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INNOVATIVE SCOREBOARD OF UKRAINE
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У статті досліджено інноваційні досягнення українських інноваторів e різних секторах економіки краї-
ни. Запропоновано авторське розуміння економічних категорій «інноваційне табло» та «інноваційний пор-
трет». Розкрито можливості інноваційної самоідентифікації економіки України в інноваційному глобаль-
ному просторі та взаємовідносини в межах Рамкової програми ЄС з наукових досліджень та інновацій. 
Наведено приклади успішних інноваційних проектів та продуктів в корабле-, машино- і літакобудуван-
ні, ракето-космічній галузі, національному військово-промисловому комплексі та в сфері ІТ-технологій за 
2013–2016 роки, які й формують «інноваційне табло» України.

Ключові слова: інноваційна самоідентифікація, «інноваційне табло», «інноваційний портрет», інно-
ваційний проект, національні інноваційні розробки, інновація, інноваційний продукт, український стартап.

В статье исследованы инновационные достижения украинских инноваторов в различных секторах 
экономики страны. Предложено авторское понимание экономических категорий «инновационное табло» 
и «инновационный портрет». Раскрыты возможности инновационной самоидентификации экономики 
Украины в инновационном глобальном пространстве и взаимоотношения в рамках Рамочной программы 
ЕС по научным исследованиям и инновациям. Приведены примеры успешных инновационных проектов и 
продуктов в корабле-, машино- и самолетостроении, ракетно-космической отрасли, национальном во-
енно-промышленном комплексе и в сфере ИТ-технологий за 2013-2016 годы, которые и формируют «ин-
новационное табло» Украина.

Ключевые слова: инновационная самоидентификация, «инновационное табло», «инновационный пор-
трет», инновационный проект, национальные инновационные разработки, инновация, инновационный 
продукт, украинский стартап.

Innovative achievements of Ukrainian innovators in various sectors of the economy of the country are explored in 
the article. Author’s understanding of the economic categories of «innovative scoreboard» and «innovative portrait» 
are offered. Possibilities of innovative identification of innovative economy of Ukraine in global space and relation-
ships within the EU Framework Programme with scientific research and innovations are disclosed.

Examples of successful innovative projects and products in shipbuilding, mechanical engineering, aircraft con-
struction, missile and space industry, national military-industrial complex, in the field of IT technologies in 2013-2016, 
which form «innovative scoreboard» of Ukraine are described.

Keywords: innovative identification, «innovative scoreboard», «innovative portrait», an innovative project, na-
tional innovative developments, innovation, innovative product, Ukrainian startup.

Постановка проблеми. інноваційні процеси 
національної господарської самоідентифікації в 
сучасній україні зактуалізували потребу форму-
вання унікального національного «інноваційного 
портрету» [1, c. 5; 2, с. 7] на основі ціннісно-мен-

тальної діяльності українців, інститутів освіти, 
довіри, конкуренції, венчурного капіталу, влас-
ності.

ускладнення формування «інноваційного 
портрету» пов’язане із здатністю продукувати 
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українським соціумом інноваційних ідей, заро-
дженням нового методу координації зв’язків та 
гармонізації інтересів всіх учасників інновацій-
ного процесу, бути конкурентоздатним та мит-
тєво реагувати на появу в світі нових інновацій-
них досягнень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
із дослідженням загальних аспектів структурної 
перебудови в перехідних економіках та пробле-
мами їх адаптації до глобального інноваційного 
простору пов’язані імена Г. андрощука, о. амоші, 
Ю. бажала [3], о. білоруса, з. варналія, о. Гар-
машової [4], в. Геєця [5], я. жаліла, о. завгород-
ньої [6], в. зянька [7], П. Мазурока, б. одягайла, 
о. сазонець, л. Федулової [8], Ю. яковець, 
в. якубенко та ін. але, разом з тим, значна кіль-
кість проблем, таких наприклад, як формування 
інноваційного табло економіки україни в східній 
Європі та загалом «інноваційного портрету» в 
світі, залишаються недостатньо розкритими.

Постановка завдання. запропонувати 
авторське бачення змісту економічних категорій 
«інноваційне табло», «інноваційний портрет». 
Дослідити інституціональні особливості та фон 
«інноваційного портрету» через механізми 
колективного створення інновацій, а також 
реальні можливості інноваційної глокалізації 
економіки україни на основі співпраці з провід-
ними країнами-лідерами в сфері інновацій. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. національний простір інновацій в умо-
вах глобальних викликів потрібно розуміти та 
розглядати, як створення нового інституційно-
організаційного формату в постіндустріальний 
період розвитку людських економічних взаємо-
відносин і ключовий механізм, що покликаний 
корегувати недоліки й посилювати інноваційний 
розвиток країни. з цих причин під «інноваційним 
таблом» вбачаємо деякий предмет (умовно це 
може бути пристрій, дошка або щит), на якому 
відображається інформація про стан справ у 
сфері інновацій чи поточні інноваційні процеси 
в межах національних кордонів країни, тобто 
демонструється інноваційний розвиток країни 
з повною характеристикою існуючих іннова-
ційних ідей, розробок та продуктів/послуг. Для 
глибшого аналізу інноваційного розвитку країни 
«інноваційне табло» національної економіки 
може бути умовно поділено на окремі сегменти 
відповідно до галузей і секторів економіки. 

До того ж «інноваційне табло» завжди лягає 
в основу формування «інноваційного портрету» 
окремо взятої країни світу. Пропонуємо тлума-
чити «інноваційний портрет» як точне відобра-
ження чи опис інноваційного стану будь-якої 
національної економіки, що існує чи існував у 
реальній дійсності конкретної країни. «іннова-
ційний портрет» національної економіки дає 
уявлення про типові характеристики новацій, 
інновацій та нововведень в усіх галузях еконо-
міки країни. Мета, яку переслідує «інноваційний 
портрет» – це точне відображення практич-

них візуалізованих інноваційних характеристик 
національної інноваційної системи, що пронизу-
ють її від макро- до нанорівня. тому, виходячи 
з такого трактування та мети статті, вважаємо 
за доцільне представити «інноваційне табло» 
україни відповідно до різних секторів економіки, 
що й «вимальовує» її «інноваційний портрет».

так, національні інноваційні розробки в літа-
кобудуванні та ракето-космічній галузі пред-
ставлені в таблиці 1. варто зазначити, що лише 
30 країн світу мають виробничі потужності в 
цих секторах, що дозволяє їм конкурувати між 
собою. україна в цьому рейтингу знаходиться 
на 8-му місці. 

україна зберігає сильні позиції у розвитку 
авіакосмічних технологій та в окремих техноло-
гіях транспорту і зв’язку. так, в останні роки роз-
роблені нові види спеціальної апаратури, пер-
спективні вимірювальні та інформаційні засоби 
для експериментальних досліджень параметрів 
ближнього космосу, нові підходи до тестування 
ракетних та авіаційних двигунів і впровадження 
ефективних видів палива. інститутами, що здій-
снили ці розробки є львівський центр інституту 
космічних досліджень нану та нкау, інститут 
космічних досліджень нану та нкау, інститут 
технічної механіки нану та нкау [5, с. 106].

україна уклала угоду з компанією Boeing 
про придбання українських двигунів і ракетоно-
сіїв від Дкб «Південне» і заводу «Південмаш». 
Передбачається, що Дкб «Південне» поставля-
тиме оновленні ракетоносії для запуску ракет 
зеніт і антарес. разом з тим, компанією Boeing 
планується співпраця з україною у напрямку 
«Морського старту», створення нового сателіта, 
який би сприяв у реалізації українських телеко-
мунікаційних завдання та вивів на новий рівень 
ракетно-космічну галузь україни загалом.

інноваційні досягнення спостерігаються сьо-
годні і в сфері сучасних українських військових 
розробок в галузі машино- та кораблебудування 
(див. табл. 2). розвиток інноваційної діяльності 
в україни підтверджено реалізацією воєнного 
контракту з індією з виготовлення силових 
установок для кораблів. Програмою перед-
бачається переоснащення маломірних кора-
блів індійського військового флоту протягом  
2016–2017 років. займатись виробництвом 
силових установок для кораблів індійських 
воєнно-морських сил (вМс) буде державне під-
приємство «зоря»–«Машпроект», що входить 
до складу Дк «укроборомпром». разом з тим, 
контрактом передбачається заміна вже від-
працьованих двигунів і редукторів. на сьогодні 
«ДП «зоря»–«Машпроект» має успішний досвід 
роботи з індією з низки проектів. так, 30 кора-
блів вМс індії вже оснащено двигунами укра-
їнського виробництва та передбачається, що в 
майбутньому їх капітальний ремонт і модерні-
зація будуть здійснюватись саме українськими 
інженерами, конструкторами за участі консуль-
тацій з науковцями цієї сфери.
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таблиця 1
Національні інноваційні розробки в літакобудуванні та ракето-космічній галузі

Інноваційний  
товар/послуга, 

новинка, винахід
Якісні характеристики інноваційного 

товару/послуги Інноваційні особливості  Недоліки

Двомісний літальний 
апарат з тандемним 
розміщенням екіпажу – 
VV-2.  
винахід розроблено в 
2016 році.

VV-2 оснащений сучасною авіонікою 
й системами управління. виробники 
запевняють, що на його базі можна створити 
ціле сімейство спеціалізованих літальних 
апаратів. зокрема й безпілотний апарат для 
виконання найскладніших розвідувальних 
завдань.  
Максимальна висота, на яку гвинтокрил 
здатен піднятись у небо – 4 км. чеський 
двигун, потужністю 190 кінських сил дозволяє 
машині розвивати швидкість у 250 км/ год. 
а запасу пального, який вміщує 230-літровий 
бак, вистачить на 500 км  
польоту. вертоліт завдовжки – 8 м та 
заввишки – трохи більше двох. Діаметр 
гвинта – 8,5 м.

Пілот в даному літаку сидить 
попереду, а пасажир – позаду 
нього. така схема дозволяє 
зробити корпус вужчим. це 
знижує лобовий опір і покращує 
швидкісні характеристики. 
зазвичай, тандемно розташовані 
сидіння можна побачити в ударних 
гелікоптерах.

ціна є досить 
високою для 
такого виду 
літальних 
апаратів.

вертоліт SL–230 
«скаут» дітище 
київського 
конструкторського 
бюро «Горизонт». 
входить до «топ-5» 
інноваційних розробок 
2015 року.

Габарити українського гелікоптера нагадують 
двомісні моделі, втім він може перевозити 
трьох пасажирів. окрім того літак має 
багажник на 40 літрів. Двигун працює на 95-му 
бензині, що дозволяє йому дозаправитись 
на будь-якій азс. Повного бака вистачить 
на 3 годинний політ на відстань 600 км. 
Максимальна швидкість – 209 км/год, 
крейсерська – 187 км/год. український 
«скаут» є маневреним.

каркас гвинтокрила, – це по 
суті клапанна конструкція з 
алюмінієвого сплаву, панель 
фюзеляжу – з базальту, який після 
розлому не дає гострих уламків. 
інноваційним є і дизайн інтер’єру 
та інтерфейс навігаційного екрану.

ціна є досить 
високою.  
коштує 
гвинтокрил 
близько  
$200 тис.

Мультифункціональний 
літак київського 
конструкторського 
підприємства 
софтексаеро V-24.

компактний та невеликий за розміром. 
ідеальний транспортний засіб для навчання 
пілотів, він забезпечує швидкі ділові поїздки 
або ж екскурсії в небі. окрім сидіння пілота, є 
ще 3 місця і 2 багажники на 100 літрів. щодо 
характеристик: довжина – майже 7,5 метрів, 
висота – 3 метри. над крилами встановлені 
2 двигуни. судно максимально можна 
заправити на 260 л. коштує український V-24 
$550 тис.

Підходить для заправки 95-й 
бензин. середня швидкість  
240 км/год, максимум – 365. 
Максимальна довжина перельоту – 
1500 км. найбільший час у дорозі – 
6,5 год.  

Потребує злітно-
посадкової смуги 
на 400 м.

військово-
транспортний літак 
ан-70

літак здатний підняти 47 т вантажу. у ньому 
вільно можуть розміститися 300 солдатів у 
повному обмундируванні або ж  
200 чол поранених.

оснащений інноваційним 
обладнанням.

відсутні, 
так як літак 
знаходиться 
в процесі 
систематичного 
технічного 
вдосконалення.

унікальний 
транспортний літак 
ан-178 виробництва 
підприємства 
«антонов». входить до 
«топ-5» інноваційних 
розробок 2015 року.

у повітря даний літак здатен підняти 
максимум 18 тон вантажу. втім конструктори 
розраховували так, щоб до вантажного 
відсіку вміщались всі сертифіковані форми 
багажу (наприклад, морські контейнери, 
вантажні платформи чи піддони). саме цей 
факт робить дані літаки ефективними як для 
комерційної експлуатації так і для військових 
потреб. цей транспортний засіб розрахований 
на посадку 70 десантників або 3-х джипів.

Швидкість перельоту 
блискавична – ан-178 
розганяється до 825 км/год.  
ан-178 може злітати та 
здійснювати посадку з будь-яких 
аеродромів, навіть ґрунтових.

відсутні.

один з найбільших 
вертольотів в історії 
авіації – Мі-8, 
виробництва запорізького 
підприємства «Мотор 
січ»

Потужність двигунів – 1500 кінських 
сил. Працюють вони і як в холод, так і 
в 50-градусну спеку. Гвинтокрил може 
працювати на одному двигуні, за t двигуна в 
148°с на висоті 5 км. Максимальна висота 
горизонтального польоту – 9150 м.

Гвинтокрил обладнаний ракетним, 
бомбардувальним та стрілецьким 
озброєнням. а щодо захисту, то 
комбінований прилад створення 
перешкод «адрос» навмисно 
видає хибні теплові цілі, так 
щоб противник атакував хибні 
позиції. До того ж розробники 
передбачили захист вертольота 
від ракет з тепловими головками 
самонаведення.

відсутні, так як 
він є світовим 
рекордсменом 
за кількістю 
систематичних 
і комплексних 
модифікацій, 
що не дозволяє 
йому технічно 
зістаритись.

балістична 
міжконтинентальна 
ракета рс-20 
«воєвода» 
або «сатана», 
сконструйована в 1973 
році конструкторським 
бюро «Південне» 
в м. Дніпро та 
модернізована 
в останні роки 
працівниками бюро.

рс-20 може доставити до 10 боєголовок на 
відстань від 10 тисяч кілометрів.

жодна ракета-перехоплювач їй не 
перешкода.

витрати часу 
та коштів є 
великими.
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світовий ринок іт-технологій характери-
зується надзвичайно високою конкуренцією. 
новинки з’являються на ринку практично кожного 
дня. на сьогодні інвестори найбільш привабли-
вими вважають акції компанії Apple, а іт-компанія 
Samsung є однією з найбільших гравців на ринку 

інформаційних технологій. україна входить в 
десятку світових лідерів в сфері іт-технологій по 
розробці вдалих інноваційних проектів, та через 
відсутність належного інвестування інноваційних 
ідей інноватори іт-галузі змушені продавати їх 
країнам-інноваційним лідерам на стадії проекту, 

таблиця 3
Українські Start Up в сфері ІТ-технологій

інноваційний 
товар/послуга, 
новинка, винахід

якісні характеристики інноваційного 
товару/послуги

інноваційні особливості  недоліки

Модульний 
старт-годинник – 
Blocks Wearables. 
винахід було 
представлено 
в 2013 році. 
розробники – 
львів’янин сергій 
Діденко та алі 
тамасебом.

ідеальна фіксація. весь функціонал 
розміщено у модулі. на так званому 
циферблаті розміщено будильник, таймер, 
повідомлення із соціальних мереж, погоду, 
налаштування WI-FI.

До годинника можна додати ще 
одну батарею, додатково SIM-карту, 
камеру, контроль рівня стресу і кисню 
в крові, серцебиття тощо. значно 
раціональніше докуповувати окремі 
частини пристрою – це себто модулі, 
що оснащенні потрібною споживачеві 
функцією, ніж купувати новий 
смартфон, чи телефон, чи гаджет, чи 
фотокамеру.

Максимально можна 
приєднати лише 4-ри 
модулі. та наразі 
здійснюється робота 
над тим, щоб вони 
були максимально 
маленькими, аби на 
зап’ястку можна було 
б розмістити якомога 
більше необхідних 
пристроїв.

український 
стартап Parakeet 
створив 
інноваційний 
альбом з 
«живими» 
знімками.

інноваційний фотоальбом дозволяє 
проглядати улюблене домашнє відео, 
а спеціальний датчик руху запускає 
ролик щоразу при перегортанні аркушів 
альбому. інтегрований динамік дозволить 
прослуховувати звук без додаткової 
гарнітури. альбом оснащений модулями 
Bluetooth і Wi-Fi, а також портом micro-
USB. обсяг вбудованої пам’яті – 8 Гб, 
оперативної – 256 Мб. вартість розумного 
фотоальбому стартує від $100 в 
залежності від оформлення.

від звичайного фотоальбому його 
відрізняють 5-дюймові дисплеї, 
які дозволяють продемонструвати 
особисте відео як доповнення до 
фото. 30 аркушів уміщають 90 світлин 
та одне «віконце» на кожній сторінці 
для перегляду відеоархіву. окремий 
мобільний додаток для Android та 
iOS зв’язує відео з відповідними 
фотографіями.

відсутні.

український 
стартап, який 
дозволяє 
вимірювати площу 
поверхні листків 
рослин. розробку 
презентували в 
2015 році.

Мобільний додаток, який перекладається 
з англійської як «стебелинка» моніторить 
динаміку росту рослини та допомагає 
зрозуміти як вона реагує на різноманітні 
фактори, такі як погода чи добрива. 
застосування може бути неабияк корисне 
у агропромисловості. український 
«розумний трекер» для рослин потрапив у 
топ-20 стартапів за версією авторитетного 
американського бізнес-каналу CNBC.

в комплект входить підставка 
для смартфона та пластинка для 
калібрування і замірів.

відсутні.

Пристрій Luciding 
для перегляду 
приємних 
снів. рік появи 
інноваційної ідеї – 
2016.

Має вигляд пов’язки, котру потрібно перед 
сном, надягнути на голову. на внутрішній 
поверхні розташовані чотири датчики-
електроди. вони слідкують за активністю 
головного мозку і визначать, коли людина 
пірнула у фазу швидкого сну. в цей 
момент пристрій вмикається і надсилає 
мозку 30-и секундний електричний сигнал 
на частоті 40 герц. цей сигнал якраз і 
дозволяє зрозуміти, що людина уві сні, але 
сприймаєте його свідомо.

Дає можливість під час сну пережити 
моменти запальної вечірки, чи 
здійснювати уявні мандрівки далекими 
країнами, чи навіть подорожувати в 
минуле.

відсутні кошти 
на реалізацію 
інноваційної ідеї. 
винахідники 
знаходяться у пошуку 
краудфандингової 
платформи, яка на 
вигідних для них 
умовах взялась би 
за реалізацію даного 
проекту.

Персональний 
кухонний асистент 
від українських 
інноваторів – 
HelloEgg. рік появи 
інноваційної ідеї – 
2016.

у верхній частині пристрою розміщений 
дисплей, на який транслюються покрокові 
відеоуроки з приготування різних 
страв. Пристрій наділений певними 
«емоціями» – він грайливо підморгує 
своєму співбесіднику електронним оком. 
за бажанням помічник може розважити 
вас музикою з популярних онлайн-сервісів. 
а також розповісти останні новини чи 
перевірити прогноз погоди.

керувати ґаджетом можна за 
допомогою голосових команд. 
HelloEgg має вигляд яйця, що здатне 
не лише слухати свого власника, а й 
підтримувати з ним бесіду. усе завдяки 
вбудованому штучному інтелекту.

відсутні.

новітня охоронна 
сигналізація 
українського 
виробника 
Ajax. розробку 
презентували в 
2016 році.

Мозок системи – AjaxHub. він відповідає 
за збирання й передавання інформації. 
серед сигналізаторів, якими можна 
обладнати домівку – датчик руху, датчик 
відімкнення дверей, відчинення вікон, 
розбиття скла, виявлення затоплення 
або диму. будь-яке вторгнення чи спроба 
зламу негайно підніме тривогу. але при 
цьому система не реагує на собаку, грозу 
за вікном. окрім цього, комплекс можна 
обладнати й розумним контролером для 
дистанційного управління приладами.

система Ajax – це розумний 
безпровідний комплекс, здатний 
стежити за оселею тоді, коли 
мешканців немає удома. усі дані він 
надсилає власнику на смартфон або 
ж скеровує в охоронну фірму. Для 
сповіщень використовується інтернет 
або GPRS канал. Датчики Ajax мають 
автономне живлення та контактують 
із хабом через захищений радіоканал. 
Потужна мережа здатна контролювати 
прилади навіть на різних поверхах 
дому.

відсутні.
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а не як інноваційний продукт/послугу, втрачаючи 
при цьому потенційні колосальні прибутки. кре-
ативні українські проекти в сфері іт-технологій, 
які зацікавили закордонних інвесторів, представ-
лено в таблиці 3.

в сфері освіти наша країна також має низку 
позитивних зрушень (див. табл. 4). україна є 
країною-партнером програми еразмус+ і має 
можливість брати участь як партнер в усіх 
напрямах міжнародної складової програми, а 
в деяких напрямах – як координатор проектів. 
основними серед них є «співпраця в сфері 
інновацій та обміну передовим досвідом» і 
«індивідуальна мобільність студентів».

сьогодні в освітньо-інноваційному просторі 
україни вже працює 103 спільних магістерських 
програм Erasmus Mundus та 18 спільних док-
торських програм, що надаватимуть стипендії 
на навчання в 2016–2017 навчальному році. 
щомісячна сума стипендій українським сту-
дентам за цими програмами коливається від  
€ 750–850, при загальній сумі спільних магістер-
ських програм до € 25 000. на трирічну спільну 
докторську програму кошти виділяються в сумі  
від € 60 000 до 130 000. 

Профінансований проект Європейського 
союзу «національний еразмус+ офіс в укра-
їні» (нео) покликаний сприяти запровадженню 
в україні програм еразмус+ у тісній співпраці 
з Європейською комісією, Представництвом 
Єс в україні, виконавчим агентством з питань 
освіти, аудіовізуальних засобів і культури 
(EACEA), національними органами державної 

влади та внз україни. також, нео є інформа-
ційним, консультаційним, координаційним цен-
тром для всіх виконавців інноваційних проектів, 
потенційних інноваторів та зацікавлених сторін 
щодо співпраці з Єс у сфері освіти в рамках 
програми еразмус+, здійснює моніторинг про-
ектів, що реалізуються в україні, аналізує роз-
виток національної освітньої політики, у першу 
чергу в сфері вищої освіти та сприяє реалізації 
освітніх реформ.

Висновки з проведеного дослідження. Під 
впливом нових інтернет-технологій та on-lіnе 
платформ, глобальний інноваційний простір 
поступово «звільниться» від численних бар’єрів, 
що ділять його і характеризуватиметься осо-
бливою «просторовою пластичністю», яка роз-
рахована на динамізм комунікацій та рушійну 
силу інновацій. Майбутньому організаційному 
та інституціональному середовищі будуть при-
таманні економіка на основі кластерної будови 
сфери інновацій; прямий зв’язок між учасни-
ками інноваційного процесу; колективний спо-
сіб реагування; гіпермінливе інституціональне 
середовище інноваційної сфери.

незважаючи на масштабність наукових здо-
бутків, що вже є наявними, все ж важливо в май-
бутньому провести дослідження, спрямовані 
на розробку інструментів та механізмів роботи 
інноваційних коворкінг-центрів, інноваційних 
хабів-студій, хабів-асоціацій [9, с. 259; 10, с. 8] 
та хакатонів, з тією метою, щоб на базі цього піз-
нання сформувати інноваційний господарський 
порядок.

таблиця 4
Національні інноваційні проекти в сфері освіти

Інноваційний товар/послуга, 
новинка, винахід

Якісні характеристики 
інноваційного товару/послуги Інноваційні особливості  Недоліки

інтернет-проект «Прометеус». українська освітня платформа з 
відео лекціями, інтерактивними 
завданнями. у процесі навчання 
відбувається обговорення 
на форумі усіх запитань, що 
цікавлять on-lain-студентів. Після 
завершення навчання слухачі 
отримують сертифікати.

Пізнати нові дисципліни 
можна в будь-який час – усі 
відео та завдання доступні 
цілодобово. складні теми для 
сприйняття студента можна 
переглядати по декілька раз. всі 
навчальні матеріали абсолютно 
безкоштовні.

Є потреба у наявності 
відповідного 
комп’ютерного 
та програмного 
забезпечення, що, на 
жаль, не є доступно 
кожному пересічному 
громадянину.

Проект «інноваційна гібридна 
стратегія іт-аутсорсингового 
партнерства з 
підприємствами» навчального 
науково-виробничого центру 
аутсорсингу (OSTPC), що 
є структурним підрозділом 
харківського національного 
університету радіоелектроніки 
(хнур).

окрім розробки інноваційного 
продукту, даний центр бере 
на себе зобов’язання, щодо 
супроводу і постійного 
вдосконалення програмного 
продукту, незалежно від того хто 
безпосередньо його розробив.

в структурі хнур працює 
лабораторія аналітичної 
оптохемотроніки, що 
займається розробкою 
технологій оптичних сенсорів 
з використанням сучасних 
досягнень у нанотехнологіях, 
функціоналізованих матеріалах 
та мікроелектроніці для 
різноманітних досліджень у 
біології, медицині й екології з 
метою визначення біологічно-
важливих, токсичних або 
потенційно небезпечних для 
людини і навколишнього 
середовища речовин.

відсутні.
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Стаття присвячена аналізу теоретичних досліджень системи факторів та передумов економічного 
зростання: аналізується роль економічного зростання у забезпеченні високих життєвих стандартів і на-
рощенні міжнародної конкурентоздатності, виокремлена класифікація факторів, визначені перспективні 
напрями зростання економіки України. Економічне зростання є очікуваним наслідком стратегічної політи-
ки уряду, яке надає можливість провадити стабільні темпи суспільного відтворення протягом тривалого 
часу завдяки структурній перебудові економіки та зміцнювати конкурентні переваги національної еконо-
міки у світовому господарстві.

Ключові слова: економічне зростання, система факторів економічного зростання, фактор попиту, 
фактор розподілу.

Статья анализирует теоретические исследования системы факторов и предпосылок экономическо-
го роста: анализируется роль экономического роста при обеспечении высоких жизненных стандартов 
и наращивании международной конкурентоспособности, выделена классификация факторов, определе-
ны перспективные направления роста экономики Украины. Экономический рост является ожидаемым 
следствием стратегической политики правительства, которое предоставляет возможность поддер-
живать стабильные темпы общественного воспроизводства в течение длительного времени благодаря 
структурной перестройке экономики и укреплять конкурентные преимущества национальной экономики 
в мировом хозяйстве.

Ключевые слова: экономический рост, система факторов экономического роста, фактор спроса, 
фактор распределения.

The article analyzes the theoretical studies of the factors and prerequisites for economic growth: The role of eco-
nomic growth in providing high living standards and increasing international competitiveness, singled classification 
factors identified promising areas of economic growth in Ukraine. Economic growth is expected consequence of 
the strategic policy of the government, which provides the opportunity to lead a stable pace of social reproduction 
for a long time due to the restructuring of the economy and strengthen the competitive advantages of the national 
economy in the world economy.

Keywords: economic growth, the system factors of economic growth, the demand factor, factor distribution.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Піднесення спільноти тісно пов’язане 
із матеріалізацією абстрактних і матеріальних 
потреб людей. задоволення потреб – один з 
найважливіших мотивів участі людських ресур-

сів у виробництві, це є основоположним аспек-
том розвитку. Покращення виробничого про-
цесу збільшує кількість потреб. завдяки цьому 
відбувається прогрес в економічному зростанні. 
Держава завжди дотримується своєї мети, яка 
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полягає в забезпеченні довготривалого еконо-
мічного зростання. тому визначення ролі еконо-
мічного зростання, визначення закономірностей 
його досягнення, виявлення головних факторів 
та передумов зростання економіки є важливим 
напрямом наукових досліджень.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Дослідженням економічного зростання 
займались такі українські вчені: о. базілінська, 
л. білецька, Г. Глуха, М. Джаман, М. небава, 
П. круш, в. Палехова, Ю. Папіж, і. спиридо-
нов і т.д. вагомий внесок у розвиток концепції 
і методології економічного зростання здійснили 
відомі зарубіжні вчені: Д. тобін, о. сімомура, 
с. Фудзіно, к. Маркс, и. Шумпетер, Дж. ст. Мілль, 
с. кузнец.

економічне зростання неоднозначно дослі-
джувалось багатьма вченими, але незважа-
ючи на це, ще залишається низка дискусійних 
питань, які потребують наукового обґрунту-
вання. наприклад, не існує єдиного твердження 
науковців щодо класифікації факторів економіч-
ного зростання.

Метою статті є теоретичне обґрунтування 
побудови системи факторів та перспектив еко-
номічного зростання, удосконалення їх класифі-
кації.

Викладення основного матеріалу. еко-
номічне зростання 21-го сторіччя – це досить 
неоднозначний та нерівномірний процес. його 
першоджерело та витоки слід шукати в серце-
вині саморозвитку національної економіки. це 
основа являє собою особливе інтегративно-
інноваційне утворення, єдиний і суперечний 

зміст технологічних, економічних і соціальних 
укладів держави. 

економічне зростання містить в собі цілий 
перелік факторів, вивчення яких є основополож-
ним аспектом теорії економічного зростання. 
Фактори зростання економіки представляють 
собою причини, які його породжують. До них 
відносять явища і процеси, що можуть у май-
бутньому вплинути на підвищення реального 
обсягу виробництва, збільшення ефективності і 
якості зростання.

у рамках системи забезпечення економіч-
ного зростання важливим кроком є класифіка-
ція факторів економічного зростання (розгля-
немо табл. 1), яка становить практичний інтерес 
із точки зору впливу цих факторів на економічне 
зростання та можливості їх використання в еко-
номічній політиці держави у справі сприяння 
економічному зростанню.

з табл. 1 видно, що існує три типи оцінки 
класифікації факторів економічного зростання: 
перший напрям оцінки – вплив на економічне 
зростання, другий напрям – направленість дії, 
а третій – за власним змістом. кожен з напрямів 
має свою класифікацію, яка в свою чергу під-
розділяється на класифікаційні групи.

кожний із факторів економічного зростання 
вимірюється різними показниками, які ми роз-
глянемо нижче в таблиці 2. 

з табл. 2 випливає, що примноження реаль-
ного продукту і доходу можна отримати за допо-
могою залучення більшої кількості виробничих 
ресурсів, або необхідно знайти альтернативні 
шляхи їх використання. в результаті величина 

таблиця 1
Класифікація факторів економічного зростання

Напрям оцінки Ознака, за якою проводиться класифікація Назва класифікаційної групи

з позиції впливу 
на економічне 
зростання 

за способом впливу
Фактори джерела;
Фактори-обмежники;

за характером впливу базисні відтворювальні 
(економічного потенціалу);

за ступенем використання
Фактори, що використовуються;
резервні;
Потенційні;

з позиції 
направленості дії

за складовими ринкового механізму
Фактори пропозиції;
Фактори попиту;
Фактори розподілу ресурсів;

залежно від сектору національної економіки
зовнішні;
внутрішні;

за результатом дії
стимулювальні;
стримувальні;

за власним 
змістом

за типом економічного зростання
екстенсивні;
інтенсивні;

за походженням
екзогенні;
ендоргенні;

залежно від трансформацій у рамках системи 
рефлексивні;
Пружні;

*складено автором за даними [3]
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реального ввП визначається як добуток тру-
дових витрат на продуктивність праці. вели-
чина трудових витрат залежить від чисельності 
зайнятих та середньої тривалості робочого 
тижня. у свою чергу, кількість зайнятих зале-
жить від загальної чисельності населення у 
працездатному віці та частки в ньому того насе-
лення, яке бере активну участь у суспільному 
виробництві.

окрім факторів економічного зростання, 
важливу роль відіграють соціально-економічні 
показники, в результаті оцінки яких можна виді-
лити перспективи економічного зростання в 
україні. Для того, щоб виділити основні перспек-
тиви економічного зростання в україні, дореч-
ним буде аналіз динаміки соціально-економіч-
них показників україни за період 2012-2015 рр., 
для цього розглянемо табл. 3.

таблиця 2
Показники факторів економічного зростання

Фактори 
зростання

Кількісні показники 
фактору 

Заходи повного використання 
та підвищення ефективності

Показник 
ефективності 
використання

Природні 
ресурси

Показник для кожного 
конкретного виду

комплексна і глибока переробка ресурсомісткість 
продукції 

трудові 
ресурси

чисельність населення в 
працездатному віці

Підвищення рівня освіти, 
поліпшення здоров’я, 
вдосконалення організації праці

Продуктивність праці

основний 
капітал

вартість вдосконалення організації 
виробництва

Фондовіддача

науково-
технічний 
прогрес

витрати на нову техніку, 
технології, тощо

розвиток сфери наукових 
досліджень та дослідницько-
конструкторських розробок, 
впровадження їхніх результатів

Підвищення 
ефективності 
суспільного 
виробництва

*Складено автором за даними [2]

таблиця 3
Соціально-економічні показники України за період 2012-2015 рр.

2012 2013 2014 2015
валовий внутрішній продукт млн. грн. 1404669 1465198 1566728 1979458
*у розрахунку на одну особу 32002 33473 36435 46210,2
наявний дохід населення, млрд. грн. 1149,2 1215,5 1151,7 1331,7
індекс споживчих цін, % 100,6 99,7 112,1 100,7
індекс цін виробників промислової продукції, % 103,7 99,9 117,1 101,0
індекс цін реалізації продукції 
сільськогосподарськими підприємствами, % 106,8 97,1 124,3 154.5

зведений бюджет, млрд. грн.:
Доходи 445,5 442,8 456,1 652,9 
видатки 492,5 505,8 523,1 680,4
кредитування 3,9 0,5 5,0 3,0
Перевищення видатків над доходами 50,8 63,6 72,0 27,5
обсяг реалізованої промислової продукції, млн. грн. 1367925,5 1322408,4 1389140,5 1496013,0
індекс капітальних інвестицій за видами економічної 
діяльності , % 108,3 92,1 75,9 98,3

Перевезення вантажів усіма видами транспорту, млн. 
тис. км 772,8 757,6 335151,7 315341,8

відправлення пасажирів транспортом загального 
користування, млн. тис. км 6812,3 6620,0 106147,8 97280,7

обсяг обороту роздрібної торгівлі, млн. грн. 804330,8 884203,7 903534,5 1018778,2
чисельність постійного населення (на кінець року), 
млн. тис. 43034,8 42903,5 42759,7 42774,6

кількість зайнятих, тис. 19261,4 19314,2 18073,3 15801,0
рівень безробіття, %  7,5 7,2 9,3 9,4
кількість безробітних, тис. 1589,8 1510,4 1847,6 1637,0
середня номінальна заробітна плата 3041 3282 3480 4195

*складено автором за даними [8]
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з табл. 3 випливає, що ввП за період  
2012-2015 зріс на 574789 мільйони гривень, а 
ввП в розрахунку на одну особу за цей період 
підвищилось на 14208,2 млн. грн. індекс спо-
живчих цін досяг свого піку в 2014 році – 112,1%, 
а найменші показники за період 2012-2015 рр. 
були в 2013 році та складали 99,7%. щодо 
індексу цін реалізації продукції сільськогос-
подарськими підприємствами, то тут в осно-
вному спостерігається зростання, за винятком 
2013 року, коли індекс знизився на 9,7% від-
носно 2012 року і склав 97,1%. індекс цін вироб-
ників промислової продукції знизився на 3,8% у 
2013 році, в 2014 році підвищився на 17,2%, у 
2015 році знову знизився на 16.1%. індекс капі-
тальних інвестицій за видами економічної діяль-
ності мав неоднозначну тенденцію. в 2012 році 
він складав 108,3%, а в 2013-2014 роках  
відбувся спад показників індексу капітальних 
інвестицій. в 2013 році індекс знизився на 16,2%, 
а в 2014 – ще на 16,2%. а вже через рік індекс 
капітальних інвестиції підвищився на 22,4%. 

Проведений аналіз основних соціально-еко-
номічних показників за 2012-2015 роки показав, 
що за ці роки україна не досягла значного еко-
номічного зростання: 2014 рік став не найкра-
щим для економіки україни: причиною цього 
стало введення військ рФ на територію укра-
їни. це зумовило дисбаланс макроекономіч-
них показників. ввП у 2014 році знизився на 
6.8%. Макропоказники стали неконтрольовані: 
падіння позицій гривні стало причиною інфляції, 
яка негативно вплинула на економіку україни. 
Порівняльний аналіз показав, що в 2014 році 
ціни виросли набагато швидше, ніж в 2013-му. 
Є ще декілька показників, які допоможуть про-
вести оцінку справжнього рівня росту економіки 
україни. До 1-ого показника відносять вало-
вий дохід на одного жителя країни. у 2014 році 
не відбулось його зростання порівняно з 2013 
роком. в 2014 валовий дохід на одного жителя 
склав приблизно 7500 грн. але якщо в 2013 році 
це було 1000 доларів сШа, то за курсом 
2014 року склала трохи менше 500 доларів. від-
булось падіння рівно в два рази. До 2-го показ-
ника відносять номінальну заробітну плату, яка 
в 2014 году збільшилась з позначки «3619» аж 
до «4012» гривень. Порівняно з доларом вона 
зменшилась з 453 до 254 доларів. у результаті 
швидкого обвалу обсягів виробництва і втрати 
основних промислових регіонів (Донецька та 
луганська області), 2015 рік став для україни 
більш кризовим, аніж 2014. зниження реаль-
ного ввП у першому півріччі 2015 склало 16,7% 
після зниження на 17,2% у першому кварталі 
2015 року. однак, зменшення виробництва в 
Донецькій і луганській областях в результаті 
військових дій і часткової окупації пояснює 
лише половину цього зниження, у той час як 
ввП на решті території україни впав на 10,2%.  
обвал обсягів виробництва у поточному році 
можна пояснити зменшенням попиту, яке було 

спровоковане зменшенням рівня купівель-
ної спроможності населення. високі темпи  
інфляції, викликаної глибокою девальвацією 
гривні, змінили доходи населення до від’ємних 
показників. отже, це вплинуло на роздрібну 
торгівлю, інвестиції домогосподарств, це все не 
могло не вплинути на макроекономічні показ-
ники.

було розглянуто перспективу зростання 
основних соціально-економічних показників. 
Для того, щоб досягти високих показників 
економічного зростання, необхідно провести 
комплексне реформування, потрібно змен-
шити процентні ставки та базу оподаткування, 
адже високі податкові ставки забирають у 
людей велику частину їх прибутку та тим самим 
зменшується мотивація людських ресурсів до 
праці і продуктивного використання ресурсів. 
велику роль у стимулюванні зростання еко-
номіки відіграє гранична податкова ставка – 
частка приросту прибутку, яка йде у вигляді 
податку[10]. коли гранична податкова ставка 
збільшується з рівнем прибутку, частка додат-
кових заробітків, яку дозволяється залишати 
собі, зменшується. Для того, щоб покращити 
національну виробничу сферу, необхідно 
посилити імпортну політику, яка полягає в 
тому, щоб збільшити ставки імпортного мита, 
ліквідувати надмірні пільги при його сплаті, 
активніше застосовувати антидемпінгове 
законодавство щодо іноземних виробників, 
які досить часто ведуть недобросовісну діяль-
ність при проникненні на український ринок, а 
також ширше використовувати методи нета-
рифного обмеження імпорту.

Висновки. таким чином, проведений ана-
ліз класифікації факторів економічного зрос-
тання та перспектив економічного зростання 
свідчить про можливості подальшого удоско-
налення методології дослідження та моделю-
вання економічного зростання на основі ура-
хування характеру впливу факторів зростання 
на попит та пропозицію. у роботі запропоно-
вано систему факторів економічного зрос-
тання, у якій, на відміну від наявних, пропону-
ється виділити фактори рефлексивні та пружні 
залежно від трансформації у рамках системи. 
виділення факторів зростання економіки як 
дієвих інструментів в економічній політиці, які 
б були частиною державних програм розвитку і 
дозволили досягти поставлених цілей, – осно-
вний елемент розроблення стратегії зростання 
економіки та сталого економічного розвитку 
україни. 

Подальших досліджень потребує аналіз 
тих факторів, які мають вирішальний вплив на 
економічне зростання в україні, а також удо-
сконалення на їх основі наявної моделі еконо-
мічного зростання, яка дозволить досягнути 
поставлених державою цілей та підвищити 
добробут нації та рівень життя до стандартів 
високорозвинутих країн.
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The aim of the article is a study of contemporary approaches to the concept of controlling, defining its role and value 
in the enterprise management system in modern conditions, the rationale for the implementation of the system in con-
trolling the activity of domestic enterprises of the agro-industrial complex. The studies found that most scholars consider 
controlling as a concept of enterprise management, a system that allows integrating and coordinating activities of depart-
ments and effectively manage goals, strategy of the company. Implementation of controlling system as an independent 
component of the enterprise management system will allow to achieve effective management of its own resources, to 
respond quickly to changes in the activities, to develop and work out the different options for management decisions, will 
provide an opportunity to maximize profits, minimize risks, to ensure the liquidity and solvency of the business entities, as 
well as to achieve sustainable competitiveness in any environment.

Keywords: agricultural enterprises, management, controlling system, strategic controlling, operational controlling.

Метою статті є дослідження сучасних підходів до поняття контролінгу, визначення його ролі й значення 
в системі управління підприємством в сучасних умовах, обґрунтування необхідності впровадження системи 
контролінгу у діяльність вітчизняних підприємств агропромислового комплексу. У результаті досліджень 
встановлено, що переважно вчені розглядають контролінг як концепцію управління підприємством, систему, 
що дозволяє інтегрувати й координувати діяльність відділів підприємства й ефективно управляти цілями, 
стратегією підприємства. Запровадження системи контролінгу як самостійної складової системи управлін-
ня підприємством дозволить досягти ефективного управління власними ресурсами, оперативно реагувати 
на зміни в діяльності, розробляти та опрацьовувати різні варіанти управлінських рішень, дасть можливість 
максимізувати прибуток, мінімізувати ризики, забезпечити ліквідність і платоспроможність господарюючих 
суб’єктів, а також досягнути їх стабільної конкурентоздатності у будь-якому зовнішньому середовищі.

Ключові слова: аграрні підприємства, управління, система контролінгу, стратегічний контролінг, опера-
тивний контролінг.

Целью статьи является исследование современных подходов к понятию контроллинга, определение его 
роли и значения в системе управления предприятием в современных условиях, обоснование необходимости вне-
дрения системы контроллинга в деятельность отечественных предприятий агропромышленного комплекса. 
В результате исследований установлено, что в основном ученые рассматривают контроллинг как концепцию 
управления предприятием, систему, позволяющую интегрировать и координировать деятельность отделов 
предприятия и эффективно управлять целями, стратегией предприятия. Внедрение системы контроллинга 
как самостоятельной составляющей системы управления предприятием позволит достичь эффективного 
управления собственными ресурсами, оперативно реагировать на изменения в деятельности предприятия, 
разрабатывать и обрабатывать различные варианты управленческих решений, позволит максимизировать 
прибыль, минимизировать риски, обеспечить ликвидность и платежеспособность хозяйствующих субъектов, 
а также достичь их стабильной конкурентоспособности в любом внешней среде.

Ключевые слова: аграрные предприятия, управления, система контроллинга, стратегический контрол-
линг, оперативный контроллинг.

Problem setting. In today's complex market 
conditions remain extremely relevant issues of 
effective management and sustainable develop-
ment of enterprises of the agrarian sector of econ-

omy. Current realities suggest the presence of 
alternatives to select resources, reliable partners 
and funding sources, forms and methods of invest-
ment. However, for today, the vast majority of agri-



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 1 (06) / 2017

1717Економіка та управління національним господарством

cultural enterprises are at the stage of decline and 
financial crisis.

In this regard, there is an objective need for the 
development of new management methods based 
on modern techniques of business analysis, plan-
ning, accounting and control, aimed at a compre-
hensive solution to the many domestic enterprises 
of the agro-industrial sector’s problems.

Application of controlling as a system of the 
enterprise economic management allows manag-
ing agricultural production on the highest quality 
level due to the integration and coordination of dif-
ferent services and departments of economic enti-
ties. 

Recent research and publications’ analysis.  
To achieve this goal, the author analysed the 
publication of such researchers as: A.C. Zagov-
ora, V.I. Odnovolik, M.S. Pushkar, G.A. Semenov, 
O.P. Shkurat and others. 

However, despite numerous publications on 
the issue of controlling, remains inadequately 
explored the question of determining the necessity 
of its application in the domestic enterprises of the 
agrarian sector of the economy.

The goal of the article. The aim of the article 
is a study of contemporary approaches to the con-
cept of controlling, defining its role and value in the 
enterprise management system in modern condi-
tions, the rationale for the implementation of the 
system in controlling the activity of the domestic 
enterprises of the agro-industrial complex. 

Key research findings. Historical evidence for 
the existence of controlling testifies its occurrence 
in the Royal courts of France and England. Today 
the study of the topic is active and is embodied in 
the activities of enterprises worldwide. It should be 
noted that some researchers compare the value of 
the controlling with management accounting, oth-
ers consider its appearance innovative, but closely 
related to managerial and financial accounting, 
and aimed at the analysis of future events [1].

Today in literature there is no unambiguous 
interpretation of the term "controlling" and its 
methods. E.g., A. Daile [2] defines controlling as 
the concept of enterprise management oriented at 
accounting system and information system of the 
enterprise. R. Mann, and E. Meyer [3] define the 
controlling as a system of profit control.

It should be noted that the European (German) 
account school use widely the concept of "con-
trolling" in order to determine the system of planning 
and control in the enterprise management, but the 
American school for definition of accounting uses 
the concept of "managerial accounting". However, 
the methodologies of managerial accounting are 
widely used as tools in implementing cost account-
ing systems in the enterprise [4]. 

M.S. Pushkar [5] believes that controlling is a 
new direction in economic science associated 
with the development of information resources for 
the strategic management of enterprise develop-
ment, there is a separate information subsystem 

of the enterprise for strategic management based 
on the synthesis of knowledge management, mar-
keting, financial and managerial accounting, sta-
tistics, analysis, monitoring and forecasting. The 
researcher selects the controlling in a separate 
management subsystem.

According to I.O. Krivorotko [6], controlling is a 
comprehensive enterprise management system, 
which includes management accounting, account-
ing and cost analysis with the purpose of the con-
trol over all expenditures, all units and components 
of the products produced or services provided, as 
well as their planning [7]. The concept of controlling 
interprets as follows: “Controlling is a concept 
aimed at the management of the future according 
to the set of markers and tasks to achieve long-
term and effective functioning of the enterprise”.

M.F. Bazas [8] considers the controlling as a 
concept of modern enterprise management, which 
integrates, coordinates and facilitates activities 
of the enterprise departments aimed at effective, 
long-term functioning of the company and the 
achievement of goals.

The studies found that most scholars consider 
controlling as a concept of enterprise management, 
a system that allows integrating and coordinating 
activities of departments and effectively manage 
goals, strategy of the company. As a mechanism 
aimed at ensuring the effective future develop-
ment of the enterprise link controlling is an infor-
mation achieving the goals and objectives of the 
enterprise. It is one of the most effective enterprise 
management systems, the system, the essence of 
which consists in the conversion and integration 
of existing methods of accounting, analysis, plan-
ning and control in an enterprise management sys-
tem that focuses on achieving all the tasks facing 
the company. In the future, the implementation of 
this mechanism will reduce costs through efficient 
management of resources, to ensure competi-
tiveness, to maintain and increase its own market 
share. This mechanism is aimed at effective strate-
gic and operational planning, forecasting, and con-
trol, which allow predicting and solving problems in 
the future [9].

Controlling as an entire system (mechanism) 
consists of two major parts: strategic controlling 
and operational controlling. In practice, there is a 
close relationship between operational and strate-
gic controlling [10]. Each of these controlling types 
has their goals, as well as methods and tools to 
achieve them. Strategic controlling must ensure 
the survival of the enterprise, track planned devel-
opment goals and achieve long-term sustainable 
competitive advantage. Accordingly, the objects 
of control are such indicators as goals, strategies, 
strengths and weaknesses of the firm, chances 
and risks in the business.

In particular, the tools of strategic management, 
which strategic controlling uses, are: in-house pro-
duction; competition analysis; logistics; “portfolio 
analysis”; analysis of potential; “strategic gaps”; 
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development of "scenarios". Operational con-
trolling is focused on short-term objectives and con-
trols such basic economic indicators of the firm as 
profitability, liquidity and productivity. Tasks mainly 
include manufacturing accounting, operational 
planning and budgeting, analysis of productivity 
standards and relations, reporting, comparing the 
results with the goals, parametric analysis, report-
ing [11]. In general, the efficiency of controlling, first 
of all, depends on the real company readiness to it 
even before the actual implementation. 

Implementation of controlling system at domes-
tic enterprises of the agricultural sector caused by 
significant failures in the development strategy of 
most businesses; lack of quality standards and 
regulations costs and, accordingly, notions of cost 
and profitability; significant degree of instability of 
external environment and failure to respond to its 
changes; poor information provision and the lack 
of effective systems to support managerial deci-
sion-making.

At the agricultural enterprises for effective 
functioning of the organization's financial and 
economic condition, it is advisable to introduce 
a system of controlling as a technical support 
link, designed to serve the decision-making 
process. The principle of controlling system is 
operational management of all tasks and assign-
ments stipulated in the business plan, which 
covers all levels – from jobs, sites, teams to 

manage the production, industries and busi-
ness in general [12]. Thus, an effective system 
of financial-economic condition of agricultural 
enterprises is determined by the condition of the 
interconnected totality of internal structural ser-
vices and departments that ensure the adoption 
of balanced management decisions. In general 
controlling system it is advisable to highlight the 
central issues – financial and economic condition 
controlling that provides the concept of control 
actions on priority directions of formation of its 
stability, timely detection of deviations of actual 
results from estimated and making operational 
decisions for the task.

The size of the controlling service should be 
calculated on the basis of the enterprise. The num-
ber of employees of such services is determined 
by the volume of input and output information for 
management. 

Conclusions. Implementation of controlling 
system as an independent component of the enter-
prise management system will allow to achieve 
effective management of its own resources, to 
respond quickly to changes in the activities, to 
develop and work out the different options for man-
agement decisions, will provide an opportunity to 
maximize profits, minimize risks, to ensure the 
liquidity and solvency of the business entities, as 
well as to achieve sustainable competitiveness in 
any environment.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ  
СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

CURRENT STATE AND FEATURES OF HEALTH CARE FINANCING 
IN UKRAINE

Ліштаба Л.В.
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тернопільський державний медичний університет
імені і.я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я україни

У статті розглянуті процеси фінансування вітчизняної системи охорони здоров’я, основні економіч-
ні параметри розвитку охорони здоров’я в Україні та обґрунтовано необхідність вдосконалення проце-
су фінансування охорони здоров’я. Подано характеристику сучасної системи витрат коштів на охорону 
здоров’я. Також виявлено позитивні та негативні сторони розглянутих каналів фінансування. Розглянуто 
роль Національного агентства з фінансування охорони здоров’я в проекті концепції реформування систе-
ми охорони здоров’я.

Ключові слова: система охорони здоров’я, Всесвітня організація охорони здоров’я, фінансування охо-
рони здоров’я, реформування охорони здоров’я, концепція.

В статье рассмотрены процессы финансирования отечественной системы здравоохранения, основ-
ные экономические параметры развития здравоохранения в Украине и обоснована необходимость совер-
шенствования процесса финансирования здравоохранения. Дана характеристика современной системы 
расходования средств на здравоохранение. А также выявлены положительные и отрицательные сторо-
ны рассматриваемых каналов финансирования. Исследовано роль Национального агентства по финанси-
рованию здравоохранения в проекте концепции реформирования системы здравоохранения.

Ключевые слова: система здравоохранения, Всемирная организация здравоохранения, финансирова-
ние здравоохранения, реформирования здравоохранения, концепция.

The article discusses the financing of the Ukrainian health sector, basic economic parameters of health care in 
Ukraine and the necessity of improving the financing of healthcare. It characterizes the modern system of expen-
ditures on health care. We describe pros and cons of the discussed financing channels. The role of the National 
Agency for Healthcare Funding in the drafting of the conception of healthcare system reform.

Keywords: healthcare system, World Health Organization, health financing, health reform conception.

Постановка проблеми. вивчення системи 
фінансування охорони здоров’я є важливим про-
цесом оцінки поточної ситуації в галузі фінансу-
вання охорони здоров’я в країні, а також того, 
як і наскільки ефективно воно здійснюється. ця 
оцінка охоплює не тільки мобілізацію ресурсів, 
а й функції системи в сфері об’єднання фінан-
сових коштів і здійснення закупівель, а також 
питання ефективності та справедливості. Про-
блеми, пов’язані з розподілом грошей, як пра-
вило, сильно відрізняються в бідних і багатих кра-
їнах. у менш розвинених країнах фінансування 
медицини в основному направлено на розвиток 
служб первинної ланки, а в економічно розви-
нених країнах акцент робиться на впровадженні 
нових медичних технологій, вдосконалення адмі-
ністративно-управлінських механізмів і подорож-
чання медичної допомоги. тому проблеми фінан-
сування системи охорони здоров’я не втрачають 
своєї актуальності і для тих, і для інших. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемам вдосконалення організації 
та фінансування системи охорони здоров’я в 
україні присвятили свої праці в.Ф. Москаленко 
[5], з.М. лободіна [3], Є.о. Малік [4], і.в. рож-
кова [6], н.і. карпишин [2], Д.в. карамишев [1], 
Г.о. слабкий [7], М.в. Шевченко, в.М. Пашков 
та інші науковці. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. однак, на сучасному 
етапі відбувається реформування системи охо-
рони здоров’я, в тому числі і в питаннях фінан-
сування. нині немає ґрунтовного дослідження, 
в якому б поєднувався аналіз динаміки фінансу-
вання медичної галузі за останні роки та визна-
чення перспектив фінансування у майбутньому.

Формулювання цілей статті. Мета дослі-
дження полягає в теоретичному та методоло-
гічному обґрунтуванні механізмів фінансування 
системи охорони здоров’я шляхом визначення 
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оптимальних напрямків і максимально ефектив-
них видів фінансування, враховуючи сучасний 
стан економіки україни. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. наявність фінансових ресурсів для 
охорони здоров’я є основним питанням для всіх 
країн. Для бідніших країн завданням є збіль-
шення фінансування охорони здоров’я, щоб 
вони могли надавати і зробити доступним необ-
хідний набір медичних послуг достатньої якості 
у сфері лікування, профілактики, зміцнення 
здоров’я та реабілітації.

нині багато країн все ще мають такі рівні 
витрат на охорону здоров’я, які визначаються 
як критичний мінімум для забезпечення міні-
мального набору медичних послуг. Для більш 
багатих країн завданням є захист наявних рів-
нів витрат на охорону здоров’я при прийнятті 
заходів у відповідь на проблему старіючого 
населення (з наслідками як для надходжень, 
так і для витрат) і на ціновий тиск технологічних 
досягнень (ця проблема стоїть також і перед 
біднішими країнами).

Фінансування охорони здоров’я в україні 
здійснюється з різних джерел, проте основними 
залишаються загальнонаціональні податки і 
збори. згідно ст.49 конституції, основна сис-
тема фінансування охорони здоров’я в україні – 
державна.

отже, джерелами фінансування систем охо-
рони здоров’я в україні є кошти державного, 
місцевих бюджетів, соціального страхування, 
приватні кошти домогосподарств, роботодавців, 
некомерційних організацій, що обслуговують 
домогосподарства, кошти міжнародних донор-
ських організацій, які спрямовані в систему охо-
рони здоров’я україни.

основним обов’язковим джерелом фінан-
сування системи охорони здоров’я виступають 
кошти державного та місцевих бюджетів (рис. 1)

загальні витрати на охорону здоров’я як від-
соток від ввП у 2014 році становили 7,42% при 
рівні витрат на охорону здоров’я у світі загалом 
8,6%, у Європейському регіоні – 8,9%.

Державні видатки на охорону здоров’я як від-
соток від ввП коливалися на рівні 3,4-3,8%, у 
2014-2015 рр. зафіксовано зменшення видатків 
на охорону здоров’я у зведеному бюджеті укра-
їни (таблиця 1). 

таблиця 1
Державні видатки на охорону здоров’я 
як відсоток від номінального ВВП та в 

загальних видатках Зведеного бюджету 
України [8]

Роки Державні 
видатки на 

охорону 
здоров’я,  
% від ВВП

Частка державних 
витрат на 

охорону здоров’я 
в загальних 

видатках 
Зведеного 

бюджету, %
2010 3,7 12,6
2011 3,4 12,7
2012 3,6 12,7
2013 3,4 12,9
2014 3,8 11,7
2015 3,7 10,4

аналіз структури поточних витрат на охо-
рону здоров’я в розрізі основних постачальни-
ків медичної допомоги засвідчив, що витрати 
на фармацевтичні засоби і вироби медичного 
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Рис. 1. Розподіл загальних витрат на охорону здоров’я за джерелами 
фінансування, %

Примітка: Сформовано автором на основі даних [8]
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призначення займали найбільшу питому вагу 
(рис. 2)

за даними Державної казначейської служби 
україни, у 2015 році зі зведеного бюджету 
україни на охорону здоров’я було спрямовано 
70991,4 млн. грн. (загальний і спеціальний 
фонди), у тому числі з Державного бюджету – 
8461,4 млн. грн., з місцевих бюджетів (загаль-
ний фонд) – 43983,2 млн. грн., при цьому спо-
живчі ціни зросли порівняно з попереднім роком 
на 48.7%, а в охороні здоров’я – на 37,6%. 
таким чином, зростання обсягів фінансування 
у сфері охорони здоров’я було «знівельовано» 
зростанням рівня інфляції, яка в аналізова-
ному році була максимальна за останні 20 років 
(таблиця 2).

у 2015 році, як і у попередні роки, найбільшим 
розпорядником бюджетних коштів залишалося 
Міністерство охорони здоров’я, що контролю-
вало 62,6% державного фінансування. решта 
коштів розподілялося між національною ака-
демією медичних наук (12,8%) та іншими цен-
тральними урядовими органами: Міністерство 

інфраструктури – 8,0%, Міністерство оборони – 
6,8%, Міністерство внутрішніх справ – 3,8%, інші 
фінансові посередники з числа органів держав-
ного управління – 6,0%.

Держбюджет-2017 у сфері охорони здоров’я 
в більшій частині своїх статей дублює бюджет 
поточного року, не беручи до уваги помилки 
минулих років. винятком стали програми, які 
зараз активно обговорюються, а саме заку-
півля ліків і передача бюджетів місцевій владі. 
загальні витрати бюджету-2017 на систему охо-
рони здоров’я в україні становлять 62 млрд. грн., 
що на 4,8 млрд. грн. більше, ніж було закладено 
в бюджеті 2016 року.

При цьому на апарат Міністерства охорони 
здоров’я україни виділять 14,47 млрд. грн.  
(23,3% від загального бюджету), з яких на  
«керівництво та управління у сфері лікарських 
засобів і контролю за наркотиками» витра-
тять 78,5 млн. грн. відзначимо, що в 2016 році 
завершилася реорганізація двох служб, а саме 
Державної служби з лікарських засобів та Дер-
жавної служби з контролю за наркотиками. 

таблиця 2
Видатки на охорону здоров’я в Україні за 2011-2015 рр. [9]

Показник Роки
2011 2012 2013 2014 2015

видатки зведеного бюджету на охорону здоров’я, 
млн. грн 48961,6 58453,9 61568,8 57150,1 70991,4

видатки на охорону здоров’я у загальному фонді 
зведеного бюджету, млн. грн, у т.ч.: 43075,1 51972,4 56407,4 51208,9 57957,6

– видатки на охорону здоров’я у загальному 
фонді державного бюджету Моз україни 4862,0 9646,2 11141,2 8482,6 8461,4

– видатки на охорону здоров’я у загальному 
фонді місцевих бюджетів 34527,1 42326,2 45266,2 42726,3 48938,2

індекси споживчих цін (рік до попереднього року) 108 100,6 99,7 112,1 148,7
індекси споживчих цін на товари і послуги 
охорони здоров’я (рік до попереднього року) 106,7 103,7 102,3 116,5 137,6

 

70,5
9,8
3,6

13,8

Роздрібний продаж та інші організації, що продають медичні товари

Лікарні

Сестринські лікарняні заклади довготривалого перебування

Заклади, що надають амбулаторні медичні послуги

Рис. 2. Структура поточних витрат у розрізі основних постачальників  
у 2014 році, %

Примітка: Сформовано автором на основі даних [8]
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у 2016 році на їх роботу виділяли 6,7 млн. грн. 
(проти 13,6 млн. грн. у 2015 році), а Держслужбу 
з контролю за наркотиками профінансують на 
рівні 919 тис. грн. (у 2015 році – 2,1 млн. грн.).

Місцеві бюджети отримають близько  
47,47 млрд. грн. (76,6%) субвенцій. відзна-
чимо, що в минулому році «на місця» передали  
44,6 млрд. грн. у 2015 році місцеві бюджети 
отримали 46,4 млрд. грн.

з виділених грошей на закупівлю ліків і 
медичних виробів витратять 156,8 млн. грн., 
більша частина з яких, а саме 137,99 млн. грн., 
буде спрямована на закупівлю препаратів і 
медичних виробів для забезпечення швидкої 
медичної допомоги.

крім грошей, на баланс місцевої влади в 
наступному році перейде ще 30 медичних уста-
нов. у Моз зазначають, що передача медичних 
активів є «проблемним моментом».

До числа цих установ належать диспансери 
та лікарні, що надають високоспеціалізовані 
послуги, а також санаторії. Передача їх на міс-
цеві бюджети видається не оптимальним рішен-
ням: при структурних змінах ці заклади повинні 
бути доступними громадянам всієї країни. зараз 
Моз україни відстоює позицію про виділення 
фінансування певних 30 закладів в наступному 
2017 році.

крім активів і грошей, бюджет 2017 року 
передбачає, що місцева влада отримає і більше 
автономії.

йдеться про можливість самостійно платити 
за комунальні послуги медичних установ. на 
думку уряду, такий крок допоможе більш ефек-
тивно управляти майном лікарень, поліклінік та 
інших медичних закладів, що належать державі.

але і в цьому рішенні Моз бачить проблему. 
їх оплата, як передбачається, відбуватиметься 
за рахунок власних доходів місцевих бюджетів. 
з однієї сторони, притягнення місцевих бюдже-
тів в співфінансування медичної галузі – це 
додаткові можливості для зростання фонду 
оплати праці, розширення закупівель ліків і 
поліпшення харчування в лікарняних закладах. 
з другої сторони, Міністерство охорони здоров’я 
вважає цей підхід ризикованим через те, що 
фінансові можливості громад є дуже різними. 
Для більшості громад (як приклад, це ізольовані 
сільські райони) здійснення оплат комунальних 
послуг у медичній галузі може стати складним 
випробуванням.

Для згладжування диспропорцій в бюджетах 
громад із держбюджету виділять 15 млрд. грн. 
стабілізаційної дотації.

хоча в самому проекті закону «Про держав-
ний бюджет україни на 2017 рік» немає жод-
ної статті витрат на закупівлю ліків за держав-
ними програмами, саме Міністерство охорони 
здоров’я випустило пояснення до Держбюджету, 
в яких описало план із держзакупівель. так, на 
закупівлю ліків і медвиробів в 2017 році витра-
тять 5,9 млрд. грн., що на 2 млрд. більше, ніж у 

поточному році. а проведенням закупівель ліків 
для україни продовжать займатися міжнародні 
організації (Проон, ЮнісеФ і сrown аgent).

Висновки. у 2016 році Моз україни презен-
тувало проект концепції реформування системи 
охорони здоров’я, яка передбачає створення 
національного агентства з фінансування охо-
рони здоров’я, що виступатиме єдиним націо-
нальним замовником медичних послуг, і впро-
вадження державного гарантованого пакета 
медичних послуг.

національне агентство виступатиме як неза-
лежна організація, що діятиме в інтересах паці-
єнтів і закуповуватиме медичні послуги на заса-
дах єдиних базових тарифів у рамках чинної 
моделі збору коштів із загальних податків. наці-
ональне агентство працюватиме під управлін-
ням Моз і матиме регіональні підрозділи.

вибір рівня для організації ланки національ-
ного агентства координуватиметься з адміні-
стративно-територіальною реформою.

Проект концепції передбачає, що націо-
нальне агентство з фінансування охорони 
здоров’я буде контрактувати постачальників 
послуг усіх рівнів і форм власності для здій-
снення закупівлі медичних послуг у рамках 
гарантованого державного пакету. При цьому 
національне агентство не володіє медичними 
установами і не керує ними, укладає договори 
безпосередньо з будь-якою установою охорони 
здоров’я, куди звертається пацієнт.

згідно з проектом, власниками більшості 
медичних установ є місцеві ради, а держава 
бере на себе повну відповідальність за виді-
лення коштів, що будуть достатніми для здій-
снення закупівель гарантованого державного 
пакету медичних послуг для кожного громадя-
нина нашої держави. розподіл цих коштів від-
буватиметься через національне агентство 
з фінансування охорони здоров’я за новими, 
більш прозорими, справедливими і конкурент-
ними принципами.

у концепції також передбачено, що громади 
повинні мати механізм незалежного нагляду за 
якістю медичних послуг. на рівні громад для 
цього створюватимуться медичні наглядові ради, 
діяльність яких регулюватиметься окремим під-
законним актом. ці поради функціонують на гро-
мадських засадах і мають дорадчий голос при 
плануванні закупівель на відповідній території.

Проект концепції також передбачає, що 
реформування процесу фінансування системи 
охорони здоров’я буде проходити в три етапи. 
на початковому етапі (2016-2017 рр.) плану-
ється розробити проекти і прийняти акти зако-
нодавства щодо впровадження гарантованого 
державного пакету медичних послуг, визна-
чення послуг поза гарантованим державним 
пакетом, створення законодавчих засад для 
впровадження механізмів співоплати; створення 
механізму забезпечення медичними послугами, 
які не входять у гарантований державний пакет 
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медичних послуг, пільгових категорій громадян, 
а також прийняття відповідного законодавства 
для проведення автономізації закладів охорони 
здоров’я та створення національного агентства 
з фінансування охорони здоров’я.

на другому етапі впровадження  
(2018-2019 рр.) передбачено запуск механізмів 
співоплати медичних послуг у закладах охорони 
здоров’я, які надають гарантований державний 
пакет медичний послуг, розпочати роботу цен-
трального офісу та регіональних підрозділів 
національного агентства, укладання догово-

рів про надання медичних послуг, які входять у 
гарантований державний пакет, а також пілотне 
впровадження системи єдиного електронного 
реєстру пацієнтів і системи призначень лікар-
ських засобів.

на етапі інтеграції (2019-2020 рр.) плану-
ється ввести механізм стратегічних закупі-
вель – замовлення послуг на основі запла-
нованих обсягів і встановлених тарифів за 
контрактами, завершення формування єдиного 
медичного простору для надання гарантованого 
державного пакету медичних послуг.
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В статті визначено сутність та роль соціально-психологічного клімату в управлінні персоналом під-
приємства. Розглянуто особливості соціально-психологічних методів управління персоналом. Наведено 
приклади позитивного і негативного впливу соціально-психологічних методів управління в роботі з люд-
ськими ресурсами підприємства. Представлено рекомендації щодо вдосконалення аспектів соціально-пси-
хологічного клімату на підприємстві.

Ключові слова: соціально-психологічний клімат, промислове підприємство, управління персоналом, со-
ціально-психологічні методи управління персоналом.

В статье определена сущность и роль социально-психологического климата в управлении персоналом 
предприятия. Рассмотрены особенности социально-психологических методов управления персоналом. 
Приведены примеры положительного и отрицательного влияния социально-психологических методов 
управления в работе с человеческими ресурсами предприятия. Представлены рекомендации по совер-
шенствованию аспектов социально-психологического климата на предприятии.

Ключевые слова: социально психологический климат, промышленное предприятие, управление пер-
соналом, социально-психологические методы управления персоналом.

The essence and role of socio-psychological climate in personnel management company is determined in the 
article. The peculiarities the social and psychological methods management personnel are considered. Examples of 
positive and negative impact of the psychosocial management practices in the human resources company is shown. 
Recommendations for improving aspects of socio-psychological climate in the enterprise are presented.

Keywords: social psychological climate, industrial enterprise, human resources, social and psychological meth-
ods of personnel management.

Вступ. соціально-психологічний клімат є 
істотним фактором життєдіяльності окремої 
людини та компанії загалом, який впливає на 
всю систему соціальних відносин, на спосіб 
життя людей, на їх повсякденне самопочуття, 
працездатність і рівень творчої та особистіс-
ної самореалізації. зрозуміло, що таке нео-
днозначне явище може трактуватися в різних 
аспектах. також очевидно й те, що за різно-
маніттям підходів до розуміння клімату стоїть 
бачення його багатогранності, його складної 
структури.

однак, рівень загальної управлінської куль-
тури такий, що зараз тільки в деяких організаціях 
та підприємствах використовується настільки 
дієвий метод підвищення продуктивності діяль-
ності працівників, як дослідження соціально-
психологічного клімату колективу.

отже, виникає необхідність всебічного 
вивчення такого феномена, як соціально-психо-
логічний клімат колективу організацій – найваж-
ливішого фактора, що впливає на продуктив-
ність діяльності працівників, використовуючи 
сучасні психологічні методи дослідження й 
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розробки рекомендацій з його оптимізації. 
актуальність теми дослідження обумовлена 
новими суспільно-економічними відносинами, 
що склалися у всіх сферах життєдіяльності; 
необхідністю вдосконалення системи взаємин 
у трудових колективах організацій, що сприяє 
створенню позитивного соціально-психологіч-
ного клімату – необхідної умови підвищення 
продуктивності діяльності працівників.

Аналіз останніх досліджень. в економіч-
ній літературі проблемам теорії та практики 
управління персоналом загалом та соціально-
психологічним методам зокрема присвячена 
велика кількість наукових праць вітчизняних і 
закордонних вчених: е.а. клімов, х.і. лейбо-
вич, а.к. Маркова, б.Д. Паригін, а.Ф. Шикун, 
к.к. Платонов, Г.в. телятніков та інших [1-10]. 
Проте окремі питання щодо особливостей соці-
ально-психологічних методів управління зали-
шаються невирішеними.

Метою роботи є дослідження сутності соці-
ально-психологічного клімату в колективі, а 
також обґрунтування пропозицій щодо шляхів 
покрашення соціально-психологічного клімату в 
організації.

Виклад основного матеріалу. ефективність 
діяльності будь-якого підприємства безпосеред-
ньо залежить від того, наскільки раціонально 
використовуються його ресурси. сьогодні най-
ціннішим «ресурсом» кожного підприємства, 
організації або установи є людина, яка здійснює 
свою професійну трудову діяльність. у зв’язку 
з цим головним завданням роботодавця є ство-
рення такої системи управління персоналом, 
яка б дозволяла максимально розкрити трудо-
вий потенціал з метою реалізації високопродук-
тивної праці.

вивчення соціально-психологічного клімату 
на підприємствах становить не тільки науковий, 
але й практичний інтерес, оскільки від цього 
в чималому ступені залежить забезпечення 
соціальної стабільності в суспільстві, регіонах, 
територіальних утвореннях. Позитивний рівень 
морального клімату на підприємстві є одним 
із важливих умов підвищення продуктивності 
праці всіх без винятку працівників. усе вищезаз-
начене обумовлює потребу в розгляді основних 
теоретичних засад соціально-психологічного 
клімату – його сутності та структури, адже зна-
ння цих елементів дозволяє розглядати клімат 
не поверхнево, а з точки зору його складових, 
що, у свою чергу, дозволяє якісно управляти 
цим складним і динамічним явищем.

на думку н.с. Мансурова, «соціально-психо-
логічний клімат – це стан групової психіки, обу-
мовлений особливостями життєдіяльності даної 
групи, своєрідний сплав емоційного та інте-
лектуального факторів – установок, відносин, 
настроїв, почуттів, думок членів групи» [1, с. 38].

у великому економічному словнику при 
наданні визначення соціально-психологічного 
клімату акцент робиться на стилі взаємовідно-

син. так, соціально-психологічний клімат роз-
глядається як «характер міжособових відносин 
на індивідуальному, груповому або іншому рів-
нях, що впливають на якість спільної діяльності 
і співіснування» [2, с. 326 ].

відповідного підходу щодо сутності соці-
ально-психологічного клімату у своїх дослі-
дженнях дотримується в. Покровський, згідно 
думки якого соціально-психологічний клімат 
аналізується за допомогою стилю взаємовідно-
син людей, що знаходяться в безпосередньому 
контакті один з одним. у процесі формування 
клімату складається система міжособистісних 
відносин, що визначають соціальне та психоло-
гічне самопочуття кожного члена групи [2, с. 26].

аналогічний погляд спостерігається також у 
працях б. Паригіна, який розглядає соціально-
психологічний клімат як характер взаємовідно-
син між людьми, переважаючий тон суспільного 
настрою в колективі, пов’язаний із задоволен-
ням умовами життєдіяльності, стилем і рівнем 
управління й іншими факторами [3, с. 48].

однак, слід зазначити, що його визначення 
є дещо ширшим, адже враховує не лише стиль 
взаємовідносин, але й настрій групи. остан-
ній аспект (емоційно-психологічний настрій) є 
пріоритетною ознакою соціально-психологіч-
ного клімату в дослідженнях таких вчених, як 
а. русаліновою [4, с. 107].

у той же час російський вчений л.а. кар-
пенко, який одним з перших надав визначення 
психологічного клімату, зробив акцент на емо-
ційному забарвленні зв’язків у групі. відповідно 
до його точки зору психологічний клімат – це 
«емоційне забарвлення особливих психологіч-
них зв'язків всіх членів колективу, що виникає 
на основі їх загальної симпатії, збігу характерів і 
інтересів» [5, с. 211].

отже, соціально-психологічний клімат – це 
складне явище, яке об’єднує у собі певну сис-
тему взаємовідносин між членами колективу, 
яка під впливом індивідуальних психофізіоло-
гічних особливостей та внутрішньо-групових 
традицій і стандартів формують певну колек-
тивну свідомість та настрій, а також комплекс 
психологічних умов, які сприяють або пере-
шкоджають продуктивній спільній діяльності 
й усесторонньому розвитку особи в групі для 
досягнення цілей окремого індивіда, колективу 
та підприємства загалом.

також слід відзначити, що в ринкових умовах 
при інтелектуалізації усіх видів праці значною 
мірою зростає роль соціально-психологічних фак-
торів управління, які формують соціально-психо-
логічний клімат в організації. раціональна орга-
нізація забезпечує високу продуктивність праці 
лише в тому випадку, якщо ефективно використо-
вуються індивідуальні й психологічні особливості 
кожного працівника. Під соціально-психологіч-
ними методами слід розуміти сукупність специ-
фічних методів дії на особисті стосунки і зв’язки 
між працівниками, а також на соціальні процеси в 
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організації [7, с. 219]. Під впливом соціально-пси-
хологічних факторів в управлінні формуються сус-
пільна свідомість, психологічні зв’язки в колективі, 
сумлінне відношення до праці. Психологічний 
стан працівника може сприяти підвищенню про-
дуктивності й ефективності праці, і навпаки, може 
знижувати трудову активність персоналу.

на жаль, нестабільність економічного стану 
підприємства, фінансові труднощі, несвоєчасна 
виплата заробітної плати, довгострокові про-
стої не сприяють підтриманню нормального 
соціально-психологічного клімату, оскільки 

керівник значно більше часу вимушений при-
діляти не людським взаємовідносинам і функ-
ціям управління персоналом, а безпосередньо 
виробництву, фінансам. тому важливо знати і 
прогнозувати вплив соціально-психологічних 
методів на роботу працівників. у таблиці 1 наве-
дені приклади позитивного і негативного впливу 
соціально-психологічних методів управління в 
роботі з людськими ресурсами підприємства 
[8, с. 85]. зауважимо, що соціально-психологічні 
фактори звичайно виступають у вигляді матері-
альних умов праці і організаційних моментів.

таблиця 1 
Позитивні і негативні прояви методів соціально-психологічного впливу  

на людські ресурси
Позитивний характер впливу Негативний характер впливу

соціальні методи
1 Періодичне проведення анкетування в колективі 
дозволяє виявити соціальні проблеми членів 
колективу та підкреслити роль керівника 
при їх вирішенні. 
2 Проведення анкетування і особистого 
спостереження в колективі підтверджує 
демократичний стиль керівництва. 
3 використання соціальних експериментів, що 
передують кардинальним змінам у колективі 
(структура оплати праці, зміна лідерів), 
згладжують конфліктні ситуації. 
4 Планування соціального розвитку колективу 
забезпечує підвищення життєвого рівня із 
дотриманням соціальних нормативів.

1 Широке використання неформальних методів 
збору інформації (на основі чуток, пліток і ін.) 
породжує напруженість в колективі, недовіру та 
ворожість. 
2 Підтримка лише формальних правил 
у стосунках створює бар’єри у ланці 
керівник –підлеглий. 
3 ігнорування соціальних експериментів, 
проведення радикальних змін без підготовки та 
інформування колективу породжує «опір змінам». 
4 Перекладання проблем соціального розвитку 
колективу на вищі органи влади і об’єкти 
інфраструктури підриває авторитет керівників 
підприємства.

Психологічні методи
1 Формування здорового психологічного клімату 
в колективі на основі чіткого дотримання прав 
людини. 
2 ефективне використання в сукупності 
психологічних методів мотивації: навіювання, 
переконання, наслідування, спонукання для 
зниження рівня «опору змінам». 
3 Проведення психологічного тестування 
співробітників, відповідних тренінгів і семінарів 
для керівників всіх рівнів управління, організація 
індивідуальної роботи з працівниками для 
визначення їх типу особистості, темпераменту, 
виявлення і попередження конфліктів. 
4 організація психологічної служби на 
підприємстві, надання психологічних консультацій 
для співробітників з метою зниження емоційної 
напруги, підтримки «здорового духу» колективу.

1 неправильне використання психологічних 
методів, ігнорування прав людини, примусове 
залучення працівників до відповідних заходів 
спричиняє нервозність і створює психологічний 
дискомфорт в колективі; акцентує на жорстких 
формах керівництва (командування), примушені 
і покаранні. 
2 епізодичне тестування співробітників і робота з 
ними без урахування особистісних відмінностей 
підкреслює формальність характеру зазначених 
заходів. 
3 ігнорування залучення соціальних психологів 
у колективи організацій, психологічних тренінгів 
для вищого керівництва спричиняє депресивний 
стан підприємства.

Формування філософії організації
1 розробка філософії організації регламентує 
внутрішні (формальні та неформальні) правила 
взаємовідносин у колективі. 
2 Дотримання принципів філософії організації на 
всіх рівнях управління, у всіх підрозділах. 
3 розвиток корпоративної культури, дотримання 
соціальної відповідальності, встановлення 
партнерських відносин між співробітниками. 
4 Дотримання принципів патерналізму (віра в 
єдність, загальні цілі, ідеали).

1 встановлення і дотримання тільки формальних 
сторін у взаємовідносинах між співробітниками 
підкреслює відсутність глибокого «коріння» 
підприємства. 
2 Порушення внутрішніх норм поведінки на 
користь власним інтересам, а також інтересам 
лідерів і керівників. 
3 Домінування внутрішньої кадрової політики над 
суспільними, релігійними нормами поведінки і 
моралі. 
4 ігнорування корпоративної культури і групових 
інтересів підрозділів, соціальної відповідальності 
перед суспільством.
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визначимо основні умови, необхідні для 
формування успішного трудового колективу: 
1) організація спілкування: колективні відвід-
ування місць відпочинку та культурно-масових 
установ (в межах первинного колективу), повно-
цінне використання обідньої перерви; 2) орга-
нізація потоку інформації: про підсумки вико-
нання плану соціального розвитку колективу; 
про виробничі успіхи на своїх і сусідніх підрозді-
лах колективу; про зміни в методах управління 
та структурні зміни в управлінні колективом; про 
всі інші зміни, що відбуваються в житті колек-
тиву; 3) організація системи самоуправління: 
передання керівником деяких питань на розгляд 
колективу; громадський відділ кадрів: організа-
ція громадських доручень з урахуванням віку, 
статі, інтересів і таке інше.

основні завдання щодо оптимізації психоло-
гічного клімату на промисловому підприємстві 
подано на рисунку 1.

з метою формування та поліпшення соці-
ально-психологічного клімату в колективі 
(фірмі) бажано проводити тренінги, з допомо-
гою яких психологи навчали б членів колективу 
і керівників високій культурі взаємодії та спіл-
кування. 

яскравим методом для оптимізації соці-
ально-психологічного клімату є соціально-
психологічний тренінг, він сприяє збільшенню 
неформальних зв’язків, створенню дружніх від-
носин; вирішенню проблемних ситуацій, обго-
ворити і вирішити проблеми, на які не вистачає 
часу в робочій діяльності; зняттю напруження 
після робочого дня; проясненню для кожної 
людини його цінностей, мотивів, життєвої стра-
тегії. соціально-психологічний тренінг сприяє 
розкриттю людини як індивідуальності, осо-
бистості, тобто людина знімає «маску» просто 
службовця і дізнається, що навіть на роботі він 
може залишатися самим собою.

Основні завдання оптимізації психологічного клімату 

Формування однодумності і узгодженості стосовно до норм, 
прийнятих в організації 

Створення таких умов у рамках організації, які забезпечили б можливість 
актуалізації ціннісних орієнтацій особи в процесі роботи 

Зростання почуття впевненості членів організації у власних силах і 
здібностях, формування впевненості, що причетність до організації 

дозволить краще контролювати як свою долю, так і загальне майбутнє 
членів усієї організації 

Розвиток умінь цілеспрямованого впливу на мотиваційну сферу підлеглих, 
з тим щоб не притискуючи первинних спрямувань, сформувати 

альтернативні цілі, більш доступні та приємні 

Проголошення принципу рівних можливостей, справедливого розподілу 
нагороджень, створення обстановки, що стимулює дискусію, обмін 

знаннями, досвідом 

Гнучкість у здійсненні контролю. Надання певної автономності в процесі 
вирішення виробничих завдань. Намагання уникнути надто ретельного і 

безперервного контролю, що може негативно вплинути не тільки на 
ефективність діяльності, але й на моральний настрій 

Використання процесів наслідування, імітація, моделювання. Стиль 
взаємодії керівників верхньої ланки з керівниками середньої ланки 

відтворюється останніми у взаємовідносинах з підлеглими 

Рис. 1. Основні завдання щодо оптимізації психологічного клімату  
на промисловому підприємстві
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Пропонуємо для розмірковувань модель 
діяльності психолога (рис. 2) з метою поліп-
шення соціально-психологічного клімату в 
колективі (організації будь-якої сфери діяль-
ності).

соціально-психологічний клімат будь-якої 
установи породжується міжособистісною вза-
ємодією, яка опосередковує не тільки між-
особистісні впливи, а й вплив навколишнього 
фізичного середовища: речей, предметів, явищ 
природи тощо. настрій однієї людини впливає 
на настрій іншої, позначається на різноманітних 
актах поведінки, діяльності, життя людини.

соціально-психологічний клімат виявляється 
у ставленні людей один до одного і до загальної 
справи, але цим феномен не вичерпується. він 
позначається на соціальних настановах людей 
до світу загалом, на їхньому світовідчутті та сві-
тосприйнятті, а це виражається системою цін-
нісних орієнтацій особистості як члена певного 
колективу. таким чином, вияви соціально-психо-
логічного клімату можуть бути безпосередніми й 
опосередкованими [39, с. 124].

ставлення до світу (система ціннісних орієн-
тацій особистості) і до себе (своє світовідчуття, 
самоставлення, самопочуття) – опосередко-
вані вияви соціально-психологічного клімату, 
оскільки вони залежать не тільки від ситуації 
в цьому колективі, а й від інших чинників (як 
макромасштабних, так і суто особистісних). ці 
два прояви соціально-психологічного клімату 
(ставлення до світу і до себе) формуються 
протягом життя, залежать від способу життя 
людини загалом, але це не виключає можли-
вості розгляду їх і на рівні конкретного колек-
тиву. кожен член колективу виробляє в собі від-
повідні цьому клімату певні якості, сприйняття і 
відчуття свого «я» у межах групи.

Метою соціально-психологічної діагностики є 
підвищення ефективності роботи персоналу за 
рахунок профілактики трудових конфліктів, під-
вищення командної згуртованості й підтримки 
основних елементів корпоративної культури 
компанії.

соціально-психологічну діагностику колек-
тиву доцільно проводити для: 

– оптимізації процесів міжособистісної вза-
ємодії співробітників компанії; 

– виявлення джерел соціально-психологічної 
напруженості, причин кілько разових звільнень 
співробітників і зведення до мінімуму можли-
вості виникнення конфліктів у колективі; 

– виявлення «слабких місць» у діяльності 
команди компанії й підвищення ефективності її 
функціонування; 

– формування корпоративної культури; 
– оцінки ефективності проведеної кадрової 

політики. 
соціально-психологічна діагностика дозво-

ляє оцінити: готовність до спільної роботи; 
групову згуртованість; наявність угруповань і 
неформальних лідерів; причини виникнення й 
джерела соціально-психологічної напруженості; 
схеми взаємодії й інформаційного обміну між 
підрозділами; дублювання функцій, функціо-
нальні перетинання; соціально-психологічний 
клімат у колективі; індивідуально-особистісні 
особливості співробітників і прогноз їх пове-
дінки. 

основними факторами, які впливають на 
стан соціально-психологічного клімату в колек-
тиві, є зміст праці та ступінь задоволення людей 
роботою; умови праці та побуту, задоволеність 
ними; ступінь задоволення характером міжосо-
бистісних стосунків зі співробітниками; стиль 
керівництва, особистість керівника, а також те, 
чи задоволений він співробітниками. на рисунку 
3 представлено схему, де враховано основні 
чинники, що зумовлюють задоволеність людей 
виконуваною роботою, а також взаємний вплив 
різних компонентів. така схема цікава для керів-
ника, бо допомагає запобігати конфліктності в 
колективі (рис. 3).

аби керівник сприяв згуртованості колективу, 
він має володіти такими особистісними характе-
ристиками: визначеність, усвідомленість, ціле-
спрямованість, вибірковість, тактовність, дієвість, 
вимогливість, критичність, відповідальність.

 Діагностування соціально-
психологічного клімату 

Консультативна робота 
психолога з оптимізації 

соціально-психологічного 
клімату 

Діяльність психолога щодо 
попередження та розв’язання 

конфлікту 

Гармонізації ділових та 
особистісних стосунків 

Психопрофілактична робота з 
окремими співробітниками 

 
Рис. 2. Модель діяльності в організації сфери щодо оптимізації  

соціально-психологічного клімату колективу
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Доброзичливими, комфортними будуть сто-
сунки людей у колективі, коли члени колек-
тиву ставитимуться з повагою, симпатією один 
до одного. це дуже важливо. М.М. обозов, 
Г.в. щокін систематизували основні чинники, які 
визначають характер міжособистісних стосунків 
(рис. 4) [10].

зауважимо, що завдяки соціально-психо-
логічному управлінню вдається досягти відпо-
відальності працівників за робочим процесом, 
стійкості, стабільності, підтримувати основні 
параметри, забезпечувати якісний цілеспря-
мований розвиток підприємства. важливим є 
те, що застосування соціально-психологічних 
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Рис. 3. Основні чинники задоволеності людей виконуваною роботою
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Рис. 4. Основні чинники, які визначають характер міжособистісних стосунків 
на промисловому підприємстві
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методів можливе за умов гнучкості менедже-
рів, розуміння ними внутрішнього світу людини і 
особливостей її психології.

Пропозиції щодо вдосконалення соціально-
психологічного клімату можна запропонувати 
такі: 

1) для задоволення людиною своєю робо-
тою треба мати на увазі основні фактори, які на 
це впливають та вдосконалювати кожний пункт 
особисто; 

2) згуртованості колективу має допомогти 
довіра членів відділу один до одного, якщо кожен 
працівник буде володіти такими особистісними 
характеристиками, як визначеність, усвідомле-
ність, цілеспрямованість, тактовність, дієвість, 
вимогливість, відповідальність, то доброзичли-
вими, комфортними будуть стосунки людей у 
колективі;

3) керівник повинен добре знати переваги і 
недоліки підлеглих, як і свої та уважно вислу-
ховувати заперечення відносно власної пропо-
зиції за тими чи іншими питаннями, іноді замість 
наказу, вимагаючи беззаперечного виконання 
своїх вказівок, начальник може одержувати 
бажані результати через переконання вико-
навців у необхідності виконання поставлених 
завдань. 

Висновки. таким чином, спираючись на про-
ведення дослідження, можна зробити висновок, 
що соціально-психологічний клімат – це якісна 
сторона міжособистісних відносин, що виявля-
ються у вигляді сукупності психологічних умов, 
що сприяють або перешкоджають продуктивній 
спільній діяльності і всебічному розвитку осо-
бистості в групі.

нині проблема діагностування соціально-
психологічного клімату дуже актуальна і пер-
спективна, оскільки зростають вимоги до пси-
хологічного включення людини в ту чи іншу 
діяльність. особливо ця проблема актуальна 
в управлінській діяльності. як затверджують 
успішні менеджери, що для створення і процві-
тання фірми необхідно, щоб люди-службовці 
в цій установі відчували себе «командою». 
однією з ознак «команди» є згуртованість, взає-
мовиручка, підтримка і одночасно вимогливість 
до себе і інших. одним з найважливіших показ-
ників, що колектив «команда» є хороший соці-
ально-психологічний клімат. тобто такий стан в 
колективі, коли кожному його члену надаються 
оптимальні умови для реалізації його здібнос-
тей і схильностей.

Позитивний, злагоджений, приємний соці-
ально-психологічний клімат у колективі орга-
нізації виступає на перший план, адже від 
згуртованості усіх працівників, від їх взаємодії 
залежить ефективність діяльності організації. 
соціально-психологічний клімат у колективі 
породжується міжособистісною взаємодією. 
настрій однієї людини впливає на настрій іншої, 
позначається на різноманітних актах поведінки, 
діяльності, життя людини, в тому числі, й на 
процесі трудової діяльності. При вирішенні біль-
шості задач, особливо складних, рішення яких 
вимагає різноманітних знань, навичок і участі 
багатьох людей, результати колективної діяль-
ності набагато перевищують просту суму індиві-
дуальних досягнень.

стосовно організаційно-управлінських умов, 
то вони безпосередньо пов’язані з соціально-
психологічним кліматом, оскільки соціальна 
регуляція міжособистісної взаємодії відбува-
ється через систему виробничих відносин, котрі 
базуються на адміністративно-правових заса-
дах організації.

найбільш сприятливий клімат установлю-
ється тоді, коли способи та прийоми управ-
ління позитивно сприймаються колективом. 
якщо вимогливість менеджера викликає гру-
пову незадоволеність, клімат погіршується, 
що і супроводжується невиконанням вказівок, 
порушенням дисципліни. При слабкому керів-
ництві та повній згоді членів колективу з поді-
бним потуранням соціально-психологічний 
клімат характеризується як несприятливий та 
незрілий.

як висновок зазначимо, що сфера застосу-
вання соціально-психологічних методів дуже 
широка. вона включає регулювання міжгрупо-
вих і внутрішньогрупових відносин, управління 
груповою динамікою, управління окремими 
явищами і сторонами колективного життя, в 
якому формується суспільна свідомість, пси-
хологічні зв’язки в колективі, сумлінне відно-
шення до праці. отже, як показує практика, 
виникає необхідність використання менедже-
ром соціально-психологічних методів на всіх 
рівнях та етапах управління. це сприятиме 
формуванню висококваліфікованої ефектив-
ної команди, кожен член якої реалізовуватиме 
свій потенціал на найвищому рівні, в резуль-
таті чого підвищуватиметься результативність 
діяльності підприємства.
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ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ  
ПРОДУКЦІЇ СВИНАРСТВА НА ВІТЧИЗНЯНОМУ РИНКУ

MAJOR TRENDS OF PRODUCTION AND PRODUCT SALES  
OF PIG BREEDING AT THE DOMESTIC MARKET

Бричко А.М.
кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки,

сумський національний аграрний університет

У статті викладено результати дослідження стану і основні тенденції виробництва, збуту продукції 
свинарства на вітчизняному ринку. Розглянуто організаційно-економічні особливості галузі свинарства. 
Виявлено зміни у пропорціях виробництва, цінової політики, імпорту та експорту продукції свинарства. 
Визначено основні причини негативного впливу на розвиток свинарства на вітчизняному ринку. Розробле-
но способи підвищення ефективності виробництва та збуту продукції свинарства на вітчизняному ринку. 

Ключові слова: свинарство, продукція свинарства, виробництво, збут, виробництво кормів, ціна, 
ефективність виробництва та збуту.

В статье изложены результаты исследования состояния и основные тенденции производства, сбы-
та продукции свиноводства на отечественном рынке. Рассмотрены организационно-экономические осо-
бенности отрасли свиноводства. Выявлены изменения в пропорциях производства, ценовой политики, 
импорта и экспорта продукции свиноводства. Определены основные причины негативного влияния на 
развитие свиноводства на отечественном рынке. Разработаны способы повышения эффективности 
производства и сбыта продукции свиноводства на отечественном рынке.

Ключевые слова: свиноводство, продукция свиноводства, производство, сбыт, производство кормов, 
цена, эффективность производства и сбыта.

The article presents the results of investigation and the major trends of production, sales of pig breeding products 
at the domestic market. We consider organizational and economic features of the pig breeding industry. Discovered 
the changes in the proportions of production, price policy, questions of import and export of pig breeding products. 
Determined the main reasons for the negative impact on the development of pig breeding products at the domestic 
market. Developed ways improving the efficiency of production and sales of pig breeding products at the domestic 
market.

Keywords: pig production, products of pig breeding, production, sales, feed production, price, efficiency of pro-
duction and sales.

Постановка проблеми. свинарство посі-
дає провідне місце серед основних галузей, що 
забезпечують населення м’ясними продуктами. 
обсяги виробництва свинини на вітчизняному 
ринку скоротилися, але галузь залишається 
однією з перспективних у розв’язанні проблеми 
формування продовольчої безпеки країни й 
повного забезпечення внутрішнього попиту на 
м’ясну продукцію вітчизняного виробництва. 
виробництво і збут продукції свинарства є 
одним із економічно вигідних напрямів діяль-
ності аграрного бізнесу. Передумовою цього є 
попит на продукцію свинартсва зовнішніх ринків 
та резерви для забезпечення внутрішніх потреб. 
тому розкриття основних тенденцій виробни-
цтва та збуту продукції свинарства на вітчизня-
ному ринку є актуальним сьогодні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дана проблема представлена широким спек-

тром досліджень, розглядається в працях бага-
тьох вчених-економістів, а саме о.а. богуцького, 
П.с. березівського, б.в. Данилова, о.П. Дриги, 
Г.П. звєрєва, Г.в. комлацького, о.в. Мазу-
ренка, о.М. Маслака, в.я. Месель-веселяка, 
в.П. рибалки та ін. згадані вчені розробили дієві 
підходи до оцінювання економічної прогресив-
ності виробництва продукції свинарства і разом з 
тим заклали наукову базу для подальших дослі-
джень такого профілю. висвітлення основних тен-
денцій виробництва та збуту продукції свинарства 
на вітчизняному ринку досліджено недостатньо.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення основних тенденцій виробництва та збуту 
продукції свинарства на вітчизняному ринку. 
Методами дослідження при написанні статті 
були такі: абстрактно-логічний, розрахунково-
конструктивний, монографічний економіко-ста-
тистичний тощо.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. ринок свинини в україні стабільно роз-
вивався, починаючи з 2005 року. Макроеконо-
мічна ситуація в країні і динаміка курсів валют 
вплинули в 2014 році на розвиток галузі сви-
нарства, що відкрило нові перспективи для вну-
трішніх виробників. умови розвитку свинарства 
на вітчизняному ринку ускладнились з деваль-
вацією гривні, що призвело до значного збіль-
шення витрат на корми, ветеринарні препарати, 
техніку тощо. одним із факторів стабільності 
собівартості продукції свинарства на сучасному 
етапі розвитку є забезпечення виробництва кор-
мами за стабільною ціною.

найголовніша проблема сьогодні у виробни-
цтві та збуті продукції свинарства – низька ціна. 
всі інші питання практично вирішені: виробники 
збільшили продуктивність, поліпшили генетику, 
породи завезли з різних європейських країн, 
америки та канади, розвивається селекція, 
витрати корму доведені до мінімуму. вирішу-
ються й інші проблеми, і дивлячись на це, в 
свинарстві на вітчизняному ринку є величезний 
крок в кращу сторону. але ціна погіршує стан, 
що склався сьогодні на ринку продукції свинар-
ства.

організаційно-економічні особливості галузі 
характеризуються швидкою оборотністю стада, 
споживанням переважно малооб’ємних і висо-
котранспортабельних кормів при хорошій окуп-
ності їх продукції, поділом процесу виробництва 
на окремі стадії. облік цих факторів дозволяє 
виробляти свинину в великих кількостях на 
основі інтенсивних технологій. у галузі є ряд осо-
бливостей, що суттєво впливають на її еконо-
мічний розвиток: відсутність сезонності вироб-
ництва, прямий та опосередкований попит на 
продукцію галузі, гнучкістю у відношенні масш-
табів виробництва, наявністю значної кількості 
спеціалізованих підприємств, залежності від 
ринку зерна, що складає основу кормів тощо. 

ефективність свинарства, як і інших галузей 
сільського господарства, залежить від витрат 
на виробництво одиниці продукції. у країнах, 
що використовують інтенсивні ресурсозбе-
рігаючі технології, витрати на виробництво 
свинини в 1,5-2,3 рази нижчі. Головну статтю 
витрат на виробництво продукції свинарства 
становлять витрати на корми – до 60%, а в 
деяких регіонах і вищі. тому основним факто-
ром зростання ефективності галузі є прогрес 
в області годування. незважаючи на вражаючі 
темпи розвитку свинарства, більшість вітчиз-
няних підприємств галузі не здатні конкурувати 
із зарубіжними виробниками за ефективністю і 
рівнем собівартості виробництва продукції сви-
нарства. на думку західних аналітиків, в май-
бутньому десятилітті основні країни-виробники 
продукції свинарства збережуть своє лідер-
ство. Галузь свинарства в більшості регіонів 
світу переходить на важливий рубіж у розвитку, 
коли підвищення продуктивності і відповідно 

зниження собівартості на 35-40% забезпечу-
ється за рахунок досягнень в області селекції, 
генетики та відтворення сільськогосподарських 
тварин [1].

за даними Держстату [2], середні оптові ціни 
на свинину у квітні 2016 р. зросли майже на 5% 
у порівнянні з березнем, і склали 44,3 грн/кг  
(без ПДв). це було пов’язано із передвелико-
днім зростанням, що є аналогічним до минулого 
року. Після чого на українському ринку ціни не 
втрималися і пішли вниз, втративши за травень 
у середньому 4%. Попит був вкрай недостат-
нім, незважаючи на те, що нереалізовані запаси 
свинини на переробних підприємствах станом 
на 1 травня 2016 року були в 1,5 рази більшими, 
ніж торік (рис. 1).

 

Рис. 1. Роздрібні ціни на свинину в Україні 
2014-2016 р.р.

Джерело: Держстат України

ринок свинини у живій вазі стикається із 
труднощами в 2016 році. наприкінці квітня 
2016 року ціни на живець свиней досягли у 
середньому рівня 32,2 грн/кг. загалом, річний 
баланс попиту та пропозиції вказує на надваж-
кий сезон для виробників продукції свинарства, 
в першу чергу – через втрату російського ринку 
збуту. внутрішній ринок не здатен поглинути 
цей обсяг, тоді як експортозаміщення втрачених 
ринків йде повільніше, ніж хотілося б.

внаслідок такої ситуації ціни на живець зали-
шаються на рівні 2015 року, а інколи навіть і 
нижчі, а корми подорожчали на 10-15%. частка 
кормів у собівартості свинини складає 60-70%, 
тобто цей фактор є надзвичайно відчутним для 
виробників. До того ж, як оптові, так і роздрібні 
ціни переробленої продукції свинарства зараз 
також приблизно дорівнюють торішнім, тоді як 
собівартість всіх етапів створення доданої вар-
тості зросла, а отже, всі учасники ланцюжку 
переживають складні часи.

Прибутковість виробництва продукції свинар-
ства істотно знизилася. згідно з розрахунками 
робочої групи FAO/EBRD [3], індекс прибутко-
вості, який показує відношення ціни свинини до 
ціни кормів, впав протягом травня 2016 р. більш 
ніж на 8% і опинився на найнижчому рівні за 
останні три роки (рис. 2).
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Рис. 2. Індекс прибуткововсті  

виробництва свинини 2014-2016 р.р.
Джерело: Держстат України

аналізуючи дані рис. 2, можемо зробити 
висновок про те, що обсяг виробництва за 
п’ять місяців 2016 р. дорівнює відповідному 
обсягу 2015 р., а внутрішнє споживання, згідно 
з попередніми розрахунками, виявилося навіть 
трошки нижчим. на ринку залишилось «зайвих» 
мінімум 10 тис. тон свинини у порівнянні з мину-
лим 2015 роком. цей обсяг розподілений по 
всьому ланцюжку – від переробки до роздрібної 
торгівлі – і є фактором потужного тиску на ціни. 

у першому півріччі 2016 р. україна експор-
тувала 1,34 тис. т свіжої, охолодженої і замо-
роженої свинини – це в 11 разів менше, ніж за 
відповідний період 2015 р. імпорт свинини за 
цей період збільшився на 42% – до 2,16 тис. т.  
незважаючи на те, що порівняно з розміром 
імпорту свинини в 2011-2014 р.р. ця цифра не 
є значною, вона все одно перевищує експорт 
як за обсягом, так і за вартістю. в результаті, 
сальдо зовнішньої торгівлі продукції свинарства 
негативне – 1,11 млн. дол. сШа [4]. слід зазна-
чити, що основними постачальниками свинини 
стабільно залишаються німеччина (47% від 
загального обсягу імпорту), Польща (20%) і 
нідерланди (майже 18%). із закриттям росій-
ського ринку частина українських трейдерів 
переключилася на сусідні Грузію (майже 21%) 
і вірменію (44%), а також на далекий, але пер-
спективний Гонконг (20% від загального обсягу 
експорту) [5].

визначають декілька основних причин 
негативного впливу на розвиток свинарства 
на вітчизняному ринку. По-перше, зростання 
виробничих витрат, на які також впливає зрос-
тання заробітної плати, подорожчання енер-
горесурсів, ветеринарних препаратів тощо. 

По-друге, загострення конкуренції на ринку 
м’яса та м’ясопродукції, бо споживачі віддають 
перевагу дешевшому м’ясу птиці. Перспекти-
вою вирішення цих проблем є запровадження 
сталого експорту продукції свинарства до країн 
Європейського союзу, для якого необхідно отри-
мати дозвільні документи. Проте їх отримання 
відкладено на невизначений термін. основною 
причиною цього є відсутність у державному 
бюджеті коштів на проходження необхідних про-
цедур. так, за інформацією Мінагропроду, для 
отримання дозвільних документів на експорт 
м’яса україні потрібно було надати документи 
про епідеміологічну ситуацію. однак ця інспек-
ція коштує близько 35 млн. грн., які не передба-
чені бюджетом. тому питання експорту відкла-
дено. у свою чергу, бізнес не може фінансувати 
цю перевірку згідно з вимогами Єс. наразі 
розпочата робота експертів Єс для отримання 
україною сертифікатів, необхідних для експорту 
молочної продукції. на черзі м’ясо та м’ясна про-
дукція. отже, враховуючи обмеження імпорту 
продукції свинарства, розширення зовнішніх 
каналів збуту продукції галузь свинарства є пер-
спективною для україни [6].

Підвищити ефективність виробництва та 
збуту продукції свинарства на вітчизняному 
ринку можливо за рахунок: максимальної реа-
лізації генетичного потенціалу продуктивності 
свиней; зниження собівартості продукції сви-
нарства; впровадження інноваційних технологій 
виробництва свинини; підвищення рівня спеціа-
лізації і концентрації виробництва; ефективного 
використання бюджетних коштів, що виділя-
ються в рамках державної підтримки розвитку 
галузі свинарства [7, с. 142].

Висновки. таким чином, можемо зробити 
висновок, що для ефективного розвитку продук-
ції свинарства слід забезпечити вирішення таких 
питань: активізувати наукові розробки у галузі 
селекційно-племінної роботи, удосконалювати і 
розроблювати новітні високоефективні системи 
забезпечення кормами та ветеринарно-санітар-
ного захисту свиней, технологій утилізації гною, 
переробки відходів виробництва та первинної 
переробки; постачати високоефективні ветери-
нарні препарати, сучасні методи діагностики, про-
філактики та лікування тварин; організовувати 
обмін досвідом, внутрішньогалузеве та зарубіжне 
стажування, інші заходи та проекти, спрямовані 
на підвищення професійного рівня робітників 
галузі, престижності їхньої праці. Перспективою 
подальших наукових досліджень є удосконалення 
процесів виробництва та шляхів збуту продукції 
свинарства на вітчизняному ринку.
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У статті досліджується процес управління підприємством роздрібної торгівлі за допомогою сучасних 
інформаційних технологій організаційного моделювання. На прикладі меблевого магазину розглянуто про-
цес розробки організаційної моделі, яка містить збалансовану систему показників, модель бізнес-процесів, 
організаційну структуру, стандарти якості. Формалізація та регламентація бізнес-процесів підприєм-
ства та впровадження стандартів менеджменту якості дозволить суттєво покращити якість обслуго-
вування клієнтів. Раціонально спроектовані бізнес-процеси сприятимуть зниженню витрат та підвищен-
ню керованості компанії. Загалом підприємство стане більш конкурентоздатним.

Ключові слова: організаційне проектування, роздрібна торгівля, збалансована система показників, біз-
нес-процес, імітаційне моделювання. 

В статье исследуется процесс управления предприятием розничной торговли с помощью современ-
ных информационных технологий организационного моделирования. На примере мебельного магазина 
рассмотрен процесс разработки организационной модели, которая содержит сбалансированную систе-
му показателей, модель бизнес-процессов, организационную структуру, стандарты качества. Формали-
зация и регламентация бизнес-процессов предприятия и внедрение стандартов менеджмента качества 
позволит существенно улучшить качество обслуживания клиентов. Рационально спроектированы биз-
нес-процессы будут способствовать снижению затрат и повышению управляемости компании. В общем 
предприятие станет более конкурентоспособным.

Ключевые слова: организационное проектирование, розничная торговля, сбалансированная система 
показателей, бизнес-процесс, имитационное моделирование.

The article examines the process of managing retailer with the help of modern information technologies organi-
zational modeling. For example, a furniture store is considered the process of developing an organizational model 
includes a balanced scorecard, business process model, organizational structure, standards of quality. The formal-
ization and regulation of business processes and implementation of quality management standards will significantly 
improve the quality of customer service. Rationally designed business processes will help reduce costs and improve 
the manageability of the company. In total, the company will become more competitive.

Keywords: organizational design, retail, balanced scorecard, business process simulation.

Постановка проблеми. роздрібні торго-
вельні підприємства здійснюють реалізацію 
товарів і надають пов’язані з цим послуги кін-
цевим покупцям. в умовах загострення конку-
ренції, що обумовлено скороченням платоспро-
можного попиту на меблі та наявності великої 
кількості роздрібних та інтернет-продавців, важ-
ливим є завдання набуття конкурентних пере-
ваг для підприємства.

Для підтримки необхідного рівня конкурентоз-
датності, потрібні істотні зміни й модернізація всіх 
аспектів функціонування торгівельного підприєм-
ства. вирішення цього питання можливе шляхом 
впровадження процесного управління та збалан-
сованої системи показників (зсП), яка забезпечує 
націленість на результат. оптимізація бізнес-про-
цесів стає однією з найголовніших задач для під-
тримки життєздатності підприємства. 
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слід звернути увагу на збільшення рутинних 
операцій у менеджменті, коли більшу частину 
часу керівництво підприємства займається вирі-
шенням проблем операційної діяльності замість 
концентрації на стратегічно важливих аспектах 
його функціонування та розвитку. вирішенням 
цієї проблеми може бути побудова формальної 
системи управління підприємством із викорис-
танням організаційної моделі. При цьому регу-
лярно повторювана діяльність підприємства 
описується у вигляді моделі бізнес-процесів і 
надалі не потребує постійної уваги з боку керів-
ництва. керівник втручається у виконання про-
цесів тільки у нестандартних ситуаціях, які не 
прописані в моделі. 

Процесний підхід є ефективним засобом 
підвищення ефективності, проте його впрова-
дження також потребує як стратегічної орієнта-
ції, так і відповідного організаційно та інформа-
ційного забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Методологічні аспекти управління підпри-
ємствами роздрібної торгівлі з використанням 
процесного підходу та збалансованої системи 
показників досить обмежено висвітлені у нау-
ковій літературі. з небагатьох авторів можна 
виділити роботу Є.і. івченко, Є.а. карпенко, в 
якій йдеться про визначення принципів та роз-
робки системи оцінки ефективності діяльності 
підприємств роздрібної торгівлі за умов про-
цесно-орієнтованого управління з врахуванням 
стратегії діяльності [1]. сама теорія процесного 
управління досить добре розроблена в робо-
тах б. андерсена, е. Демінга, т. Давентпорта, 
Ф. кросбі, р. ньюмена, М. робсона, М. Портера, 
М. хаммера, Дж. чампи, т.П. Данько, с.в. іль-
деменова [2; 3; 4].

збалансованій системі показників (зсП) при-
свячено багато праць вітчизняних та зарубіжних 
авторів роберт с. каплан, Дейвід П. нортон, 
хорварт Петер, Мікаел Горскій, М.о. казим, 
а.а. Пилипенко, в.а. зінченко, а.М. Гершун, 
с.о. ананенко, л.в. Пан, Ю.с. нєфєдьєва, 
о.о. Дмитрієва, Є.Ю. Герасімов, і.б. олек-
сів, о.і. Пестрєцова [5; 6] у книзі М.о. казима, 
а.а. Пилипенко, в.а. зінченка з позиції систем-
ного підходу обґрунтовано принципи побудови 
й методологію впровадження зсП, визначено 
можливості її застосування для різних під-
приємств та інтеграції її з наявною системою 
менеджменту та бізнес-процесами [5]. Питання 
впровадження та використання збалансованої 
системи показників на підприємстві роздрібної 
торгівлі потребують удосконалення та розвитку.

використання інформаційних технологій 
робить можливим використовувати для дослі-
дження та вдосконалення окремих бізнес-про-
цесів імітаційне моделювання. серед методів 
прикладного системного аналізу імітаційне 
моделювання є одним з найпотужніших інстру-
ментів дослідження складних систем, управ-
ління якими пов’язане з прийняттям рішень в 

умовах невизначеності. у порівнянні з іншими 
методами, таке моделювання дозволяє розгля-
дати велику кількість альтернатив, поліпшувати 
якість управлінських рішень і точніше прогнозу-
вати їх наслідки [7].

організаційне проектування та моделювання 
доцільно виконувати за допомогою спеціалізо-
ваних програмних продуктів: AllFusion Process 
Modeler, ARIS, оргмастер, Business Studio та 
інші. їх застосування є одним з важливих факто-
рів успіху проекту вдосконалення менеджменту 
на підприємстві [8; 9; 10]. 

Мета статті: розвиток методів процесного 
управління підприємством роздрібної торгівлі з 
використанням збалансованої системи показ-
ників на основі широкого використання інфор-
маційних технологій організаційного моделю-
вання. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для управління підприємством роз-
дрібної торгівлі пропонується розробити орга-
нізаційну модель, яка включає збалансовану 
систему показників, модель бізнес-процесів, 
організаційну структуру, а також, за необхід-
ності, стандарти якості. Модель створюється 
за допомогою однієї з систем організаційного 
моделювання, в статті використано програму 
Business Studio. на основі моделі отримують 
регламентну документацію: посадові інструкції, 
регламенти бізнес-процесів та інші, за допо-
могою яких доводять вимоги до співробітників. 
Для контролю відповідності змісту діяльності 
вимогам моделі та регламентним документам 
регулярно проводять внутрішні аудити, для чого 
створюють спеціальний підрозділ. Для усунення 
виявлених невідповідностей реалізують коригу-
ючі дії або проекти.

Досить часто підприємства стикаються з 
труднощами під час реалізації стратегії: розрив 
між стратегічними цілями і щоденними діями 
співробітників, між баченням вищого керівни-
цтва й менеджерів на нижчому рівні управ-
ління. інструментом, здатним подолати вище-
зазначені проблеми, є збалансована система 
показників. збалансована система показників 
транслює місію та стратегію організації у сис-
тему взаємопов’язаних цілей та показників. При 
застосуванні збалансованої системи показни-
ків стратегія зазвичай поділяється на чотири 
аспекти: фінанси, відносини з клієнтами, орга-
нізація внутрішніх бізнес-процесів, навчання та 
розвиток. кожен з аспектів повинен містити:

– цілі, яких прагне досягти організація;
– показники, за допомогою яких можна оці-

нити ступень досягнення цілей та одночасно 
ефективність бізнес-процесів;

– проекти – комплекс заходів, спрямованих 
на досягнення цілей та цільових значень показ-
ників. 

збалансована система показників допомагає 
організаціям об’єктивно оцінювати результати 
діяльності та реалізовувати стратегію. опис 
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стратегічних цілей і при-
чинно-наслідкових зв’язків 
між ними складають у 
вигляді стратегічної карти. 
на рис. 1 для прикладу 
наведено стратегічну карту 
меблевого магазину.

наступним кроком є 
побудова ієрархічної моделі 
бізнес-процесів, яка опи-
сує зміст діяльності підпри-
ємства. в вusiness Studio 
можна сформувати як комп-
лексну модель діяльності 
організації, так і описати ряд 
окремих процесів. верхній 
рівень ієрархічної моделі біз-
нес-процесів розробляють у 
нотації IDEF0. IDEF0 – нота-
ція графічного моделювання 
згідно Методології структур-
ного аналізу і проектування 
(SADT – Structured Analysis & 
Design Technique), яка вико-
ристовується для створення 
функціональної моделі, що 
відображає функції системи, 
а також потоки інформації 
і матеріальних об’єктів, що 
зв’язують ці функції. за допо-
могою нотації IDEF0 була 
побудована модель про-
цесів верхнього рівня для 
магазину меблів, яка пока-
зує загальний принцип про-
тікання процесів. на рис. 2  
наведено контекстну діа-
граму, яка описує зв’язок 
процесів підприємства з 
зовнішнім середовищем. 

на рис. 3 зображено 
модель бізнес-процесів пер-
шого рівня, яку отримано 
як результат декомпозиції 
контекстної діаграми. вихід 
одного бізнес-процесу може 
бути входом, управлінням 
або механізмом іншого. Про-
цеси прийнято розташову-
вати по діагоналі з верхнього 
лівого кута в нижній правий.

у нотації IDEF0 немає 
можливості вказати послі-
довність виконання робіт, 
тому для побудови моделей 
бізнес-процесів операцій-
ного рівня використовують 
нотації Процес, Процедура, 
EPC або BPMN. на рис. 4 
наведено приклад опису біз-
нес-процесу в нотації Про-
цес. 

Стратегическая  карта магазина меблів "Піраміда"
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Рис. 1. Стратегічна карта цілей магазину меблів
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Рис. 2. Модель процесів верхнього рівня магазину меблів
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Рис. 3. Декомпозиція процесу «діяльність у сфері продажу меблів»
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наступний крок розробки 
організаційної моделі – це 
опис організаційної струк-
тури в системі моделювання. 
До організаційної структури 
входять підрозділи підпри-
ємства та штатні посади, які 
пов’язані зв’язками прямого 
або функціонального підпо-
рядкування. елементи орга-
нізаційної структури висту-
пають у якості власників, 
виконавців або учасників 
бізнес-процесів.

за допомогою моделей 
процесів операційного рівня 
в нотаціях Процес, Проце-
дура, EPC або BPMN можна 
виконати імітаційне моделю-
вання. імітаційне моделю-
вання – метод дослідження, 
який ґрунтується на заміні 
досліджуваної системи 
моделлю, з якої проводять 
експерименти і в підсумку 
отримують нові знання 
про досліджувані процеси. 
Метод дозволяє імітувати 
виконання бізнес-процесів з 
урахуванням графіків робо-
чого часу часових і обмеже-
ної кількості матеріальних 
ресурсів. у результаті можна 
проаналізувати особливості 
виконання бізнес-процесів 
в умовах невизначеності 
зовнішнього і внутрішнього 
середовища, оцінити реаль-
ний час їх виконання та вар-
тість.

імітаційне моделювання 
дозволяє розглядати про-
цеси, що відбуваються в 
системі, практично на будь-
якому рівні деталізації. 
в імітаційній моделі можна 
реалізувати практично будь-
який алгоритм управлінської 
діяльності або поведінки 
системи. крім того, моделі, 
які допускають дослідження 
аналітичними методами, 
також можуть аналізуватися 
імітаційними методами. 
все це служить причиною 
того, що імітаційні методи 
моделювання нині стають 
основними методами дослі-
дження складних систем.

Для прикладу виконано 
імітаційне моделювання 
бізнес процесів: «обслуго-
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Рис. 4. Бізнес-процес операційного рівня в нотації «Процес» 
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Рис. 5. Зміна кількості товарів на складі
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вування клієнтів, доставка і складання меблів», 
який випадковим чином зменшує запас меблів 
на складі, і «закупівля меблів», який збільшує 
кількість комплектів меблів на складі відповідно 
до обраної системи управління запасами. за 
результатами моделювання можна дослідити 
систему управління запасами, побудувавши 
графік зміни кількості товарів на складі (рис. 5). 
за допомогою імітаційного моделювання можна 
дослідити різні системи управління запасами, не 
експериментуючи над реальним підприємством.

Далі може виконуватися впровадження 
стандарту менеджменту якості, наприклад  
Дсту ISO 9001:2016. Для кожного пункту стан-
дарту розробляється опис змісту діяльності 
щодо реалізації цього пункту в умовах підпри-
ємства. кожен пункт закріплюється за бізнес-
процесом, в межах якого він буде реалізовува-
тися, та призначаються особи, відповідальні за 
реалізацію цього пункту.

на основі розробленої організаційної моделі 
автоматично в паперовому або в електронному 
вигляді формуються посадові інструкції, регла-
менти бізнес-процесів, настанова з якості та 
інші регламентні документи. 

Висновки. в сфері роздрібної торгівлі 
завжди була і буде велика конкуренція. Підпри-

ємству необхідно весь час краще за своїх конку-
рентів адаптовуватися до умов, що змінюються 
на ринку, перевершувати їх з якості, швидкості 
та гнучкості надання послуг, за широтою асор-
тименту або за ціною. 

Формалізація та регламентація бізнес-про-
цесів підприємства та впровадження стандар-
тів менеджменту якості за допомогою сучасних 
систем організаційного моделювання дозволить 
суттєво покращити якість обслуговування клі-
єнтів, що, в свою чергу, стане важливою конку-
рентною перевагою. раціонально спроектовані 
бізнес-процеси сприятимуть зниженню витрат, 
поліпшенню якості виконання робіт, підвищенню 
керованості компанії. впровадження збалансо-
ваної системи показників дозволить підвищити 
націленість діяльності на результат, на реаліза-
цію стратегії, покращити мотивацію персоналу. 
При використанні процесного підходу управ-
ління підприємством перетворюється з мис-
тецтва в систематичне виконання заздалегідь 
розроблених процедур у межах розробленої 
стратегії розвитку компанії, звільняючи керівни-
ків від повсякденного рутинного оперативного 
керування, що, в свою чергу, дасть змогу керів-
никам більше уваги приділяти вирішенню стра-
тегічних завдань.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІЧНОЮ ПОВЕДІНКОЮ  

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

INFORMATION SUPPORT OF SYSTEM OF MANAGEMENT 
OF ECONOMIC BEHAVIOR OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

Заіка Ю.А.
асистент кафедри маркетингу і бізнес-адміністрування,

Приазовський державний технічний університет

Використання інформаційних технологій в аналізі економічних явищ та прийнятті управлінських рі-
шень на промислових підприємствах може бути дуже широким. Починаючи зі збору і отримання даних за 
допомогою їх простого аналізу, закінчуючи складними аналітичними моделями і процедурами для бізнесу. 
Комп’ютери та їх окремі компоненти, програмне забезпечення та інфраструктура – все це створює мож-
ливості, об’єднані поняттям інформаційного забезпечення системи управління економічною поведінкою 
промислового підприємства. 

Слід зазначити, що не всі моделі економічної поведінки промислового підприємства можуть бути ефек-
тивно проаналізовані з використанням загальнодоступних програм. Процеси без зворотного зв’язку мо-
жуть легко моделюватись за допомогою готових програмних продуктів, тим не менше, у випадку сфер, 
у яких економічна поведінка може бути наслідком так званої інноваційної ефективності, без можливості 
порівняння моделі з доступними аналогами з практики, дієвість загальнодоступних інструментів є значно 
нижчою. Ефективне управління доступом підприємства до знань та інформації дозволить йому отри-
мати конкурентну перевагу в своїй діяльності: нові знання можуть привести до змін у методах ведення 
бізнесу, а також мають стимулювати зміну економічної поведінки на більш ефективну за певних умов, що 
змінюються.

Ключові слова: інформаційне забезпечення, системи управління, модель економічної поведінки, про-
мислові підприємства, програмне забезпечення

Использование информационных технологий в анализе экономических явлений и принятии управленче-
ских решений на промышленных предприятиях может быть очень широким. Начиная со сбора и получения 
данных с помощью их простого анализа, заканчивая сложными аналитическими моделями и процедурами 
для бизнеса. Компьютеры и их отдельные компоненты, программное обеспечение и инфраструктура – 
все это создает возможности, объединенные понятием информационного обеспечения системы управ-
ления экономическим поведением промышленного предприятия. 

Следует отметить, что не все модели экономического поведения промышленного предприятия могут 
быть эффективно проанализированы с использованием общедоступных программ. Процессы без обратной 
связи могут легко моделироваться с помощью готовых программных продуктов, тем не менее, в случае 
отраслей, в которых экономическое поведение может быть следствием так называемой инновационной 
эффективности, без возможности сравнения модели с доступными аналогами из практики, действен-
ность общедоступных инструментов значительно ниже. Эффективное управление доступом предпри-
ятия к знаниям и информации позволит ему получить конкурентное преимущество в своей деятельности: 
новые знания могут привести к изменениям в методах ведения бизнеса, а также должны стимулировать 
изменение экономического поведения на более эффективную при определенных условиях, что меняются.

Ключевые слова: информационное обеспечение, системы управления, модель экономического пове-
дения, промышленные предприятия, программное обеспечение

Possibilities of information technologies usage in the analysis of economic phenomena and industrial plants 
management decisions can be very wide. It includes all aspects from the collection and retrieving data with their 
simple analysis to sophisticated analytical models and procedures for business. Computers and its separate com-
ponents, software, and infrastructure – all of it creates opportunities, which are united by the concept of information 
security management system of the industrial enterprises economic behavior. 

It should be noted that not all models of economic behavior of an industrial enterprise can be effectively analyzed 
by publicly available software. The process without feedback possibility can easily be modeled using ready-made 
software products; however, the effectiveness of publicly available tools is much lower when economic behavior 
can be the consequence of the so-called innovation efficiency, without the possibility of comparing models with the 
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Постановка проблеми. у сучасній, глоба-
лізованій економіці конкурентоздатність про-
мислового підприємства залежить від його 
інноваційності, а також наявних знань [1]. вод-
ночас, фундаментом як розвитку знань, так 
і інновацій є інформація. науково-технічний 
прогрес пов’язується в сучасному суспільстві з 
розвитком інформаційного суспільства [2], що 
спричиняє принципові зміни в інфраструктурі і 
виробничій базі промислових підприємств, в їх 
продукції, в структурі власності і просторовому 
розміщенні, в економіці, способах організації та 
управління економічною поведінкою [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
інформаційне забезпечення системою управ-
ління економічною поведінкою промислового 
підприємства ґрунтується на виборі сучасного 
і досконалого програмного забезпечення, яке 
здатне фіксувати і інтерпретувати різні явищ на 
підприємстві та в оточуючому середовищі. тео-
ретичні аспекти такого вибору знайшли відо-
браження у працях вчених: М.П. Денисенко, 
л.в. балабанова, о.Г. Мельник, з.р. Мандражи, 
і.і. новаківський, і.і. Грибик, т.в. Федак та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. інформація стає ресур-
сом із все більшим господарським значенням: 
її використання створює все більшу частину 
доходів підприємств [4]. впровадження сучас-
них інформаційних технологій дозволяє краще 
використати ресурси промислових підприємств 
україни, у виборі моделі економічної поведінки 
яких ефективні інформаційні системи відігра-
ють і відіграватимуть надалі щораз більшу роль. 
Проте, з огляду на специфічні властивості цього 
ресурсу, якими є всебічність впливу, велика 
динаміка спаду цін і значне скорочення вироб-
ничих циклів, а також специфічні ознаки методів 

обробки і доставки [5; 6; 7], існують певні мож-
ливості та загрози для позицій промислового 
підприємства як організації, що діє в динаміч-
ному оточенні. 

з огляду на сказане, у статті вважаємо необ-
хідним розглянути тенденції розвитку комуніка-
цій, переваги доступу до інформаційно-кому-
нікаційних технологій обробки інформації та 
функції інформаційного забезпечення системи 
управління економічною поведінкою промисло-
вого підприємства, яке призведе до ефективного 
управління доступом підприємства до знань та 
інформації, дозволить йому отримати конку-
рентну перевагу в своїй діяльності: нові знання 
можуть привести до змін в методах ведення біз-
несу, а також мають стимулювати зміну еконо-
мічної поведінки на більш ефективну за певних 
змінюваних умов.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для розвитку інформаційного забез-
печення системи управління економічною пове-
дінкою промислового підприємства за сучасних 
умов пріоритетне значення мають такі тенденції 
(рис. 1):

загалом інформаційне забезпечення сис-
теми управління економічною поведінкою 
промислового підприємства має такі функції 
(рис. 2).

Доступ до інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у межах ефективно діючого інформа-
ційного забезпечення системи управління еко-
номічною поведінкою промислових підприємств 
україни дозволить промисловим підприємствам 
отримати такі переваги (рис. 3).

сучасне підприємство мусить вдосконалю-
вати принципи співробітництва з клієнтами і 
діловими партнерами. умовою дієвого співро-
бітництва є гнучкість та вміння адаптуватись 

available analogues of practice. Effective enterprise access management to knowledge and information will enable 
it to gain a competitive advantage in its business activities: new knowledge can lead to changes in methods of doing 
business, and should also stimulate to change economic behavior in a more efficient under certain conditions that 
are changing.

Keywords: the provision of information, management system, model of economic behavior, industrial enterpris-
es, software

 

Тенденції 

конвергенція ЗМІ та 
інструментів комунікації 

підвищення надійності та здешевлення 
ресурсів для збереження інформації в 

електронному вигляді 

здешевлення та поліпшення якості систем зв’язку 
(зокрема, поширення мобільного зв’язку та інтернету) 

більш широке визнання важливостей 
використання ІКТ у розвитку 

світового промислового виробництва 

Рис. 1. Тенденції розвитку комунікацій, що мають визначальний вплив  
на розвиток інформаційного забезпечення системи управління  

економічною поведінкою промислового підприємства 
(Джерело: розроблено автором)



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 1 (06) / 2017

4343Економіка та управління підприємствами

 

інформаційне забезпечення системи 
управління економічною поведінкою 

промислового підприємства: 

встановлює основні пріоритети й 
заходи стосовно обміну інформацією, 

обумовлені потребами розвитку 
промислового підприємства 

сприяє забезпеченню рівноправного 
партнерства та інформаційної 

підтримки усіх сторін, зацікавлених у 
створенні та впровадженні інновацій 

на промисловому підприємстві 

має певний потенціал розвитку, що 
характеризує наявність знань та 

технологій, забезпечення доступу до них 
і їх ефективного використання для 

розвитку промислового підприємства 

ефективним чином координує зв’язки, 
що співвідносять інновації в 

інформаційно-комунікаційній сфері з 
проектами й стратегією розвитку 

промислового підприємства 

Рис. 2. Функції інформаційного забезпечення системи управління  
економічною поведінкою промислового підприємства

(Джерело: розроблено автором)

 

Переваги 

Доступ до інформації про ціни – промислові виробники будуть проінформовані 
про точні поточні ціни і вимоги до продукції, таким чином, зможуть формувати 
власну конкурентну політику на ринку та підвищувати через це свої доходи 

Доступ до інформації стосовно подій у промисловості у зрозумілому, 
підготовленому до сприйняття керівництвом та працівниками промислових 
підприємств вигляді. Наразі існує необхідність в координації і впорядкуванні 
існуючих джерела інформації промислової сфери, як на міжнародному, так і на 
національному рівні 

Доступ до національних і міжнародних ринків, що є дуже важливим для того, щоб 
спростити контакти між продавцями і покупцями, для рекламування промислової 
продукції вітчизняного виробництва на потенційних зовнішніх ринках, сприяння 
інтернет-трейдингу, а також підвищення інформованості виробників щодо 
потенційних можливостей ринку, включаючи тенденції цін 

Підвищення ефективності виробництва. У зв’язку з рядом загроз зовнішнього 
середовища, таких як геополітична та економічна нестабільність, зміни цінових 
тенденцій світових ринків промислової продукції тощо, база для існування на 
розвитку вітчизняних промислових виробників є нестійкою. За цих умов 
інформація, що стосується нових технологій у виробництві, відкриває нові 
можливості для обміну досвідом успішного промислового виробництва 

Вплив на розвиток інституціонального середовища, що дозволяє створити 
сприятливі політичні умови – потік інформації від промислових виробників країни 
сприятиме формуванню політики розвитку промислового сектору 

Рис. 3. Переваги доступу до інформаційно-комунікаційних технологій  
в межах ефективно діючого інформаційного забезпечення системи управління  

економічною поведінкою промислових підприємств України
(Джерело: розроблено автором)
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до потреб середовища, клієнтів, партнерів. 
використання традиційних методів комунікації 
не забезпечує повної реалізації всіх завдань. 
тому сучасні підприємства орієнтуються на 
реалізацію бізнес-процесів, максимально вико-
ристовуючи можливості інформаційних мереж 
у реалізації міжлюдських контактів. управління 
інформацією, як набір принципів, технік, систем, 
а також засобів, які визначають інформаційно-
комунікаційну структуру підприємства, скла-
дає основу процесів прийняття управлінських 
рішень щодо економічної поведінки підприємств 
та має на меті:

– впровадження нових систем автоматиза-
ції канцелярських робіт, систем управління від-
носинами з клієнтами (CRM), телекомунікацій-
них систем;

– інтеграцію інформаційних систем, що 
використовуються на різних щаблях управління;

– проектування інноваційних і адаптаційних 
дій;

– створення умов для забезпечення ефек-
тивних зв’язків підприємства з зовнішнім інфор-
маційним середовищем.

традиційно інформаційні технології засто-
совуються для підтримки поточної діяльності 
підприємства, проте в сучасних умовах все час-
тіше використовується як знаряддя, що служить 
для збільшення конкурентоздатності підпри-
ємства. стратегічне значення інформаційних 
технологій пов’язане з концепцією інформації 

як стратегічного ресурсу. інформація є основою 
для створення стратегії і потенційним джерелом 
побудови конкурентної переваги. 

завданням інформаційної стратегії промис-
лового підприємства є встановлення того, якого 
виду інформацію потрібно зібрати, обробляти 
та зберігати. важливим елементом створення 
доданої вартості інформації стає також зовнішня 
інтеграція інформаційних чинників доданої вар-
тості, тобто здійснення всіх дій, орієнтованих 
на забезпечення рівноваги між підприємством 
і оточенням, особливо це стосується зв’язків із 
постачальниками і споживачами продукції.

інформаційне забезпечення є процесом, 
який відноситься до будь-якої організації, неза-
лежно від її розміру або сфери діяльності, рівня 
складності бізнес-процесів у ній. не є винятком 
і промислове підприємство. інформація прони-
кає усередину усіх організаційних підрозділів, 
стосується оперативних та управлінських функ-
цій на всіх рівнях організації і за її межами. це 
дуже складний і важко стандартизований про-
цес, оскільки його ефективність залежить від 
багатьох факторів (рис. 4).

інформаційне забезпечення системи управ-
ління економічною поведінкою промислового 
підприємства включає дві групи заходів:

– дії, що становлять інформаційну функцію 
на підприємстві;

– дії, що впливають на реалізацію цієї функ-
ції на різних рівнях управління економічною 

 

Фактори 

Основні оперативні напрямки діяльності підприємства 

Організаційна структура підприємства 

Цілі та завдання системи управління підприємством 

Методологія планування та оперативного управління підприємством 

Використовувані на підприємстві методи обробки інформації 

Використовувані на підприємстві інформаційні системи та технології 
 

Використовувані на підприємстві системи безпеки даних 
 

Організаційна культура підприємства 
 

Використання системи мотивації та стимулювання 
 

Соціологічні аспекти і поведінка учасників процесу обміну інформацією 

Порядок прийняття управлінських рішень на підприємстві 

Рис. 4. Основні фактори, від яких залежить ефективність  
інформаційного забезпечення системи управління  

економічною поведінкою промислового підприємства
(Джерело: розроблено автором)
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поведінкою підприємства: оперативному, орга-
нізаційному і технологічному.

у сучасних господарських системах про-
мислові підприємства починають домінувати 
системи управління, основою розвитку яких 
є інформація і вміння її використовувати для 
поліпшення швидкості та адекватності реакції 
на зміни в оточенні [7; 8]. 

водночас, проста наявність великої кількості 
даних ніяким чином не сприяє більш точній оцінці 
економічних явищ та обґрунтованості управлін-
ських рішень. часто кращий доступ до великого 
масиву даних може навіть негативно відобра-
зитись на діяльності підприємства – керівник 
може бути перевантажений масою інформації, 
з якої важко зробити конкретні висновки. Для 
того, щоб запобігти інформаційному переван-
таженню керівника при прийнятті ним рішень 
стосовно економічної поведінки промислового 
підприємства, доцільно реалізовувати фільтра-
цію даних. 

Природним є забезпечення вільного доступу 
керівництва до інформації в комп’ютерній базі 
даних. з усього масиву інформації обираються 
дані тільки щодо галузі, в якій працює підпри-
ємство, щодо діяльності компаній аналогічного 
розміру, що мають аналогічний досвід роботи 
тощо. слід розглянути питання про вибір про-
грамного продукту, що використовується для 
аналізу даних. один підхід полягає у викорис-
танні інструментів для виконання простих ана-
літичних дій (найчастіше з використанням так 
званих візуальних методів компіляції). ця група 
включає в себе, наприклад, програми MS Excel 
або Access. на іншому боці знаходяться складні 
інструменти, що в їх комбінаціях є більш тру-
домісткими і корисними при здійсненні аналізу 
складних алгоритмів. використання цих інстру-
ментів додаткових фінансових ресурсів на їх 
придбання та обслуговування, в деяких випад-
ках – залучення спеціалістів-користувачів, 
вимагає великих витрат часу. хорошим прикла-
дом може бути використання T-SQL або Visual 
Basic для STATISTICA, IThink тощо. звичайно, 

можлива й проста фільтрація даних з викорис-
танням цих інструментів, проте, тільки складний 
програмний продукт має розширений функці-
онал, необхідний для комплексного моделю-
вання та прогнозування [7; 8]. трохи осторонь 
представлення способів отримання оброблених 
інформаційних даних для прийняття рішень 
стосовно операційної та стратегічної еконо-
мічної поведінки підприємства є спеціалізовані 
інтернет-сайти, які надають дані. так, напри-
клад, ресурс REUTERS дозволяє представити в 
графічному вигляді дані стосовно діяльності на 
ринках, з простим аналізом. 

Висновки. отже, використання інформацій-
них технологій в аналізі економічних явищ та 
прийнятті управлінських рішень на промислових 
підприємствах може бути дуже широким. Почи-
наючи зі збору і отримання даних за допомогою 
їх простого аналізу, закінчуючи складними ана-
літичними моделями і процедурами для бізнесу. 
комп’ютери та їх окремі компоненти, програмне 
забезпечення та інфраструктура – все це ство-
рює можливості, об’єднані поняттям інфор-
маційного забезпечення системи управління 
економічною поведінкою промислового підпри-
ємства. 

слід зазначити, що не всі моделі економічної 
поведінки промислового підприємства можуть 
бути ефективно проаналізовані з використанням 
загальнодоступних програм. Процеси без зво-
ротного зв'язку можуть легко моделюватись за 
допомогою готових програмних продуктів, тим 
не менше, у випадку сфер, у яких економічна 
поведінка може бути наслідком так званої інно-
ваційної ефективності, без можливості порів-
няння моделі з доступними аналогами з прак-
тики, дієвість загальнодоступних інструментів є 
значно нижчою. ефективне управління доступом 
підприємства до знань та інформації дозволить 
йому отримати конкурентну перевагу в своїй 
діяльності: нові знання можуть привести до змін 
у методах ведення бізнесу, а також мають сти-
мулювати зміну економічної поведінки на більш 
ефективну за певних змінюваних умов.
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ОЦІНКА СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ  
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EVALUATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF COMPANY  
«MTC UKRAIne»
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В статті розкрито основні напрями та показники діяльності компанії «МТС Україна», а також її місце 
на ринку України. Здійснено оцінку соціальної відповідальності підприємства відповідно до чинних стандар-
тів. Запропоновано способи підвищення конкурентоздатності підприємства за рахунок запровадження 
соціально спрямованого тарифу надання послуг.

Ключові слова: соціальна відповідальність, абоненти, споживачі, конкурентоздатність, тарифи, ком-
панія «МТС Україна»

В статье раскрыто основные направления и показатели деятельности компании «МТС Украина», а 
также ее место на рынке Украины. Сделана оценка социальной ответственности предприятия относи-
тельно существующих стандартов. Предложены способы повышения конкурентоспособности предпри-
ятия за счет внедрения социального тарифа услуг.

Ключевые слова: социальная ответственность, абоненты, потребители, конкурентоспособность, 
тарифы, компания «МТС Украина».

Basic directions and indicators of activity of company «MTC Ukraine», and also its place at the market of Ukraine 
are exposed in the article. The estimation of social responsibility of enterprise is carried out regarding existent stan-
dards. The methods of increase of competitiveness of enterprise by imputing of the socially directed tariff of services 
are proposed.

Keywords: social responsibility, subscribers, consumers, competitiveness, tariffs, company «MTC Ukraine».

Постановка проблем. у сьогоднішніх умовах 
діяльності кожне підприємство прагне зайняти 
конкурентну позицію як на внутрішньому, так і 
міжнародному ринку. особливо актуальним це 
питанням постає для підприємств сфери послуг, 
до якої також належать підприємства мобіль-
ного зв’язку. однією із умов конкурентоздатності 
підприємства є його соціальна відповідальність, 
яка є основою сталого розвитку будь-якої орга-
нізації

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями соціальної відповідальності бізнесу 
сьогодні займається досить значна кількість як 
науковців, так і практиків в україні та за її меж-
ами. серед таких можна зазначити: о. амосова, 
Д. баюру, р. колишко, а. куліша, о лазоренко, 
о. Петроє, н. супрун та інші. Поглиблене нау-
кове дослідження з даної тематики пов’язане з 
поєднанням системи управління підприємством 
із його соціальною відповідальністю, а саме, 
дослідження процесу розвитку організації, яка 
б ґрунтувалася на соціальній відповідальності 
бізнесу, що, в свою чергу, сприяло б підвищенню 
конкурентоздатності підприємства. До того ж 

особливої актуальності набуває це питання при 
аналізі діяльності підприємств зв’язку.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є аналіз системи соціальної відповідальності 
компанії «Мтс україна» та розробка практич-
них рекомендацій щодо підвищення конкурен-
тоздатності даного підприємства.

Виклад основного матеріалу. компанія 
«Мтс україна» діє в галузі телекомунікацій, в 
тому числі Internet. Діяльність поширюється на 
території всієї україни. Мтс є другим за вели-
чиною оператором мобільного зв’язку в україні 
після київстар. Мережа «Мтс україна» охоплює 
більше 98% території україни, на якій проживає 
99% населення. кількість абонентів в 2016 р. 
становить 20,7 млн. клієнтів. 

окрім стільникового зв’язку, «Мтс укра-
їна» надає також послуги підключення до 
мережі Internet (2G: GSM; 3G: UMTS; CDMA). 
ці послуги є доступними завдяки таким стан-
дартам: GSM-EDGE, CDMA-EVDO REV.A та 
UMTS-HSPA+. компанія володіє ліцензіями на 
надання мобільного (стандарт GSM-900/1800, 
CDMA-450), стаціонарного та міжнародного / 
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міжміського зв’язку, а також надає послуги між-
народного роумінгу на п’яти континентах [2].

«Мтс україна» є бізнес-одиницею в порт-
фелі Пат «Мобильные телесистемы» – най-
більшого оператора мобільного з’язку в східній 
та центральній Європі. консолідована абонент-
ська база компанії без урахування «Мтс біло-
русь», складає більше 100 мільйонів абонен-
тів. Мтс та її дочірні компанії надають послуги 
в стандарті GSM у вірменії, білорусі, росії, 
україні та туркменістані; в стандарті UMTS – у 
росії, вірменії, білорусі, україні; в стандарті 
CDMA-450 – в україні, в стандарті LTE – в росії 
та вірменії. компанія також надає послуги фік-
сованого зв’язку та кабельного телебачення в 
росії та україні [5].

компанія надає високоякісні послуги голо-
сового зв’язку, передачі даних і швидкісного 
доступу в мережу Internet, пропонує нові 
тарифні плани та інноваційні сервіси, що відпо-
відають різноманітним потребам широкого кола 
приватних та корпоративних абонентів. завдяки 
великій зоні покриття мережі та роумінговим 
угодам абоненти Мтс залишаються на зв’язку 
практично у всіх країнах світу, а інтернет-роу-
мінг доступний в більш ніж 200 країнах.

Мтс активно розвиває навігаційні та телема-
тичні сервіси (для передачі інформації), M2M-
рішення, що знаходять широке застосування в 
різних галузях економіки, освоює нові напрямки 
бізнесу, пропонуючи послуги електронного 
документообігу та рішення на основі хмарних 
обчислень [3].

таблиця 1
Показники діяльності компанії  

«МТС – Україна» за 2013 – 2015 рр.
Показники Роки

2013 2014 2015
кількість абонентів,  
млн. осіб 21,5 20,2 20,0

виручка, млн. грн. 9954 10062 10088
валовий прибуток,  
млн. грн. 4961 4672 4803

Прибуток від операційної 
діяльності, млн. грн. 3268 2716 2844

Прибуток до 
оподаткування, млн. грн. 3367 2977 2949

чистий прибуток, млн. грн. 2708 2578 2423

у лютому 2015 номінальним власником 
«Мтс-україна» стала голландська компанія 
Preludium BV, при цьому кінцевим бенефіціа-
ром, якому призначені доходи компанії, залиша-
ється російський Мтс. реорганізацію пояснили 
бажанням розширити можливості залучення 
інвестицій в компанію «Мтс україна». [2]

у жовтні 2015 «Мтс україна» оголосила 
про договір з британським телеком-операто-
ром Vodafone. компанії мають намір спільно 
запустити в україні цілий спектр сервісів, вклю-

чаючи послугу мобільного інтернет-доступу на 
основі 3G-технології. При цьому «Мтс україна» 
повністю перейде на бренд Vodafone на умовах 
франчайзингу. спочатку два бренди будуть існу-
вати паралельно, повний перехід на Vodafone 
займе якийсь час.

Vodafone Group plc – британська міжнародна 
телекомунікаційна компанія, одна з найбільших 
світових телекомунікаційних компаній. надає 
широкий спектр послуг, включаючи мобільний 
голосовий зв’язок, передачу даних, обмін пові-
домленнями, фіксований інтернет і кабельне 
телебачення. Є другим за величиною мобіль-
ним оператором у світі (після China Mobile) – як 
за кількістю абонентів, так і за рівнем доходу 
станом на 2013 рік. назва «Vodafone» – це ско-
рочення від англомовних слів «voice data fone» 
(голос, інформація, телефон). бренд Vodafone 
оцінюється в 27 мільярдів фунтів. це найдо-
рожчий бренд у великій британії (за рейтингом 
Brand Finance) [4].

оператор Vodafone працює в 26 країнах, має 
партнерські угоди з операторами в 57 країнах 
і надає послуги фіксованого широкосмугового 
доступу в інтернет на 17 ринках. оператор, 
понад50 % акцій якого належить материнській 
компанії, вважається дочірнім; при володінні 
менше 50% акцій оператор вважається афі-
лійованим. оператори, чиї акції не належать 
Vodafone, вважаються партнерами. станом 
на 30 вересня 2015 Vodafone надає послуги  
454 мільйонам абонентів мобільного зв’язку і 
12,5 мільйонам користувачів фіксованого інтер-
нету [5].

Vodafone Group plc співпрацюють з компа-
нією Мтс ще з 2008 року, з тих пір, як «Мтс» 
отримала ексклюзивний доступ до продуктів і 
послуг Vodafone для масового та корпоратив-
ного ринків.

у жовнті 2015 року «Мтс україна» оголосила 
про початок повного переходу на новий бренд – 
Vodafone, при цьому остання не володіє акці-
ями Мтс, а отже угода є партнерською. спо-
чатку два бренди будуть існувати паралельно, 
повний перехід на Vodafone займе якийсь час. 
Поступово на бренд Vodafone будуть переве-
дені власні магазини «Мтс україна» і велика 
частина дилерських точок продажів. новий 
бренд не буде використовуватися на територіях 
сходу країни, які не підконтрольні українській  
владі [2].

за офіційними даними, оператор Vodafone 
(«Мтс україна») на ринку послуг мобільного 
зв’язку в україні за кількістю абонентів займає 
2-ге місце серед 3-х операторів (київстар, 
Lifecell), з відповідною часткою 39,53% [6].

найважливішим стратегічним пріоритетом 
діяльності «Мтс україна» є соціальна відпові-
дальність. компанія розглядає соціальну відпо-
відальність як відповідальність за вплив рішень 
і дій Мтс на суспільство і навколишнє серед-
овище через прозору та етичну поведінку, яка:
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– вносить вклад у стійкий розвиток усіх 
сфер життя суспільства;

– враховує очікування зацікавлених сторін;
– знаходиться у відповідності з чинним 

законодавством та узгоджується з міжнарод-
ними нормами поведінки;

– застосовується у всіх взаєминах компанії 
з зацікавленими сторонами;

– сприяє підвищенню інформаційної прозо-
рості компанії та вдосконаленню її корпоратив-
ного управління.

соціальна відповідальність в «Мтс укра-
їна», як важлива складова стратегії розвитку 
компанії, інтегрована в усі рівні компанії, вклю-
чаючи продукти, послуги та процеси. стратегія 
розвитку Мтс будується відповідно до запитів 
суспільства і споживачів, головною метою якої 
є підвищення якості життя людини. у розумінні 
компанії соціальна відповідальність – філосо-
фія бізнесу, яка проявляється на трьох рівнях 
[1]:

1. рівень щоденної операційної діяльності. 
Прагнення, щоб всі продукти та послуги відпо-
відали певним стандартам якості.

2. корпоративний рівень. Гарантія виконання 
своїх зобов’язань перед співробітниками, поста-
чальниками та партнерами.

3. рівень потреб суспільства. Діяльність кам-
панії відповідає інтересам різноманітних соці-
альних груп.

ключові принципи ведення соціально відпо-
відального бізнесу «Мтс україна» носять дов-
гостроковий характер і спрямовані на забезпе-
чення стійкого розвитку суспільства, зростання 
його добробуту та формування конкурентоздат-
ної економіки [1]:

1. відповідальне ведення бізнесу. 
2. відповідальність оператора зв’язку. 
3. рівні можливості для жителів усієї країни.
4. інновації. 
5. сприяння зростанню економіки та добро-

буту суспільства. 
6. відповідальність перед державою. 
7. націленість на досяжний і вимірюваний 

результат. 
8. інформаційна відкритість. 
стратегія «Мтс україна» в галузі соціальної 

відповідальності базується на основі постійного 
аналізу поточних бізнес-процесів компанії, сту-
пеня їх відповідності принципам соціально-від-
повідального бізнесу, планування й реалізації 
проектів, що виходять за рамки визначеного 
законом мінімуму й спрямовані на підвищення 
позитивного впливу бізнесу «Мтс україна» на 
суспільство. з метою підвищення ефективності 
своєї соціальної політики, Мтс уважно вивчає 
кращі українські й світові практики в галузі соці-
альної відповідальності, відкрита до співробіт-
ництва з експертним і інвестиційним співтовари-
ствами [1].

у 2007 році «Мтс україна» першою серед 
телекомунікаційних компаній в україні отри-

мала сертифікат Європейського Фонду управ-
ління якістю (EFQM) «визнання досконалості». 

у 2009 році Група Мтс стала першою теле-
комунікаційною компанією в снД, яка отри-
мала сертифікат відповідності системи менедж-
менту якості вимогам міжнародного стандарту  
ISO 9001: 2008. 

Досягненнями «Мтс україна» в галузі 
соціальної відповідальності є приєднання 
«Мтс україна» у 2007 р. до мережі Глобального 
Договору оон для підтвердження зобов’язань 
щодо ведення бізнесу.

у 2007 р. згідно з результатами незалежного 
дослідження UMG «Мтс» визнана найбільш 
відомою соціально відповідальною компанією 
україни. у 2008 р. за результатами оцінки сус-
пільно значущих заходів «Мтс україна» була 
визнана лідером серед всіх учасників телекому-
нікаційного ринку україни [1].

внутрішня політика компанії розкривається 
через «кодекс етичних норм і ділової поведінки 
співробітників «Мтс україна», метою якого є 
визначення аспектів взаємин співробітників із 
компанією як з роботодавцем, норм і правил 
взаємодії співробітників з колегами, діловими 
партнерами і зовнішніми аудиторіями, а також 
захисту інтелектуальної власності.

кодекс обов’язковий для виконання всіма 
співробітниками «Мтс україна». кодекс гаран-
тує: свободу і захист від дискримінації; безпечні 
умови праці; прагнення компанії знижувати 
вплив своєї діяльності на навколишнє серед-
овище; дотримання всіх державних норм у від-
носинах роботодавець-співробітник; справед-
ливе і неупереджене вирішення всіх спірних 
питань керівництвом компанії. кодекс заборо-
няє: застосування дитячої та примусової праці; 
використання службового становища в особис-
тих інтересах; дії, що не відповідають місце-
вим антикорупційним законам, закону сШа про 
боротьбу з корупцією у зовнішньоекономічній 
діяльності (FCPA), а також внутрішній політиці 
«Мтс україна»; дії, що суперечать митним і 
податковим законам [1].

Пріоритетні напрямки для «Мтс укра-
їна» – медицина: проекти «Мобільна медицина», 
«Швидка допомога» та «лінія життя» та освіта: 
проекти «Мобільна академія: майстер-класи 
для абонентів; екскурсії в Мтс для школярів та 
студентів, школа для батьків», «віртуальна істо-
рія», «Мобільний інтернет від «Мтс україна» в 
школи для сіл». важливе місце для Мтс займає 
підтримка спортивних заходів, зокрема олімпій-
ських змагань, марафонів та інших заходів [1]. 

окрему увагу компанія приділяє охороні 
навколишнього середовища – програма «вики-
дай правильно»; активна участь співробітників 
у заходах із очищення територій, висадки дерев 
та квіткових клумб; використання вітрогенера-
тора на мобільній мережі; електронного архіву 
та електронного документообігу, а також бла-
годійність – програма «Добра справа у пода-
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рунок»: допомога дітям з малозабезпечених 
сімей, які потребують термінової життєво важ-
ливої операції, за рахунок перенаправлення 
коштів, які щорічно виділяються на сувеніри та 
подарунки для партнерів і клієнтів [1].

як видно з проведеного аналізу системи соці-
альної відповідальності компанії «Мтс укра-
їна», то цьому питанню приділяє значної уваги 
як на рівні самого підприємства, так і за його 
межами. але для підвищення конкуренто- 
здатності підприємства доцільно також було б 
запроваджувати такі тарифи, які б максимально 
враховували потреби споживача і найкраще 
відповідали його платоспроможності. звичайно, 

для цього треба понести додаткові затрати 
коштів і часу, але за умов його ефективної реа-
лізації компанія отримала б не тільки значний 
прибуток, а і велику кількість нових клієнтів.

Висновки. отже, для того, щоб підвищити 
конкурентоздатність діяльності підприємства, 
необхідно ретельно проаналізувати систему 
соціальної спрямованості компанії, як по відно-
шенню до своїх працівників, так і стосовно спо-
живачів та інших зацікавлених сторін; зробити 
оцінку своїх можливостей щодо забезпечення 
наявних потреб, і на основі проведеного дослі-
дження підготувати комплекс заходів та поря-
док їх реалізації в сучасних умовах. 
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У статті досліджено підходи науковців щодо формування поняття «ефективність». Розглянуто сис-
тему цілей підприємства під час створення та впровадження інновації. Проаналізовано ряд показників 
ефективності інноваційної діяльності підприємства. З’ясовано, що сучасні підприємства здійснюють оцін-
ку ефективності інноваційної діяльності на основі комплексного підходу. 

Ключові слова: ефективність, інновації, методи оцінки, цільовий підхід, оцінка ефективності іннова-
ційної діяльності, науково-технічні заходи, норма прибутку, індекс рентабельності, базові підходи до оцін-
ки інновацій, реалізація інновацій. 

В статье исследованы подходы ученых к формированию понятия «эффективность». Рассмотрена 
система целей предприятия при создании и внедрении инновации. Проанализирован ряд показателей 
эффективности инновационной деятельности предприятия. Выяснено, что современные предприятия 
осуществляют оценку эффективности инновационной деятельности на основе комплексного подхода.

Ключевые слова: эффективность, инновации, методы оценки, целевой подход, оценка эффективно-
сти инновационной деятельности, научно-технические мероприятия, норма прибыли, индекс рентабель-
ности, базовые подходы к оценке инноваций, реализация инноваций.

In the article the scientific approaches to the formation of the concept of «efficiency». The system targets the 
enterprise during the creation and implementation of innovations. Analyzed a number of innovative performance 
of the company. It is shown that modern enterprises assess the effectiveness of innovation through an integrated 
approach.

Keywords: efficiency, innovation, evaluation methods, target approach, evaluating the effectiveness of innova-
tion, scientific and technical activities, rate of return, profitability index, basic approaches to evaluating innovation, 
implementation of innovations.

Постановка проблеми. важливою умовою 
для стабільного та ефективного функціонування 
інноваційної діяльності є оцінка її ефектив-
ності. Поняття ефективності стало предметом 
суджень представників зарубіжної та вітчизня-
ної класичних шкіл та набуло подальшого роз-
витку в сучасних наукових працях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми теоретичного обґрунтування оцінки 
ефективності інноваційної діяльності знайшли 
відображення в роботах таких відомих зару-
біжних та вітчизняних науковців: й. Шумпетер, 
х. хартман, Г. ріггс, Д. тідд, П. Друкер, в. хіп-
пель, р. ратвелл, Ю.в. яковець, а.а. харин, 

т.о. Франчук, т.с. Медведкін, і.в. космидайло, 
н. П. завлін, а.в. васильов та багато інших. 
однак, в наукових працях не існує єдиного під-
ходу щодо розв’язання цієї проблеми та її скла-
дових. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. за останні десятиліття 
погляди науковців щодо змісту ефективності 
як економічної категорії зблизилися, але багато 
питань ще залишаються дискусійними.

Формулювання цілей статті завдання статті є 
дослідження методів оцінки інноваційної діяль-
ності підприємств та доцільність їх викорис-
тання в сучасних умовах.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. значний інтерес викликає питання, 
якою мірою інновації впроваджуються на вітчиз-
няних підприємствах. як свідчить досвід, впро-
вадження інновацій відбувається переважно 
на спільних підприємствах, де домінує інозем-
ний капітал, і разом з інвестиціями проникають 
інновації не тільки в сферу виробництва, але й 
управління. До того ж отримали поширення не 
тільки окремі складові, але й загалом модель 
управління європейського типу.

у процесі еволюції формування поняття 
«ефективність» науковцями були виділені такі 
підходи:

– підхід альтернативної вартості – визначає 
ефективність як співвідношення між тим, що під-
приємство дійсно виробляє (реалізує), до того, 
що це підприємство могло би виробляти (реалі-
зувати) при наявних ресурсах, знаннях та здібнос-
тях;

– оптимальний підхід – під ефективністю розу-
міють такий стан економіки, при якому неможливо 
поліпшити становище хоча б одного суб’єкта, не 
погіршуючи при цьому становища інших; 

– підхід «продуктивності факторів вироб-
ництва» – використання мінімальної кількості 
ресурсів для виробництва певного обсягу про-
дукції, виробництво певного обсягу продукції 
при мінімальних середніх загальних витратах;

– ресурсний підхід – кінцевий результат на 
одиницю використовуваних ресурсів;

– витратний підхід – як результативність 
роботи підприємства відносно або величини 
ресурсів, або величини їх витрат у процесі 
виробництва;

– результативний підхід – співвідношення 
результатів діяльності та ресурсів, які витра-
чено для досягнення цих результатів;

– цільовий підхід – здатність системи дося-
гати визначених цілей за допомогою раціональ-
них дій її складових;

– потребнісний підхід – як відношення цілей 
до потреб, ідеалів або норм;

– статико-динамічний підхід базується на роз-
гляді ефективності у часі. в цьому підході визна-
чається статична й динамічна ефективність.

усі підходи характеризують це поняття з різ-
них аспектів, ієрархічність яких формується від-
повідно до цілей та об’єкта дослідження, тому 
необхідно виділити базові підходи, враховуючи 
особливості інновацій та інноваційної діяль-
ності.

базовим підходом до оцінки ефективності 
інноваційної діяльності є результативний під-
хід, адже кінцевим результатом діяльності є 
отримання надприбутку від реалізації іннова-
цій. ефективність доцільно визначати як досяг-
нення максимально можливого результату від 
створення, впровадження та комерціалізації 
наукових розробок (результату-інновації). 

отже, ефективною вважається інноваційна 
діяльність, якщо її рівень результативності 

досягає 100%, однак на практиці цього рівня не 
можливо досягти, тому його вважають еталон-
ним під час визначення ефективності.

інноваційна діяльність є тривалим процесом, 
тому невід’ємним елементом оцінки її ефек-
тивності є статико-динамічний підхід. на етапі 
виробництва ефективність інноваційної діяль-
ності має статичний характер, а при виході на 
ринок – динамічний. статичний підхід націле-
ний на розрахунок річних, короткострокових 
показників відносної економічної ефективності. 
серед основних представників цього підходу 
можна виділити о.о. Маслак та с.в. Євтушенко.

Поряд із результативним, застосовують 
цільовий підхід – визначення ефективності від-
повідно до встановлених підприємством цілей 
(отримання надприбутку від реалізації іннова-
цій, здобуття конкурентних переваг та інші) та 
ступеню їх досягнення (див. рис. 1).

 

Отримання додаткової маси прибутку (надприбутку) 

Здобуття монопольного положення на ринку даної інновації 

Найповніше задоволення потреб населення інновацією 

Здобуття конкурентних переваг 
 

Рис. 1. Система цілей підприємства під час 
створення та впровадження інновації. 

Джерело: [1, с. 15]

зважаючи на складність, багатоетапність 
та капіталомісткість інноваційної діяльності, 
виникає необхідність застосування витратного 
підходу, суть якого зводиться до визначення 
ефективності на основі здійснених витрат щодо 
досягнення поставлених результатів.

науковець о.о. Маслак пропонує викорис-
товувати показник порівняльної ефективності, 
який розраховується як різниця між доходами та 
витратами, проте він виділяє лише комерційну 
та бюджетну ефективність. недоліком цього 
показника є те, що він не включає розрахунки за 
позиціями комерційної ефективності [2, с. 268].

у дослідженні с.в. Євтушенко наводиться 
низка показників ефективності інноваційної 
діяльності, оцінка якої здійснюється шляхом 
співставлення цих показників за варіантами. 
такий підхід є обмеженим, оскільки вимагає 
тотожності порівнюваних об’єктів за характе-
ристиками, які входять до складу показників, що 
є неможливим у випадку принципової новизни 
продукту [3, с. 61].

суть динамічного підходу зводиться до 
поняття «грошовий потік», яке дозволяє вра-
хувати вплив фактору. цей підхід є загально-
відомим і застосовується практично до будь-
яких інноваційних заходів. Прихильниками 
динамічного підходу є вітчизняні та закордонні 
науковці.

зокрема, відомий вітчизняний науковець 
в.Г. Федоренко пропонує використовувати 
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показники чистої дисконтованої вартості, вну-
трішньої норми прибутку, термін окупності, 
індекс прибутковості у традиційному вигляді без 
урахування галузевої специфіки або умов ство-
рення та реалізації інновації [4, с. 167].

у роботах Ю.в. сотнікової запропоновано 
метод, побудований на основі поєднання ста-
тичного і динамічного підходів – це метод коре-
гування чистого приведеного доходу. він базу-
ється на визначенні пріоритетності одного з 
альтернативних проектів шляхом визначення 
абсолютної ефективності та ефективності з ура-
хуванням чинника (часу). недолік – термін окуп-
ності визначається лише з позиції повернення 
кредиту [5, с. 12].

сучасні підприємства здійснюють оцінку 
ефективності інноваційної діяльності на основі 
комплексного підходу, який включає результа-
тивний, цільовий, витратний та статико-дина-
мічний підходи (див. табл. 1).

комплексний підхід до оцінки ефективності 
інноваційної діяльності дає змогу вирішити такі 
завдання: оцінка кінцевого результату здійснення 
інноваційної діяльності (результативний підхід); 
оцінка ступеню досягнення поставлених цілей 
підприємства (цільовий підхід); оцінка ефектив-
ності здійснення витрат на досягнення кінцевого 
результату від інноваційної діяльності з ураху-
ванням її складності, тривалості та динамічності 
(витратний та статико-динамічний підходи).

Перевагою даного підходу є те, що він відо-
бражає ступінь ієрархічності кожного підходу, 
які одночасно можуть виступати необхідними 
умовами визначення ефективності інноваційної 
діяльності (див. рис. 2).

на основі підходів, які генеровані в комплек-
сному підході, формується система показників 
оцінки ефективності інноваційної діяльності. 
цією проблематикою займалися вітчизняні нау-
ковці о.і. Маслак та л.а. квятковська. у спільній 
праці «система оцінки показників інноваційного 
потенціалу промислового підприємства» визна-
чено певну систему показників оцінки ефектив-
ності інноваційної діяльності підприємства, до 
яких віднесено:

– показники виробничої ефективності нау-
ково-технічних заходів: темп приросту ефек-
тивності виробництва конкретних видів продук-
ції (робіт) від використання науково-технічних 
заходів; відносна економія собівартості продук-
ції в результаті запровадження науково-техніч-
них заходів;

– показники фінансової ефективності 
науково-технічних заходів: приріст прибутку в 
результаті реалізації науково-технічних заходів; 
приріст доданої вартості, включаючи амортиза-
цію, в результаті реалізації науково-технічних 
заходів, у тому числі за рахунок інтенсивних і 
екстенсивних факторів; приріст доходу за раху-
нок реалізації науково-технічних заходів;

– показники інвестиційної ефективності нау-
ково-технічних заходів: ці показники характери-
зують кількість впроваджених науково-технічних 
засобів, зростання питомої ваги прогресивних 
технологічних процесів та нових інформацій-
них технологій, підвищення коефіцієнта авто-
матизації та організаційного рівня виробництва 
і праці, кількість патентів або авторських сві-
доцтв, індекс цитування, підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства, товарів (послуг) 
на ринку [6].

на основі роботи о.і. Маслак та л.а. квятков-
ської сформувалася сучасна система показни-
ків оцінки економічної ефективності інновацій-
ної діяльності:

таблиця 1.
Комплексний підхід до визначення ефективності інноваційної діяльності

Особливості інноваційної 
діяльності

Складова 
комплексного підходу

Змістове відображення складових 
комплексного підходу

варіативний розподіл отримання 
результату результативний підхід 

цільовий підхід

співвідношення наявного рівня 
прибутку від інноваційної діяльності 

до запланованого (max) рівня 
прибутку

цільова спрямованість (отримання 
максимального прибутку)
висока капіталомісткість

витратний підхід
співвідношення прибутку від 

інноваційної діяльності та витрат на 
здійснення інноваційної діяльності

значна тривалість інноваційного 
процесу

Дуалістичний характер отримання 
результатів в часі (розвиток 

інновації на ринку)
статико-динамічний 

підхід
співвідношення результатів та витрат 
інноваційної діяльності з урахуванням 

фактору часу
* [1, с. 25]

 

Ефективність інноваційної діяльності підприємства 

100% результативність інноваційної 
діяльності 

відповідність поставленим цілям підприємства 

виправданість здійснених витрат на інноваційну 
діяльність 

Рис. 2. Умови необхідності та достатності 
визначення ефективності інноваційної 

діяльності підприємства. 
Джерело: [1, с. 26]
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1. норма прибутку – це коефіцієнт, який роз-
раховується як відношення середньорічного 
прибутку від інновації до одноразового первіс-
ного капіталу, який витрачено для реалізації цієї 
інновації;

2. Період окупності – це показник, який відо-
бражає термін повертання коштів через отрима-
ний від інновацій прибуток. чим він менший, тим 
ефективнішим уважається проект;

3. чистий приведений дохід – розрахову-
ється як теперішня вартість грошових потоків 
за весь період, зменшена на теперішню вар-
тість інвестиційних витрат за цей самий період. 
за наявності кількох варіантів здійснення інно-
ваційного проекту вибирають варіант з макси-
мальним показник чистого приведеного доходу;

4. індекс рентабельності PI (Profitability 
Index) розраховується як відношення теперіш-
ньої вартості прибутку за період інноваційного 
проекту до обсягів інвестицій у даний проект. 
якщо показник індексу рентабельності біль-
ший одиниці, то чиста теперішня вартість інно-
ваційного проекту позитивна. крім того, показ-
ник індексу рентабельності буде більший, коли 
інвестиції будуть меншими;

5. внутрішня норма дохідності IRR (Internal 
Rate of Return) – це норма дисконтування, за 
якої чиста теперішня вартість інновації дорів-
нює нулю, тобто дисконтовані грошові потоки 
інвестиційних витрат та прибутків стають одна-
ковими.

у методології оцінки ефективності іннова-
ційної діяльності часто використовують методи 
оцінки, які побудовані на засадах маркетингу, а 
саме:

– модель розенберга, яка полягає в оцінці 
нового товару споживачами з погляду його при-
датності для задоволення потреб;

– модель з ідеальною точкою с, що ґрунту-
ється на штучному введенні нового компоненту, 
який є ідеальним з погляду споживача і най-
більше відображає характеристику нового про-
дукту;

– модель «товарної системи», яка дозволяє 
оцінити сукупність потреб, що знаходяться в 
основі товарів-конкурентів;

– методи бізнес-аналізу та казуальних 
досліджень [7, с. 34], а саме – оцінки попиту та 
пропозиції, конкурентоспроможності тощо.

сьогодні важливим елементом оцінки ефек-
тивності інноваційної діяльності є оцінювання 
соціальних результатів підприємства чи людини. 
соціальний результат інноваційного продукту, 
оцінюваний економічною мірою, виступає одно-
часно і як соціальне, і як економічне явище, 
тому що задовольняє як економічні, так і соці-
альні потреби суспільства. на практиці еконо-

мічна оцінка соціальних результатів пов’язана 
з оцінкою параметрів навколишнього серед-
овища. розрізняють два способи оцінювання 
соціальних результатів: визначення збитків від 
забруднення навколишнього середовища та 
порівняння витрат, пов’язаних з реалізацією 
варіанта інноваційного проекту, що забруд-
нює навколишнє середовище, і такого, що не 
забруднює його.

Висновки. отже, методичні підходи до оцінки 
ефективності інноваційної діяльності підпри-
ємства можна систематизувати за двома осно-
вними напрямами: традиційні та альтернативні, 
в межах яких диференційовано змістові групи.

кожен із представлених методів має свої 
позитивні, так і негативні сторони. усі вони оці-
нюють інноваційну діяльність із таких позицій 
як: ефективність інвестицій, рівень прибутко-
вості, ступень задоволення потреб споживачів 
тощо. застосування окремого методу в повному 
обсязі є неможливим, через відсутність комп-
лексності показників та невідповідність висуну-
тим вимогам.

тому, на сучасному етапі розвитку економіки, 
підприємства для оцінки власної інноваційної 
діяльності використовують систему показників, 
взятих із різних методик, яка включає:

1. Показники економічної ефективності: рен-
табельність інноваційної діяльності; приріст 
обсягів реалізації інноваційної продукції; чистий 
приведений дохід; індекс доходності; дисконто-
ваний період окупності; приріст продуктивності 
праці тощо;

2. Показники науково-технічної ефектив-
ності: частка працівників, зайнятих в науковій 
сфері підприємства; кількість об’єктів права 
інтелектуальної власності, на які є відповідні 
документи; обсяг робіт з розвитку, модерніза-
ції та реконструкції науково-технологічної та 
дослідно-промислової бази, що виконувалися 
за проектом тощо;

3. Показники соціальної ефективності: 
частка нових робочих місць; зростання рівня 
доходності працівників тощо;

4. критерії новизни: наявність у складі про-
дукції принципово нових товарів, які не випус-
каються іншими підприємствами; частка пра-
цівників, зайнятих в інноваційній діяльності, до 
загальної кількості працюючих; річний приріст 
витрат на інноваційну діяльність та інші.

розрахунок показників найбільш повно роз-
криє інформацію про стан інноваційної діяль-
ності на підприємстві, а саме: стан інновацій-
ного потенціалу на певний період часу щодо 
інноваційних можливостей, фінансову стійкість 
підприємства до інноваційного розвитку та 
дасть змогу визначити інноваційну стратегію.
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ІНСТИТУЦІЙНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ВИГІД І ВИТРАТ  
У ВИРОБНИЦТВІ ЗЕРНА

INSTITUTIONAL FACTORS FORMATION BENEFITS AND COSTS  
IN THE PRODUCTION OF GRAIN
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вінницький національний аграрний університет

В даній статті розглянуто основні інституційні чинники, від яких залежить ефективне виробництво 
зерна в сільськогосподарських підприємствах. Охарактеризована роль держави у розвитку інституційно-
го забезпечення ефективного виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами. На основі про-
ведених досліджень визначено системні проблеми розвитку вітчизняного агропромислового виробництва.

Ключові слова: інституції, інноваційний розвиток, інституційна система, ринок, зерно, вигоди, витра-
ти, ефективність, виробництво.

В данной статье рассмотрены основные институциональные факторы, от которых зависит эффек-
тивное производство зерна в сельскохозяйственных предприятиях. Охарактеризована роль государства 
в развитии институционального обеспечения эффективного производства зерна сельскохозяйственны-
ми предприятиями. На основе проведенных исследований определены системные проблемы развития от-
ечественного агропромышленного производства.

Ключевые слова: институты, инновационное развитие, институциональная система, рынок, зерно, 
выгоды, расходы, эффективность, производство.

The article considers the main institutional factors, on which depends an effective grain production at agricultural 
enterprises. A role of the state in the development of institutional support of effective grain production by agricultural 
enterprises is characterized. Systemic problems of the national agribusiness are determined on the basis of con-
ducted research.

Keywords: institutions, innovative development, institutional system, market, grain, benefits, costs, efficiency, 
production.

Постановка проблеми. зернове господар-
ство визначає рівень розвитку аграрного сек-
тору економіки україни й має виняткове зна-
чення як у харчуванні населення, так і у впливі 
його на розвиток тваринництва.

виробництво зерна завжди було пріоритетом 
розвитку аграрного сектора економіки держави, 
але протягом останніх років ситуація на світо-
вому ринку зерна різко змінилася. збільшення 
споживання зерна на продовольчі потреби у 
країнах, що розвиваються, а поряд з цим – пере-
орієнтація виробництва з продовольчих цілей 
на біоенергетику – призводить до підвищеного 
попиту на зерно, що ставить його в ранг страте-
гічної продукції.

ефективне виробництво зерна в сільсько-
господарських підприємствах залежить від 
багатьох чинників, але в умовах конкурентного 
ринку провідна роль належить інституційному 
забезпеченню. зазвичай певне інституційне 
забезпечення функціонування господарського 
механізму аграрного сектору і сільськогосподар-

ських підприємств у виробництві зерна сформо-
ване. але, як показують наукові дослідження і 
експертні аналітичні оцінки, воно не відповідає 
інтересам переважної більшості суб’єктів гос-
подарського обміну. тобто для одних, зокрема 
великих інтегрованих в інші галузі структур, 
інституційне забезпечення щодо доступу на 
зовнішній ринок, надання державної підтримки, 
є особливо прийнятним, а для малого та серед-
нього бізнесу не забезпечує об’єктивності рин-
кового обміну. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
у своїх наукових працях деякі сучасні економісти 
розглядають питання ефективності діяльності 
підприємств аграрного спрямування, зокрема і 
вплив основних чинників на процес формування 
вигід і витрат. а саме, П.т. саблук [1] розглядає 
стан розвитку інститутів власності, ринку, ціни 
та ін., о.Г. Шпикуляк глибоко розкриває особли-
вості й проблеми формування інститутів ринку 
в аграрній сфері [2; 9]. що стосується основних 
проблем інституціонального забезпечення інно-
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ваційної діяльності в аграрному виробництві, то 
вони представлені в дослідженнях М.й. Маліка 
[3], і.в. чикало [4], л.і. курило, о.в. Шаніна та 
ін. актуальним є дослідження о.М. супрун [5], 
де висвітлено причини, що зумовлюють кризову 
ситуацію в агропромисловому виробництві, а 
саме – втрата функцій державного управління 
за найважливішими напрямами його функціону-
вання. у своїй монографії о.о. Мороз [6] роз-
глядає теоретико-методологічні основи моделі 
інституціонального розвитку аграрної економіки 
україни. 

розвиток ринку зерна як всеохоплюючого 
механізму формування ефективності його 
виробництва сільськогосподарськими підпри-
ємствами в сучасному вигляді характеризу-
ється інституційного недосконалістю. тому слід 
наголосити на тому, що інституційний механізм 
перерозподілу вигод і витрат учасників ринко-
вого обміну потребує постійного удосконалення. 
суть проблеми в тому, що змінюються інститу-
ційні умови функціонування підприємницьких 
структур-виробників зерна, зокрема під впли-
вом чинників макро-, мезо- і мікросередовища. 
Перш за все, це стосується питання глобаліза-
ції, законодавства і вимог до якості, не конку-
рентоздатності.

Мета статті. Головною метою дослідження 
є дослідження інституційних чинників на фор-
мування вигод і витрат у виробництві зерна, 
розкрити основні інституційні детермінанти сти-
мулювання виходу зернового господарства на 
якісно новий рівень розвитку, надати пропозиції 
щодо забезпечення інституційних умов спри-
яння підвищенню доходності зернопродукто-
вого бізнесу і зменшення затрат виробництва.

Виклад основного матеріалу. сьогодні 
необхідно максимально сприяти децентраліза-
ції управлінського впливу державних органів на 
розвиток галузі, адже вона вже стабільно конку-
рентоздатна, особливо в оцінках конкурентності 
зернового товару-сировини і на зовнішньому 
ринку зокрема. в інституційному плані під-
тримку галузі слід переорієнтувати на непрямі 
сегменти, перш за все це стосується науково-
інноваційного забезпечення. 

регуляції зернового комплексу у розбудові 
ефективної методології повинні здійснюватися 
постійно, а головною метою держави в цьому 
плані вважається оптимізація вигод і витрат на 
усіх рівнях управлінського, ринкового, а також 
підприємницького процесу [6, с. 116].

також держава повинна забезпечити гаран-
тування дотримання законів ринку всіма 
учасниками продуктового ланцюга, підприєм-
ствами, незалежно від їх розмірів та місця в 
ієрархії галузевих зв’язків. завдяки цьому, на 
наше переконання, буде забезпечено ефек-
тивну взаємодію між державними органами 
влади (інститутами) та ринковими агентами, 
при цьому зважаємо на те, що держава є осо-
бливим гравцем на ринку.

у розвитку інституційного забезпечення 
ефективного виробництва зерна сільськогоспо-
дарськими підприємствами головна роль нале-
жить державі як організації, яка за певних уза-
конених умов може мати ринкову владу, тобто 
втручатися допустимими методами у господар-
ський процес галузі. 

у забезпеченні розвитку інститутів аграрного 
ринку держава повинна враховувати: рівень 
соціально-економічного розвитку села; законо-
давчі норми; норми ментальності; рівень тран-
сакційних витрат; особливості розподілу інфор-
мації між учасниками ринкового процесу; засади 
міжсекторного партнерства [2, с. 521].

Проте в цьому ракурсі розгляду питання слід 
сформувати і впровадити на практиці таку сис-
тему інституційних норм, які б унеможливили 
надмірну ринкову владу держави й особливо 
безпосереднє втручання у внутрішньогосподар-
ську діяльність підприємств-виробників зерна. 
в заданому ракурсі розвитку інституційного 
забезпечення ефективного виробництва зерна, 
в концептуальному плані і з наступним втілен-
ням у практику необхідно:

– визначити допустимі рамки, роль та мету 
державного втручання в економічну діяльність 
підприємств-виробників зерна, але в межах 
наявності проблем із продовольчим забезпе-
ченням населення;

– унормувати інституційно допустимі рамки 
адміністрування державними органами проце-
сів, які пов’язані з виробництвом-реалізацією 
зерна;

– визначити принципи втручання держави в 
економіку в умовах верховенства законів ринку 
і економічного регулювання як інструменту дер-
жавного управління.

Формування інституціонального середовища 
розвинутого ринкового господарства означає 
зміну системи соціальних цінностей і, в першу 
чергу, спонукальних мотивів поведінки частини 
суспільства. в ринковій трансформації це озна-
чає зміну мотиву споживання на мотив отри-
мання прибутку [8].

розвиток інституційного забезпечення пови-
нен забезпечити вихід зернового господарства 
на якісно новий рівень розвитку, стати інсти-
туційною передумовою утримання позицій, 
які галузь зайняла в останні 3 роки, сприяючи 
розумному зростанню її економіки. необхідно 
інституційно стимулювати переробку зерна, 
використання його в тваринництві, що забез-
печуватиме формування запасу міцності усього 
агрокомплексу країни, а також створення зна-
чно більшої доданої вартості. серед інституцій-
них факторів зазначеного слід виділити:

1) програми бюджетної підтримки вітчизня-
них товаровиробників, більше половини яких 
перебувають зараз у скрутному становищі;

2) становлення функціональної ринкової 
інфраструктури переробки, зберігання, тран-
спортування зерна;
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3) політика стимулювання попиту на зерно 
та продукти його переробки;

4) розробка і упровадження національно-
прийнятного механізму ціноутворення на зерно, 
який був би підтримувальним, зокрема, для 
малих підприємств;

5) активізація кооперативних зв’язків вироб-
ників зерна та інших учасників зернопродукто-
вого підкомплексу.

удосконалена інституційна система пови-
нна в обов’язковому плані сприяти поліпшенню 
інвестиційного клімату розвитку зернопродук-
тового бізнесу. важливим її сегментом вважа-
ємо прийняття спеціальних державних програм 
і забезпечення їх обов’язкового виконання з 
повним фінансуванням, нормативно-право-
вим полем. інституційний аспект ефективного 
розвитку виробництва зерна сільськогоспо-
дарськими підприємствами має включати вдо-
сконалення податкової та кредитної політики, 
систем ціноутворення, стимулювання іннова-
ційного розвитку та впровадженні інновацій, а 
також формування механізму взаємодії дер-
жави і господарських структур винятково на 
ринкових засадах.

розвиток інституційного забезпечення без-
перечно повинен відбуватися у контексті ство-
рення стимулів для розвитку переробних галу-
зей-споживачів зерна і галузі тваринництва 
зокрема. це можуть бути інститути й інституційні 
норми з підтримки виробників зерна, які запо-
чатковують та розвивають тваринницьку галузь, 
спрямовуючи зерно не на експорт як сировину, а 
на корми, зміцнюючи таким чином продовольчу 
безпеку в аспекті виробництва продовольства 
тваринного походження.

також вважаємо за необхідне наголосити 
на необхідності усунення, перш за усе, макро-
економічних інституційних проблем функціо-
нування ринку зерна. зокрема, слід усунути 
системні проблеми розвитку вітчизняного 
агропромислового виробництва, які вирішаль-
ним чином визначають соціально-економічний 
ефект господарського обміну в зернопродукто-
вому підкомплексі серед таких проблем:

1) часте адміністрування в управлінні з боку 
держави [9, с. 9];

2) проблеми в системі формального закрі-
плення прав на оренду земельних ділянок;

3)  невизначеність щодо термінів і умов 
запровадження ринку земель сільськогосподар-
ського призначення;

4) катастрофічне зменшення бюджетної під-
тримки виробників;

5) падіння цін на зерно та нестабільність 
внутрішнього ринку зернових культур;

6) низький рівень дохідності зерновиробни-
цтва в силу перевищення динаміки зростання 
вартості ресурсів виробництва під динамікою 
зростання реалізаційних цін на зерно;

7) відсутність ефективного механізму 
захисту інтересів виробників зерна щодо пере-

розподілу вартості в маркетинговому ланцюгу 
[9, с. 9].

Позиціонування зазначених проблем, усу-
нення яких є фундаментальним чинником 
підвищення соціально-економічних ефектів, 
зумовлено виключною роллю зернового госпо-
дарства в економіці аграрного сектора еконо-
міки україни. Про це свідчать відповідні оціню-
ючі параметри галузевої соціально-економічної 
ефективності зернової галузі.

стратегічні імперативи функціонування 
зернового ринку у контексті формування його 
ефективності, на наше переконання, повинні 
забезпечити системне усунення деструктивних 
факторів шляхом стратегічного удосконалення 
правового, організаційного, економічного, тех-
ніко-технологічного, управлінського забез-
печення. наслідком такого удосконалення 
повинно стати формування конструкції вироб-
ничо-ринкової моделі зернового господарства, 
яка розвивалася б за принципами сталості.

концепт сталого розвитку зерновиробни-
цтва підпорядкований ідеї збалансованості 
загальнодержавної, галузевої, регіональної і 
внутрігосподарської політики, яка спрямована 
на збереження навколишнього середовища й 
природного ресурсного потенціалу галузей та 
виробництв в контексті задоволення потреб 
сучасних і майбутніх поколінь. зернова галузь  чи 
не найбільшою мірою підпадає під необхідність 
досягнення сталості в перспективі й для фор-
мування результативних ознак ефективності. 
а в перспективному вимірі – сталості зернового 
ринку; необхідно здійснювати відповідну інсти-
туційну політику, яка має бути позиціонована і 
розмежована за структурно-функціональними 
складовими результуючими ознаками.

Досягнення згаданих цільових орієнтирів 
концепції сталого розвитку зернового ринку 
можливе за рахунок збалансованості інтер-
есів учасників продуктового ланцюга за схемою 
складових – «виробництво-розподіл-обмін-спо-
живання». Функціональними учасниками є: 
виробники зерна, інфраструктура ринку, спожи-
вач, кожен з яких має власний інтерес від участі 
у цьому процесі. збалансування інтересів пози-
ціонується нами у контексті матеріального задо-
волення потреб кожного з цих учасників і забез-
печення відповідальності активів та виробничої 
системи без шкоди  навколишньому природ-
ному, соціальному середовищу.

аграрна державна політика повинна бути 
направлена на стимулювання малих та серед-
ніх за розмірами виробництва сільськогоспо-
дарських товаровиробників [3, с. 91]. Поліп-
шення функціонування може формуватися для 
ринку різними засобами:

1. підвищенням ефективності та зниженням 
трансакційних витрат по всьому ринку;

2. підвищенням можливості передбачати та 
реагувати на зміни в попиті та пропозиції, ціні, 
конкуренції тощо;
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3. законодавче регулювання земельно-май-
нових і орендних відносин, земельного ринку, 
іпотечного кредитування [10, с. 258]; 

4. підвищенням дохідності всіх учасників 
ринку;

5. антимонопольним регулюванням, впро-
вадженням заходів фінансової стабілізації та 
податковим регулюванням [10, с. 258]. 

саме тому основною задачею являється 
спосіб ідентифікації (відбору, виявлення) та 
здійснення (реалізації) політики втручання чи 
регулювання для більш ефективного стимулю-
вання розвитку як в окремих сегментах ринку, 
так і ринку загалом. ці методи конкретного сег-
менту, чи всього ринку того чи іншого продукту, 
потребують того, щоб бути не тільки важливими 
для існуванні та розвитку учасників ринку, а 
також мати об’єктивні можливості для підтримки 
як економічного, так і організаційного, інститу-
ційного та інших напрямів росту.

на нашу думку, майже всі господарства насе-
лення, малі та нові підприємства, частина наяв-
них підприємств, не розуміються на основних 
вимогах ринку, ринкової структури, системи, 
будови, відсутність знань про те, як функціонує 
ринкова система, в якому правовому полі вона 
діє, та й загалом відсутність або отриманням 
недостовірної інформації відносно умов ринку, 
цін та методів ціноутворення, якості продуктів 
тощо. зазвичай вони володіють певними зовсім 
невеликими знаннями та досвідом у комерцій-
них переговорах, та практично не визнають 
здатність їх впливати на умови їх діяльності на 
ринку.

удосконалення регуляторного механізму в 
аграрній сфері не завершено, тому створення 
ринкових інститутів повинно тривати і в май-
бутньому, адже саме вони у будь-якому стані 
є ключовими факторами формування попиту 
і пропозиції на аграрний товар, а також соці-

ально-економічного розвитку підприємств та 
інноваційно-інвестиційної діяльності [5, с. 132]. 

розвиток інституційного забезпечення ефек-
тивності виробництва зерна є проявом загаль-
ноекономічної політики, яка повинна реалізу-
ватись державою щодо ринку як середовища 
взаємодії економічних агентів, у якому найбіль-
шою мірою проявляються функції інститутів. 
тому пропонуємо концепт удосконалень, які 
сприятимуть забезпеченню інституційної спро-
можності ринку, а значить, його інституційну 
ефективність щодо виробників зерна. всупереч 
наявним зв’язкам, ми використовуємо схему, 
яка змінює існуюче управління ринковим лан-
цюгом, що відображає отримання доходів на 
ринку уздовж первинного ланцюгу між первин-
ними виробниками, замість того, який існує нині, 
отримання прибутку розпочинається в проти-
лежному напрямі руху продукції по ринковому 
ланцюгу. тобто, левову частку від вартості про-
дукції отримує саме виробник, а не посередник, 
оптовик, та інші учасники ринку, які безпосеред-
ньо не беруть участь у виробництві тієї продук-
ції (рис. 1).

цей спосіб дає уявлення про ринковий про-
цес та сформований навмисно для сприйняття, 
використовуючи попит як основний інформа-
ційний інструмент, який служить сигналом для 
первинних виробників, що дає певну інформа-
цію, що виробляти, як та скільки. це приведе 
до поліпшення способів ринкової координації, 
зв’язку та ринкових операцій, для збільшення 
нарощування прибутку саме первинних вироб-
ників, які, зазвичай, знаходяться в кінці ринко-
вого ланцюга, а інколи повністю відсутні.

Висновки. Підводячи підсумок, можна 
стверджувати, що інститути ринку є ефектив-
ним інструментом для можливостей дрібних 
товаровиробників (фермерів, господарств насе-
лення) та інших економічних суб’єктів ринкового 
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Рис. 1. Ринкові актори (агенти) та зв'язок їх в ринковому ланцюгу
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середовища, отримувати відповіді на системні 
та активні зміни конкурентного середовища та 
нових викликів та сигналів ринку.

ефективна інституційна система сприяння 
ефективному виробництву зерна сільськогоспо-
дарськими підприємствами – це та, яка забез-
печить інституційні умови сприяння підвищенню 
доходності зернопродуктового бізнесу і змен-
шення затрат виробництва, створення серед-
овища для залучення інновацій та інвестицій.

у розвитку інституційного забезпечення 
ефективного виробництва зерна слід дотриму-
ватися таких принципів:

1) системного врахування інтересів вироб-
ників і особливостей національного аграрного 
виробництва;

2) наукової обґрунтованості у виборі інстру-
ментарію регулятивного впливу на господарські 
процеси;

3) недопустимості прямого втручання у вну-
трішньоорганізаційну господарську діяльність 
виробників зерна та інших учасників зернопро-
дуктового ланцюга; 

4) культивування засад конкурентного 
доступу до ресурсів та послуг, а також держав-
ної підтримки для усіх без винятку виробників.

Пропонуючи приведену сукупність заходів 
розвитку інституційного забезпечення розви-
тку виробництва зерна сільськогосподарськими 
підприємствами, вважаємо за необхідність роз-

робки основ науково-обґрунтованих методич-
них положень оцінки його результативності в 
концептуальному плані. 

в заданому аспекті вирішення піднятої про-
блеми слід обов’язково звернути увагу на те, 
що інституційні детермінанти формування ефек-
тивності виробництва зерна у своїй сукупності є 
одними з визначальних факторів формування 
середовища господарських взаємодій. Підпри-
ємницькі структури підпадають під вплив інститу-
ційних чинників, які значною мірою зумовлюють 
ефекти, а значить результати, тому у запропоно-
ваних концептуальних положеннях розвитку інсти-
туційного забезпечення функціонування виробни-
цтва зерна ми звертаємо увагу на їх ефективність. 
з цього приводу позиціонування чинників вирі-
шення піднятої проблеми в загальному ракурсі, 
об’єктивною є необхідність звернути увагу на 
інституційну ефективність, адже виробнича сис-
тема зернопродуктового комплексу вітчизняних 
підприємницьких утворень, як будь-яка інша, 
сконструйована на базі визнання необхідності 
сприяння раціональному використанню ресурсів. 
вирішення проблеми в заданому ракурсі є голо-
вна детермінанта політики стимулювання фор-
мування системи продукування зернового товару 
усіма учасниками, що вважаємо прерогативою 
подальших досліджень, зокрема, що стосується 
удосконалення системи перерозподілу вигод і 
витрат економічних агентів.
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Стаття присвячена дослідженню інноваційної діяльності підприємств приморських регіонів України. 
Виявлено проблеми та перешкоди для досягнення високої результативності інноваційної діяльності. Про-
ведено оцінку рівня інноваційної діяльності підприємств приморських регіонів у порівнянні із іншими регі-
онами країни. Розроблено комплекс пропозицій щодо активізації інноваційної діяльності підприємств при-
морських регіонів.

Ключові слова: інноваційна діяльність, приморські регіони, інноваційний потенціал, промислові підпри-
ємства.

Статья посвящена исследованию инновационной деятельности предприятий приморских регионов 
Украины. Выявлено проблемы и препятствия для достижения высокой результативности инновацион-
ной  деятельности. Проведено оценку уровня инновационной деятельности предприятий приморских 
регионов по сравнению с другими регионами страны. Разработано комплекс предложений касательно 
активизации инновационной деятельности предприятий приморских регионов.

Ключевые слова: инновационная деятельность, приморские регионы, инновационный потенциал, 
промышленные предприятия.

The article investigates innovation activities of enterprises in the coastal regions of Ukraine. Problems and obsta-
cles to achieving high performance of innovation are revealed. Innovation activities of the coastal zone enterprises 
are assessed in comparison with other regions of the country. A set of proposals is elaborated to enhance innovation 
activities of the coastal area enterprises.

Keywords: innovation activities, coastal regions, innovative potential, industrial enterprises.

Постановка проблеми. регіони україни 
характеризуються специфічними природними 
та набутими характеристиками, що відобража-
ються у сформованій економічній та просторо-
вій спеціалізації. загалом за соціально-екологіч-
ними параметрами приморські регіони україни 
можна віднести до депресивних через пере-
важання аграрного виробництва та зниження 
обсягів виробництва «старопромислових» галу-
зей промисловості; незадовільний рівень роз-
витку транспортно-логістичної та інженерної 
інфраструктури; складну соціально-економічну 
ситуацію, високий рівень безробіття та істотну 
залежність від чинника сезонності; загострення 
екологічних проблем, які знижують туристично-
рекреаційну привабливість територій; негативне 

міграційне сальдо і демографічну кризу; недо-
статню інвестиційну привабливість територій; 
незадовільну якість туристичного сервісу. 

Пріоритетність інноваційного розвитку укра-
їни потребує розробки та пошуку новітніх стра-
тегій і засобів розвитку регіонів, які базуються 
на врахуванні як соціально-економічних та куль-
турних особливостей, так і наукового-технічного 
та інноваційного потенціалу для підвищення 
конкурентоспроможності регіону та якості життя 
мешканців. 

в діючій Морській доктрині україни при ґрун-
товному розкритті основних проблем розвитку 
приморських регіонів та їх розв’язанні незначна 
увага приділяється використанню інновацій-
ного підприємництва, що на даний час має бути 
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вирішальним чинником соціально-економічного 
зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання, пов’язані із дослідженням інновацій-
ної діяльності підприємств україни, вивчають 
такі вітчизняні вчені як о. амоша, л. антонюк, 
Ю. бажал, в. Денисюк, к. Мешко, а. Поручник, 
в. токар, л. Федулова та інші. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Приморські регіони 
мають наступні конкурентні переваги: вигідне 
географічне розташування, пов’язане із вихо-
дом до водних артерій міжнародного значення; 
багатогалузевий агропромисловий комплекс, 
значення якого у світовій економіці зростає; 
значний ресурсний потенціал розвитку альтер-
нативної енергетики; розвинений освітній та 
науковий потенціал; туристсько-рекреаційний 
комплекс; висока якість трудових ресурсів.

варто враховувати, що в приморських регіо-
нах попри спільність у виході до моря, можли-
вості активізації туристичної діяльності, спосте-
рігається неоднозначний вплив на формування 
науково-технічного, інноваційного та виробни-
чого потенціалу країни. військові дії на тери-
торії Донецької і луганської областей, окупація 
криму істотно погіршили використання наяв-
ного потенціалу, деструктивно впливаючи на 
результативність інноваційної діяльності як цих 
регіонів, так і прилеглих областей.

тому оцінка можливостей використання інно-
ваційного потенціалу, зокрема в діяльності під-
приємств цих регіонів, має виражену економічну 
необхідність в умовах глобалізації науково-тех-
нічного розвитку та подолання кризових явищ в 
економіці україни.

Постановка завдання. Метою статті є 
обґрунтування пропозицій щодо активізації 
інноваційної діяльності підприємств примор-
ських регіонів україни.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
на сьогодні спостерігається значний розрив у 
рівнях інноваційного розвитку провідних країн 
світу та україни. загальні показники наукового та 
технологічного розвитку україни значно відста-
ють від аналогічних показників країн Єс. напри-
клад, питома вага загального обсягу витрат на 
наукові дослі¬дження та розробки у ввП україни 
у 2015 році становила 0,62% (в середньому по 
країнах Єс – 2,03% ввП) [1]. за цей же період 
серед держав-членів Єс, найвища наукоємність 
ввП була відзначена у Фінляндії (3,17%), Швеції 
(3,16%) і Данії (3,08%). світовий досвід показує, 
що в економіках, де діяльність у сфері дослі-
джень та розробок залишається на низькому 
рівні, переважна більшість фірм мають низьку 
схильність до інновацій та недостатній рівень 
інноваційності [2, с. 12].

незначна кількість промислових підприємств 
україни приділяє увагу здійсненню інноваційної 
діяльності, відповідно, неповною мірою усві-
домлює її значущість для конкурентоспромож-

ності виробництва, що уповільнює процеси 
оновлення традиційного виробництва, замі-
щення звичайної продукції та методів виробни-
цтва новими прогресивними видами. у 2015 р. 
інноваційною діяльністю у промисловості укра-
їни займалися 824 або 17,3% загальної кількості 
промислових підприємств. загальне зниження 
інноваційної активності протягом останнього 
періоду серед інших факторів можна пояснити 
кризовими явищами в економіці країни на фоні 
військового протистояння російській агресії.

серед приморських регіонів, найбільша 
частка інноваційних підприємств зосереджена 
у Миколаївській області (31,2% від загального 
показника по області), запорізькій – 20,9%, 
херсонській – 20,7%, одеській – 19,4%, Доне-
цькій – 11,7%. отже, загалом незначна частка 
промислових підприємств приморських регіонів 
приділяє увагу інноваційній діяльності, до того ж 
вона постійно зменшується. 
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Рис. 1. Кількість підприємств,  
що займаються інноваційною діяльністю  

у приморських регіонах України
За: [1]

також у всіх приморських регіонах більша 
кількість підприємств серед інших видів інно-
ваційної діяльності надає перевагу придбанню 
машин, обладнання та програмного забезпе-
чення. у цьому аспекті занепокоєння викликає 
недооцінка важливості проведення власних нау-
ково-дослідницьких робіт та залучення зовніш-
ніх передових розробок для використання у 
виробничих процесах з метою їх модернізації, 
підвищення продуктивності праці, зниження 
ресурсомісткості, у тому числі енергетичної.

спостерігається асиметричність у джерелах 
фінансування інноваційної діяльності в україні. 
основним джерелом фінансування інноваційної 
діяльності і надалі залишаються власні кошти 
підприємств, частка яких у 2015 р. зросла і ста-
новила 97,2% загального обсягу. не розвинені 
такі форми інвестування, як венчурне, бізнес-
ангели та позабюджетні фонди, що довели свою 
ефективність у розвиненій економіці. відсут-
ність бюджетного фінансування унеможливлює 
проведення як прикладних, так і фундаменталь-
них досліджень, що є особливо небезпечним, 
оскільки результати фундаментальних дослі-
джень дають знання для розробки нових техно-
логій, створюють базу для формування та роз-
витку нових галузей економіки. 
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щодо приморських регіонів, то вони теж 
демонструють домінантне зміщення у бік вико-
ристання власних коштів при здійсненні інно-
ваційної діяльності, але в одеській області ще 
мало місце використання коштів державного  та 
місцевих бюджетів, у Донецькій – лише місце-
вого бюджету. внутрішні та іноземні інвестори 
проявляли інтерес до фінансування інновацій-
ної діяльності у Миколаївській області, кредити 
були застосовані у херсонській та Миколаївській 
областях. загалом тенденція свідчить про неви-
користання приморськими регіонами повною 
мірою наявних фінансових ресурсів та можли-
востей щодо залучення потенційних інвесторів 
на регіональному рівні, а також диференціації 
джерел інвестування.

суттєвою перешкодою для реалізації інно-
ваційного потенціалу та досягнення результа-
тивності інноваційної діяльності може стати 
нестача кваліфікованих кадрів, дослідників, тех-
ніків та інженерів.

частка виконавців наукових досліджень і 
розробок (дослідників, техніків і допоміжного 
персоналу) в україні у 2015 р. у загальній кіль-
кості зайнятого населення становила 0,5%, 
у т.ч. дослідників – 0,33%. за даними Євростату, 
найвищою ця частка була у Фінляндії (3,21% і 
2,31%), Данії (3,17% і 2,15%), ісландії (2,94% і 
2,0%) [1]. 

кількість дослідників в україні має тенденцію 
до зниження, зокрема з 85,2 тис. осіб у 2005 році 
до 53,8 тис. осіб у 2015 році. у 2015 році частка 
дослідників у Донецькій області становила 
3,18% від загального показника по україні, у 
запорізькій – 2,07%, Миколаївській – 1,09%, 
одеській – 3,18%, херсонській – 0,61%. одно-
часно відмічаємо, що усі приморські регіони 
показують зниження аналізованих показни-
ків, як загальної кількості працівників основної 
діяльності, дослідників та техніків, так і їх пито-
мої частки.

зазначаємо, що загалом україна досягла 
високих показників, зокрема стосовно витрат 
на реформування інформаційно-комунікаційної 

сфери та системи освіти, де вона перевищує 
середнє значення для країн Єс. частка випус-
кників науково-технічних спеціальностей та з 
ринкових інновацій наближається для серед-
нього по Європі рівня. у той же час показники 
вітчизняної економіки щодо державних витрат 
на наукові дослідження та інновації, зайнятості 
у середньо- або високотехнологічному вироб-
ництві та високотехнологічних послугах сягає 
лише половину або навіть 2/3 показника Єс 
[3, с. 15]. 

недостатня увага на державному та регіо-
нальному рівнях приділяється створенню спри-
ятливих умов для розповсюдження та створення 
інновацій, які є новими для ринку, що більше 
прив’язує підприємства до запровадження 
практики імітування науково-технічних досяг-
нень, а не до розробки унікальної продукції на 
основі власних розробок. ризик технологічного 
запозичення полягає у тому, що імпорт техноло-
гій забезпечує певний ріст промисловості, але 
не сприяє розвитку власних технологій. отже, 
незначна кількість підприємств приморських 
регіонів займалася впровадженням інновацій, 
що були новими для ринку, зокрема у Донецькій 
області – 5 підприємств, у запорізькій – 10, 
Миколаївській – 2, одеській – 2, херсонській – 
3. важливим для зміцнення регіональної еконо-
міки є формування внутрішнього попиту на нау-
кову продукцію з боку суб’єктів підприємництва.

Показники рівня інноваційного розвитку при-
морських регіонів важливі не лише для про-
ведення порівняльного аналізу, а й мають 
прикладний аспект щодо обґрунтування іннова-
ційної політики регіонального рівня. нами про-
ведений таксономічний аналіз, який дозволив 
виявити рівень інноваційного розвитку усіх регі-
онів україни, зокрема й приморських, за офіцій-
ними статистичними даними 2014 та 2015 рр. 
згідно методики, описаною в. Плютою [4]. 

Для проведення дослідження були вико-
ристані показники щодо кількості організації, 
які виконують наукові дослідження й розробки; 
чисельності науковців; обсягів виконаних науко-

таблиця 1
Результати оцінки рівня розвитку інноваційної діяльності регіонів України

2014 рік 2015 рік
Достатній та 
середній рівень

харківська, Дніпропетровська Достатній та 
середній рівень

харківська, Дніпропетровська

низький рівень запорізька, львівська, 
одеська, сумська

низький рівень запорізька, львівська

критичний 
рівень

вінницька, волинська, 
Донецька, житомирська, 
закарпатська, івано-
Франківська, київська, 
кіровоградська, луганська, 
Миколаївська, Полтавська, 
рівненська, тернопільська, 
херсонська, хмельницька, 
черкаська, чернівецька, 
чернігівська

критичний рівень вінницька, волинська, Донецька, 
житомирська, закарпатська, 
івано-Франківська, київська, 
кіровоградська, луганська, 
Миколаївська, одеська, 
Полтавська, рівненська, 
сумська, тернопільська, 
херсонська, хмельницька, 
черкаська, чернівецька, 
чернігівська
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вих та науково-технічних робіт і реалізованої 
інноваційної продукції; кількості підприємств, що 
займалися інноваційною діяльністю; інновацій-
них витрат та загального фінансування інновацій-
ної діяльності; кількості виконаних науково-тех-
нічних робіт, впроваджених нових технологічних 
процесів та інноваційних видів продукції; кіль-
кості підприємств, що впроваджували інновації 
та реалізовували інноваційну продукцію.

значення побудованого таксономічного 
показника варіюється від 0 до 1. Для групу-
вання застосовано принцип – чим вище зна-
чення показника, тим вищий рівень розвитку 
досліджуваного об’єкта. використано наступну 
градацію рівня розвитку: критичний – від 0 до 
0,19; низький – від 0,2 до 0,39; середній – від 
0,4 до 0,59; достатній – від 0,6 до 0,79; висо-
кий – від 0,8 до 1,0. 

отже, приморські регіони (Донецька, Мико-
лаївська, одеська та херсонська області) у 
2015 році потрапили до групи із критичним 
рівнем розвитку інноваційної діяльності, запо-
різька область опинилася у групі із низьким рів-
нем.

на сьогодні інноваційна діяльність не сприяє 
вирішенню найбільш нагальних проблем соці-
ально-економічного розвитку приморських регі-
онів. Європейський досвід показує, що кожне 
робоче місце у науково-дослідницькій галузі 
забезпечує створення 7-10 високопродуктивних 
місць в економіці [3, с. 15], що надзвичайно важ-
ливо для вирішення проблеми безробіття. ситу-
ація на вітчизняному ринку праці залишається 
напруженою та супроводжується скороченням 
попиту на робочу силу. загальна чисельність без-
робітних серед працездатного населення  налі-
чує майже 1,8 млн. осіб. рівень безробіття, за 
методологією МоП, становив 9,5%. найвищий 
рівень безробіття в україні серед осіб працез-
датного віку, зафіксований у Донецькій (15,2%) 
області. найменше потерпали  від безробіття 
у одеській області, де його рівень склав 6,7% 
[5]. інші приморські регіони демонструють такі 
показники: Миколаївська область – 9,2%, запо-
різька – 10,2%, херсонська – 9,4%.

іншою проблемою, що потребує вирішення 
за допомогою інноваційних заходів, є охорона 
навколишнього середовища, покращення еко-
логічної ситуації в регіонах. ступінь забруд-
нення середовища напряму корелює із рівнем 
промислового виробництва у певному регіоні. 
східні регіони україни залишаються найбільш 
забрудненими, що зумовлено масштабними 
викидами від промислових виробництв. в укра-
їні загалом на Донецьку, Дніпропетровську та 
луганську області припадає дві третини (67,4%) 
викидів забруднювальних речовин в україні. 
у той же час, найменше викидів зареєстровано 
в херсонській та чернівецькій областях, тобто 
в регіонах, які характеризуються нижчим рівнем 
промислового розвитку. негативний вплив на 
навколишнє середовище мають не лише викиди 

шкідливих речовин в атмосферу, але й побутові 
відходи. не дивлячись на те, що частина відхо-
дів підлягає утилізації, решта залишається на 
території регіону, тим самим збільшуючи наван-
таження на навколишнє середовище. обсяги 
накопичених відходів, знову ж таки, переважа-
ють у східних регіонах. так, найбільш забрудне-
ним регіоном є запорізька область, у якій нако-
пичено 282 тонн відходів на 1 км2 [6]. 

також приморські регіони показують нерів-
номірність розвитку галузевої спеціалізації та 
обсягів діяльності підприємництва. Доміную-
чими видами економічної діяльності для Доне-
цької, запорізької та одеської областей є оптова 
та роздрібна торгівля, сільське господарство, 
переробна промисловість (для перших двох) 
та транспорт (для останньої). в Миколаївській 
та херсонській областях переважає сільське та 
рибне господарство, а також торгівля і посеред-
ництво. відмінності у спеціалізації приморських 
областей підтверджуються різноманітністю в 
обсягах діяльності місцевих підприємств. Для 
індустріальних регіонів більшою мірою прита-
манні великі підприємства, для сільськогоспо-
дарських – малі та середні [7]. 

з огляду на вищевикладене, інноваційна 
активність підприємств приморських регіонів 
потребує розробки підтримуючих заходів для 
активізації та її спрямування на розв’язання 
існуючих проблем.

По-перше, важливим є виявлення і розвиток 
унікальних галузей або видів економічної діяль-
ності, що становлять спеціалізацію примор-
ських регіонів в рамках національної економіч-
ної системи. розумна спеціалізація передбачає 
активізацію довгострокових структурних змін в 
економіці регіону з орієнтацією на перспективу, 
тобто формування такої політики, яка дозво-
лить регіону зайняти важливі ніші на глобальних 
ринках. концепція розумної спеціалізації посіла 
центральне місце у питаннях пошуку механіз-
мів стимулювання економічного розвитку країн 
Єс. Для приморських регіонів це, перш за все, 
морегосподарський комплекс та туристичне 
обслуговування із високим рівнем сервісу.

По-друге, доцільним вважаємо запрова-
дження системи субсидування на регіональ-
ному рівні наукових досліджень і розробок у прі-
оритетних сферах із одночасним збільшенням 
фінансування інноваційної діяльності підприєм-
ницьким сектором (наприклад, у великобрита-
нії збільшення фінансування нДДкр за рахунок 
приватного сектору відбувається за допомогою 
таких заходів як податковий кредит для малих 
та середніх фірм). це можна поєднувати із 
наданням підтримки для створення науков-
цями з університетів й інститутів приморських 
регіонів власних інноваційних підприємств, що 
відмежовуються від наукових установ та продо-
вжують діяльність як самостійні суб’єкти. такий 
підхід можна доповнювати й іншими заходами, 
зокрема, у країнах Єс використовується так 
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зване «звільнення для цілей досліджень» – тра-
диційно університети звільняються від сплати 
мита за патентування винаходів, які вони вико-
ристовують у своїх власних дослідженнях. 

По-третє, необхідно продовжити практику 
заснування у приморських регіонах об’єктів 
інноваційної інфраструктури: наукових парків, 
центрів трансферу технологій або інноваційних 
кластерів з урахуванням специфіки регіону, що 
дозволяє уникати негативних коливань світової 
кон’юнктури та створити умови для кооперації 
між учасниками інноваційного процесу. напри-
клад, софія-антиполіс у Франції на зразок силі-
конової Долини, залучає кваліфікованих фахів-
ців з Франції та інших країн. Фірми згортають 
виробництво у Парижі та інших містах і пере-
міщають їх до цього кластеру. особливу увагу 
слід приділити сприянню працевлаштуванню 
випускників технічних спеціальностей місце-
вих навчальних закладів, у першу чергу, за їх 
фахом у зазначених інфраструктурних об’єктах. 
на рівні регіональної адміністрації на конкурс-
них засадах можна запровадити фінансування 
із місцевих джерел підготовки кадрів із переліку 
спеціальностей, що мають критичне значення 
для функціонування місцевої промисловості та 
науки, наприклад, для переможців олімпіад із 
фундаментальних та прикладних наук.

По-четверте, розвиток економіки малих міст 
приморських регіонів повинен відбуватися шля-
хом стимулювання розвитку малого та серед-
нього підприємництва, що спеціалізуватимуться 
на інноваційних розробках у сферах альтер-
нативної енергетики, охорони навколишнього 
середовища, розв’язанні проблем місцевого 
розвитку. Для цього слід розробити систему сти-
мулів та пільг, зокрема у сфері банківського кре-
дитування, знижок на сплату місцевих податків, 
страхування інноваційних ризиків, муніципаль-
них гарантій.

По-п’яте, доцільним є підвищення інвести-
ційної привабливості об’єктів на регіональному 
рівні шляхом запровадження супроводу іннова-
ційно-інвестиційних проектів та надання різно-
манітних пільг та підтримки на місцевому рівні. 
це передбачає внесення пріоритетних інно-
ваційних проектів до стратегії інноваційного 
розвитку приморських регіонів із закріпленням 
відповідальних. в Єс більшість регіональних 
програм засновані на інноваційних проектах. 
особливу увагу слід приділити вітчизняним 
інвесторам, оскільки іноземні інвестори будуть 
більш виваженими у здійсненні інвестування 
через високий рівень ризиків, пов’язаних із 
нестабільністю економічної та політичної ситуа-

ції в нашій країні, відсутністю стимулів для роз-
гортання ризикового інноваційного бізнесу.

на рівні регіонів слід запровадити здійснення 
функцій постійного моніторингу інноваційної 
діяльності галузей та підприємств регіону; вико-
ристання коштів місцевих бюджетів або кре-
дитних ресурсів, виділених на інноваційні цілі; 
оцінювання ефективності інноваційної діяль-
ності та реалізації пріоритетних інноваційних 
проектів; інформаційного забезпечення та про-
зорості інноваційних процесів. такі функції слід 
віднести до компетенції управлінь або комісій з 
економічного розвитку територій при обласних 
(місцевих) адміністраціях. Мета такого заходу 
полягає у встановленні зворотного зв’язку із гос-
подарськими суб’єктами, що здійснюють іннова-
ційну діяльність, для оперативного реагування 
на проблеми, що виникають, оскільки система 
управління інноваційною діяльністю характери-
зується високим ступенем бюрократизації, зна-
чними часовими лагами між виробленням і при-
йняттям рішень, низьким рівнем вертикальної 
та горизонтальної інтеграції. 

По-шосте, слід ініціювати створення таких 
структурних інституцій як регіональні науково-
технічні ради, що забезпечують узгодження 
та координацію повноважень; чітке форму-
лювання стратегічних цілей та забезпечення 
ресурсами; участь зацікавлених сторін у роз-
робці стратегічних заходів; надання підтримки 
у пошуку замовників та інвесторів інноваційних 
розробок; організація представницьких заходів, 
таких як Дні відкритих дверей наукових лабора-
торій та науково-дослідних інститутів, виставок-
ярмарок; презентаційних зустрічей потенційних 
інвесторів з власниками ідей та розробок.

Висновки. у інноваційній діяльності підпри-
ємств приморських регіонів  має місце низка 
проблем, які розкриваються у незначній частці 
підприємств, що займаються інноваціями; низь-
кій диференціації джерел фінансування іннова-
ційної  діяльності; зниженні кількості дослідників 
тощо. інноваційна діяльність, на жаль, не стала 
пріоритетним чинником розв’язання соціальних 
та економічних проблем приморських областей. 
загалом у порівнянні із іншими регіонами україни 
приморські області показують низький або пере-
важно критичний рівень інноваційної діяльності. 

Подальший розвиток приморських регіонів 
повинен відбуватся на основі розробки дифе-
ренційованої стратегії розвитку та відповідної 
регіональної політики, а також дослідження в 
стратегічній перспективі питання щодо удоско-
налення спеціалізації приморських регіонів в 
рамках національної економічної системи. 
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На засадах концепції соціальної відповідальності обґрунтовано підхід до відходу від практики масових 
звільнень персоналу під час кризи. Наведено переваги збереження персоналу в стратегічній перспективі. 
Досліджено досвід зі збереження трудового потенціалу підприємства та проаналізовано авторські підходи 
до пошуку шляхів управління персоналом в кризовий період.

Ключові слова: трудовий потенціал, скорочення персоналу, безробіття, альтернативи вивільнення, 
корпоративна соціальна відповідальність, антикризове управління, робочий час.

На основе концепции социальной ответственности обоснованно подход к уходу от практики массо-
вых увольнений персонала во время кризиса. Приведены преимущества сохранения персонала в страте-
гической перспективе. Исследован опыт по сохранению трудового потенциала предприятия и проанали-
зированы авторские подходы к поиску путей управления персоналом в кризисный период.

Ключевые слова: трудовой потенциал, сокращение персонала, безработица, альтернативы высво-
бождения, корпоративная социальная ответственность, антикризисное управление, рабочее время.

On the basis of the concept of social responsibility grounded approach to the departure from the practice of staff 
layoffs during the crisis. Benefits of conservation staff in the strategic perspective. The experience with labor saving 
potential of the company and analyzes the author's approach to the search for personnel management in crisis.

Keywords: labor potential, downsizing, unemployment, alternative release, corporate social responsibility, crisis 
management, working time.

Постановка проблеми. в умовах економіч-
ної кризи підприємства вимушені заощаджу-
вати витрати на ресурси, в т.ч. і на трудові. як 
свідчать дані Державної служби статистики 
україни, для ринку праці характерне зменшення 
середньооблікової кількості штатних працівни-
ків з 10262 тис. осіб в 2010 р. до 8065 тис. осіб в 
2015 р. внаслідок масових скорочень (коефіці-
єнт обороту робочої сили зі звільнення в 2015 р. 
становив 30,2% до середньооблікової кількості 
штатних працівників) погіршилась кон’юнктура 
ринку праці. в IV кварталі 2014 р. рівень безро-
біття досяг максимального значення за останні 
роки та набув позначки 10,6%. Поквартальна 
тенденція за 2011-2016 рр. наведена на рис. 1. 

Посилення невідповідності попиту і пропози-
ції робочої сили призвело до збільшення наван-
таження на одне робоче місце з 9 осіб в 2010 
р. до 19 осіб в 2015 р. аналіз у регіональному 
розрізі показує критичність стану ринку праці 

запорізької області – 185 осіб, луганської – 140, 
вінницької – 62, Донецької – 60, хмельниць-
кої – 44, черкаської – 41, кіровоградської – 39, 
закарпатської – 37 та ін. [2, с. 189] Детальна 
інформація в регіональному розрізі наведена 
на рис. 2.

такі негативні тенденції вітчизняного 
ринку праці посилюють соціальні катаклізми. 
насправді, стан ринку праці є ще гіршим, 
оскільки дані Державної служби статистики відо-
бражають лише зареєстрований ринок праці.

безумовно, в умовах постійної економічної 
та політичної нестабільності важливим напря-
мом у стратегії комерційних підприємств є 
гнучке реагування на зовнішні чинники. однак, 
зняття з себе (керівництво підприємств) відпо-
відальності та сприяння посиленню дисбалансу 
на ринку праці не відповідає етичним нормам 
ведення бізнесу. необхідним є пошук нових іде-
ологічних принципів управління персоналом в 
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умовах кризи. на наш погляд, мінімізація нега-
тивних соціальних наслідків на національному 
ринку праці можлива шляхом впровадженням 
заходів збереження персоналу та відходу від 
практик масового звільнення під час економіч-
ної кризи на засадах корпоративної соціальної 
відповідальності (ксв), структурним елементом 
якої є відповідальність перед суспільством та 
персоналом організації, що зазначено в Мемо-
рандумі про соціальну відповідальність.

корпоративна соціальна відповідаль-
ність – «відповідальність тих, хто приймає біз-
нес-рішення, за тих, на кого безпосередньо 
чи опосередковано ці рішення впливають; це 
концепція, що заохочує компанії враховувати 
інтереси суспільства, беручи на себе відпо-
відальність за вплив діяльності компанії на 
споживачів, стейкохолдерів, працівників, гро-
мади та навколишнє середовище в усіх аспек-
тах своєї діяльності»; це «концепція, згідно з 
якою компанії інтегрують соціальні та еколо-
гічні питання у свою комерційну діяльність та 
взаємодію із заінтересованими сторонами на 
добровільній основі». надзвичайно важливе 
значення у цій сфері має концепція «потрійного 
критерію», що містить у собі розширення меж 
звітності організацій та додавання соціальних і 

екологічних аспектів до фінансових показників 
діяльності [3].

згідно Меморандуму про соціальну відпові-
дальність бізнесу, що був прийнятий 16 грудня 
2005 року, соціальна відповідальність оціню-
ється за такими групами показників: відпові-
дальність перед споживачами, відповідальність 
перед постачальниками, відповідальність перед 
персоналом, екологічна відповідальність, відпо-
відальність організації перед суспільством.

у концепції національної стратегії соціальної 
відповідальності бізнесу в україні соціальна від-
повідальність трактується, як відповідальність 
організації за вплив рішень і дій на суспільство, 
довкілля шляхом прозорої та етичної поведінки, 
яка сприяє сталому розвиткові, у т. ч. здоров’ю 
і добробуту суспільства, зважає на очікування 
зацікавлених сторін, відповідає чинному зако-
нодавству і міжнародним нормам поведінки, 
інтегрована у діяльність організації та практику-
ється в її відносинах [4, с. 1].

Стан дослідження проблеми й виокрем-
лення не розв’язаних досі питань. корпо-
ративна соціальна відповідальність є досить 
актуальним питанням і досліджувалась такими 
зарубіжними вченими: т. бредгард, П. Дру-
кер, а. керол, Ф. котлер, М. Маскон, Дж. Мун, 
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л. ненсі. серед вітчизняних науковців слід від-
значити таких, як о. Грішнова, а. Гриненко, 
т. зоря, а. колот та ін.

знаходять своє відображення і практики 
збереження персоналу, що є предметом дослі-
джень таких науковців, як в. Данилко, в. Данюк, 
Г. захарчин, в. курінний, Д. ніколаєв, т. Пере-
гудова, в. Петюх, л. струтинська, с. цимбалюк 
та ін.

віддаючи належне виконаним науковим 
дослідженням, які спрямовані на теоретико-
методологічні аспекти визначення корпора-
тивної соціальної відповідальності та її оціню-
вання, особливості формування тощо, слід, на 
нашу думку, звернути увагу на посилення від-
повідальності у напрямі мінімізації соціальних 
ризиків на ринку праці під час кризи та пошуку 
шляхів уникнення масових скорочень персо-
налу. це і вплинуло на формування мети цієї 
публікації – систематизація досвіду з питань 
збереження трудового потенціалу підприємств в 
умовах кризи в системі ксв для попередження 
негативних соціальних наслідків на ринку праці.

Виклад основного матеріалу. не дивлячись 
на простоту рішення щодо скорочення витрат на 
трудовий потенціал підприємства шляхом його 
звільнення, формуються не тільки негативні 
наслідки для суспільства, а й для роботодавця. 
так, ускладнюється процес пошуку високопро-
фесійних працівників у загальній масі незайня-
того населення, адже скорочують в першу чергу 
баласт, масштаби якого на ринку праці будуть 
збільшуватись. наступним є неокупність витрат 
на адаптацію та професійну орієнтацію в орга-
нізації тощо.

Дотримання принципів ксв сприятиме не 
тільки мінімізації соціального відторгнення 
населення, а й зменшенню витрат організації 
під час економічного росту у вигляді відсутності 
необхідності витрачати кошти на формування 
трудового потенціалу підприємства. на користь 
збереження персоналу в умовах кризи вказують 
такі факти, як підвищення мотивації та продук-
тивності праці, покращення соціально-психоло-
гічного клімату в організації через упевненість 
у зайнятості, що сприяє формуванню комфорт-
ного духу та оптимізації роботи підприємства; 
раціоналізація витрат, організаційної структури, 
технологічних процесів, енергозбереження за 
рахунок залучення персоналу до формування 
ідей із раціоналізації як альтернативи вивіль-
нення; уникнення неокупності витрат на адапта-
цію, професійний розвиток та підвищення ква-
ліфікації; можливість планування стратегічного 
розвитку; підвищення соціальної репутації, імі-
джу підприємства.

таким чином, управління персоналом за 
принципам ксв навіть в умовах кризи є одним 
із засобів підвищення рівня трудової активності 
працівників. це обумовлено тим, що розуміння 
етичного ставлення до працівників, дотримання 
їх прав та гарантій у системі соціально-трудо-

вих відносин підвищує відповідальність людини 
та мотивацію до праці. результатом останнього 
стане зацікавленість у подальшому розвитку 
організації, формуванні інноваційних та раціо-
налізаторських пропозицій.

слід відзначити, що науковцями та практи-
ками ведеться пошук альтернатив звільнення 
персоналу в скрутний час для підприємства. 
адже вони розуміють важливість такого ресурсу, 
як трудовий потенціал. огляд наукової літера-
тури дозволив виділити такі практики збере-
ження персоналу під час кризи (табл. 1).

Проведений аналіз наукових джерел пока-
зує спрямованість досліджень на управління 
робочим часом, витратами на оплату праці при 
пошуку шляхів збереження трудового потенці-
алу. на нашу думку, реалізація ксв перед пер-
соналом та суспільством у напрямі мінімізації 
соціальних ризиків на ринку праці можлива за 
рахунок раціоналізації витрат за такими напря-
мами:

– раціоналізації витрат на трудовий потен-
ціал шляхом перегляду витрат на оплату житла, 
оренду робочого місця, професійне навчання та 
підвищення кваліфікації, 

– шляхом застосування аутсорсингу та 
аутстафінгу з вибором оптимального варіанту 
зайнятості персоналу;

– за рахунок впровадження практик, коли 
самі працівники мають запропонувати ресурси 
скорочення витрат для знаходження коштів на 
оплату праці;

– застосування гнучких форм зайнятості;
– підвищення мобільності – переводу в інші 

департаменти, робота певний час в іншому під-
розділі, фірмі, що має певні позитивні моменти – 
набуття додаткового досвіду;

– за рахунок формування складної багато-
рівневої системи оплати праці, яка дозволяє в 
кризових умовах гнучко підходити до її модифі-
кації;

– перехід на нематеріальні заходи мотива-
ції.

При застосуванні практик тимчасового пере-
ведення на іншу роботу в разі простою, надання 
відпустки без збереження заробітної плати, під-
сумкового обліку робочого часу, неповного робо-
чого часу, варто дотримуватись правових норм 
українського законодавства. так, слід пам’ятати 
про таке:

– при тимчасовому переведенні на іншу 
роботу в разі простою працівники можуть бути 
переведені за їх згодою з урахуванням спеці-
альності і кваліфікації на іншу роботу на тому ж 
підприємстві, в установі, організації на весь час 
простою або на інше підприємство, в установу, 
організацію, але в тій самій місцевості на строк 
до одного місяця (ст. 34 кзпП) [13];

– відпустка без збереження заробітної плати 
за згодою сторін може надаватися на термін не 
більше 15 календарних днів на рік, що регулю-
ється ст. 26 закону україни «Про відпустки»;
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таблиця 1
Практики збереження трудового потенціалу підприємства

Автори Пропозиції
в.к. Данилко 
[5, c. 167-173]

запропонована системна концепція антикризового управління персоналом, яка містить 
заходи щодо виходу з кризової ситуації. розкрито особливості управління персоналом як 
складового елементу антикризової стратегії підприємства. запропоновано застосовувати 
гнучку політику зайнятості підприємства, яка полягає у підтримці та раціоналізації складу 
і структури персоналу та передбачає реалізацію наступних заходів: припинення найму, 
скорочення робочого часу, припинення замовлень зовнішнім виконавцям, направлення на 
навчання з відривом від виробництва, стимулювання «внутрішніх венчурів», заохочення 
звільнень за власним бажанням, «аутплейсмент», звільнення деяких працівників за різні 
порушення.

в. М. Данюк,  
в. М. Петюх,  
с. о. цимбалюк 
та ін. [6, c. 192-
201]

запропоновано пристосовувати персонал до економічних змін шляхом: 
1. Пристосування персоналу за постiйного складу всього персоналу та постiйного робочого 
часу: зниження додаткових добровiльних послуг та особливих винагород; передача 
найманих працiвникiв iншим пiдприємствам; вiдмова вiд стороннiх послуг i передача їх для 
виконання власному персоналу; вибiр робiт, проектiв та навчання; перенесення часу роботи 
та вiдпусток; внутрiшньофiрмовi перемiщення персоналу; скорочення iнтенсивностi працi.  
2. Пристосування персоналу за постiйного складу персоналу, але зі скороченим робочим 
часом: скорочення часу надурочної роботи; дозвiл неоплачуваних невиходiв на роботу; 
уведення неповного робочого дня; тривале скорочення регулярного робочого часу.  
3. Пристосування персоналу скороченням складу персоналу без звiльнень постійного 
персоналу: припинення найму; тимчасовi трудовi угоди пiсля закiнчення термiну дiї 
не поновлюються; заохочення плинностi; припинення трудових вiдносин за згодою; 
достроковий вихiд на пенсiю. 

Г.М. захарчин,  
л.р. струтинська  
[7, c. 195-197]

розглядаються ціннісні, соціальні, нормативні та мотиваційні аспекти управління 
персоналом в умовах кризи.

в. о. курінний [8] Пропонується антикризове управління персоналом за такими етапами: аналіз проблемної 
ситуації і стану підприємства; діагностика кадрового потенціалу; розроблення і 
впровадження заходів щодо маркетингу персоналу; розроблення антикризової кадрової 
стратегії і системи її маркетингової підтримки; проектування антикризової кадрової політики; 
розроблення і організація виконання антикризових кадрових рішень; розроблення заходів 
для подолання і попередження конфліктів; визначення заходів щодо управління кадровими 
ризиками; контроль за виконанням кадрових рішень.

Д. ніколаєв [9] звертається увага на таких задачах антикризисної програми управління персоналом: 
утримання та залучення до реалізації заходів антикризової програми одних співробітників; 
мінімізація ризиків виникнення конфліктних ситуацій при звільненні інших. сформовано 
умови управління персоналом в умовах кризи, а саме: збереження та підвищення 
продуктивності праці персоналу; гнучкість; економічність; грамотне юридичне 
супроводження організаційно-штатних заходів.

т. Перегудова  
[10, c. 130-137]

Пропонується підходи до процесу вивільнення /збереження персоналу на основі 
дослідження ризику цих процесів для організації. запропоновано матрицю прийняття 
рішення про доцільність звільнення в залежності від рівня ризику. автор пропонує по мірі 
погіршення ситуації підвищити рівень дисципліни, контролю за якістю продукції/послуг, 
зменшувати додаткові послуги, відмовитися від бонусів та премій, переносити час роботи та 
відпустки, вводити неповний робочий день, тиждень.

о. редьква,  
о. Галущак [11]

Досліджується управління персоналом в умовах кризи через галузеві особливості 
машинобудування. Пропонується використовувати системний підхід до управління 
персоналом, що виявляється у розподілі функцій і повноважень, виборі принципів 
антикризового управління, розробці і реалізації нової кадрової політики та управлінських 
рішень. наведено наступні заходи: створення гнучкої організаційної структури фірми, 
ліквідація зайвих підрозділів, часткове звільнення співробітників за рахунок перерозподілу 
обов'язків; розробка та послідовна реалізація концепції антикризового управління 
персоналом; впровадження методів кадрового маркетингу, що дозволить підвищити якість 
кадрової селекції у процесі наймання персоналу; щорічна атестація, аудит персоналу; 
модернізація культури управління; діагностика та аналіз кризових явищ в системі управління 
персоналом; систематичний перегляд положень про підрозділи, посадових інструкцій та 
інших регламентуючих діяльність персоналу документів з метою їх удосконалення; розробка 
системи заходів щодо заохочення робітників з урахуванням їх орієнтації та впливу на кінцеві 
показники роботи організації.

о. в. сардак  
[12, c. 121-125]

запрононовано кадрові заходи на різних стадіях процесу управління кризою. 
сформульовано основні цілі та принципи антикризового управління персоналом в умовах 
ринкової економіки. Процес управління кризою передбачає такі етапи: ситуаційний 
аналіз, розробка і реалізація заходів щодо попередження кризових явищ, підготовка 
до дій у кризових умовах, реакція на виникнення кризової ситуації, ліквідація наслідків 
кризової ситуації, формування і реалізація стабілізаційних заходів, розробка заходів 
щодо забезпечення майбутнього економічного зростання, моніторинг ситуації після 
завершення кризи. на кожному з етапів управління кризою підприємствам рекомендується 
застосовувати розроблені нами кадрові заходи, що забезпечать відновлення керованості 
і стабільності підприємства. основними цілями антикризового управління персоналом 
підприємства є: попередження і зниження ризику виникнення на підприємстві кризової 
ситуації, а також послаблення негативних наслідків кризової ситуації та їх ліквідація. 
антикризове управління персоналом підприємств в умовах ринку повинно будуватися на 
таких принципах: системність, відносна стабільність, адаптивність, багатоваріантність, 
гнучкість, циклічність.
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– підсумковий облік робочого часу допус-
кається за погодженням із виборним органом 
первинної профспілкової організації (профспіл-
ковим представником) підприємства, установи, 
організації (ст. 61 кзпП);

– відповідно до ст. 56 кзпП неповний робо-
чий час може встановлюватися за угодою між 
працівником і власником або уповноваженим 
ним органом. оплата праці в цих випадках про-
вадиться пропорціонально відпрацьованому 
часу або залежно від виробітку. робота на умо-
вах неповного робочого часу не тягне за собою 
будь-яких обмежень обсягу трудових прав пра-
цівників. 

Держава має проводити політику щодо під-
тримки ініціатив збереження трудового потен-
ціалу організацій, оскільки такі заходи стриму-
ють рівень безробіття і відповідають принципам 
ксв. спільна участь усіх сторін соціально-тру-
дових відносин відповідає новітнім тенденціям 
розвитку цієї теорії і отримала назву консолі-
дованої (спільної) соціальної відповідальності, 
яка передбачає рівноцінну відповідальність усіх 
соціальних партнерів.

Висновки. Проведене дослідження створює 
підґрунтя для розв’язання важливого наукового 
завдання – обґрунтування процесів збереження 
трудового потенціалу підприємства під час еко-
номічної кризи та мінімізації соціальних ризиків 
на засадах ксв. 

раціональне використання трудового 
потенціалу в умовах кризи можливе за раху-
нок забезпечення ксв роботодавця й найма-
них працівників, тобто формування сукупності 
соціально-економічних, етичних норм та від-
носин, що проявляється з боку роботодавця у 
дотриманні прав громадян, трудового законо-
давства та інших нормативно-правових доку-
ментів з питань ведення бізнесу та застосу-
вання практик збереження персоналу; з боку 
працівника – у відповідальному, добросовіс-
ному ставленні до праці та пошуку засобів 
раціоналізації витрат як альтернативи звіль-
нення.

ксв має бути характерною особливістю не 
тільки керівництва організації, а й держави, що 
відповідає принципам консолідованої (спільної) 
соціальної відповідальності. 
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У статті розкрито сутність поняття «соціальна відповідальність підприємства». Акцентовано увагу 
на тренді сучасного його розуміння в контексті концепції «сталого розвитку». Така ситуація актуалізує 
проблему створення механізмів підтримки соціального компромісу в суспільстві. Проаналізовано зарубіж-
ний досвід корпоративної соціальної відповідальності. Охарактеризовано основні міжнародні стандарти 
ведення соціально відповідального бізнесу, їх вплив на діяльність суб’єктів економіки. Обґрунтовано необ-
хідність дотримання їх у господарській діяльності підприємств в Україні.

Ключові слова: соціальна відповідальність підприємства, міжнародні стандарти, соціальна звітність, 
Глобальний договір ООН, моделі корпоративної соціальної відповідальності.

В статье раскрыто содержание понятия «социальная ответственность предприятия». Акцентиро-
вано внимание на тренде современного его понимания в контексте концепции «устойчивого развития». 
Такая ситуация актуализирует проблему создания механизмов поддержки социального компромисса в 
обществе. Проанализировано зарубежный опыт корпоративной социальной ответственности. Охарак-
теризованы основные международные стандарты ведения социально ответственного бизнеса, их влия-
ние на деятельность субъектов экономики. Обоснована необходимость соблюдения их в хозяйственной 
деятельности предприятий в Украине.

Ключевые слова: социальная ответственность предприятия, международные стандарты, социаль-
ная отчетность, Глобальный договор ООН, модели корпоративной социальной ответственности.

The essence of the concept of "social responsibility of enterprises" was uncovered in the article. Modern under-
standing of this idea in context of the "sustainable development" was in the centre of attention. This situation actual-
izes the problem of creating social compromise mechanisms of support in society. Foreign experience of corporate 
social responsibility was analyzed. Basic international standards of social responsible business and its impact on 
economic actors activity were described. The necessity of international standards compliance in activity of business 
enterprises in Ukraine were grounded.

Keywords: social responsibility of enterprise, international standards, social statements, UN Global Compact, 
models of corporate social responsibility.

Постановка проблеми в загальному вигляді 
та її зв’язок з важливими науковими і практич-
ними завданнями. зрушення в структурі еконо-
міки та механізмах управління, що відбуваються, 
відображають докорінні зміни в матеріальних 

засадах виробництва і формуванні нового типу 
соціально-економічних відносин. умови сус-
пільного поділу праці та господарювання транс-
формуються в напрямі посилення спеціалізації 
країн, їх взаємозалежності та взаємовпливу, 
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зростання ролі тнк та їх потенціалу щодо здій-
снення соціальних програм.

за непростих умов соціально-економічних 
перетворень сучасного світу актуалізуються 
проблеми пошуку ефективних підойм економіч-
ного і соціального поступу. зростає потреба в 
адекватних моделях господарювання на мікро- і 
макрорівні, їх узгодженні як відображення ефек-
тивних стратегій розвитку та конкуренції в умо-
вах глобалізаційних викликів. у якості ключових 
факторів-індикаторів успішних моделей госпо-
дарської діяльності і конкурентних переваг роз-
глядають нові технології виробництва, персонал 
високого рівня професіоналізму, нові методи 
управління та управлінські рішення, новітні тех-
нології виходу на ринок [1, с. 75].

одночасно наявна тенденція до перегляду 
соціальної доктрини, посилення соціального 
демпінгу, який часто підтримується державою. 
з метою підвищення позицій національного біз-
несу в міжнародному конкурентному середо-
вищі скорочується обсяг фінансування соціаль-
них зобов’язань уряду, поступово знижується 
реальна заробітна плата найманої робочої 
сили. зменшення відрахувань у державний 
бюджет, зростання майнової нерівності та бід-
ності, загострення соціальних протиріч погіршує 
умови соціального середовища.

така ситуація актуалізує проблему створення 
механізмів підтримки соціального компромісу в 
суспільстві. одним із таких інституціональних 
механізмів соціального контролю та створення 
умов для збалансування особистих, колектив-
них і суспільних інтересів є система забезпе-
чення і підтримки соціальної відповідальності 
особи, бізнесу і держави за формування нор-
мальних умов життєдіяльності соціуму. 

в умовах глобалізації та інтеграції, ста-
новлення мережевої економіки і суспільства 
знань, стрімкого розширення та ускладнення 
взаємозв’язків національних господарств і людей, 
зростання їх взаємозалежності, світові організа-
ції надають особливу увагу забезпеченню ста-
більності умов функціонування бізнесу, у т.ч. на 
основі запровадження міжнародних стандартів 
соціальної відповідальності підприємств.

Аналіз останніх досліджень та публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї проблеми 
і на які спираються автори. засадничі поло-
ження концепції соціальної відповідальності 
бізнесу розроблено в працях зарубіжних вчених 
р. акермана, р. бауера, Г. боуена, Д. броннана, 
с. вартіка, Д вотави, Д. вуда, к. Девіса, П. Дру-
кера, а. керролла, Ф. кохрена, Д. свансона, 
с. сеті, в. Фредерік, М. Шварца та ін.

в україні ця тематика досліджується в 
працях і.о. ворончак [2], і.в. Грановської [3], 
а.М. колота [4], с.я. король [5], в.а. крикуна 
[6], с.о. левицької [7], т. Маматової [8] та інших 
науковців.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття. сучасні соціально-економічні 
перетворення актуалізують пошук умов некон-
фліктної взаємодії бізнесу, держави, суспіль-
ства. важливо сприяти включенню принципів і 
форм соціальної відповідальності в стратегію 
розвитку українських компаній.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є визначення 
основних міжнародних стандартів ведення соці-
ально відповідального бізнесу та заходів щодо 
його стимулювання.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. концепція соціально відповідаль-
ної діяльності підприємства у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі відображає еволюцію 
поглядів науковців на суспільну роль бізнесу і 
формування вимог соціуму щодо принципів 
його ведення.

у своєму становленні концепція соціаль-
ної відповідальності підприємства як системи 
економіко-правових та організаційних принци-
пів і заходів дотримання збалансованої соці-
ально-економічної та екологічної господарської 
діяльності пройшла певний шлях еволюції. 
базовими концепціями стали теорії корпора-
тивної соціальної відповідальності (Corporate 
Social Responsibility) (1950-1970 рр.), корпора-
тивної соціальної сприйнятливості (Corporate 
Social Responsiveness) (1970-1990 рр.), корпо-
ративної соціальної діяльності (Corporate Social 
Performance – CSP) (1980-2000-ні рр.) [4]. 

Фундаментальні поняття соціальної відпові-
дальності бізнесу деталізовані в таких концеп-
ціях [9; 10; 11]:

– «заінтересованих сторін (стейкхолдерів)» 
(принципи взаємодії бізнесу з працівниками, 
покупцями, акціонерами, постачальниками, міс-
цевою громадою, державою і суспільством зага-
лом) [6];

– корпоративного громадянства (стратегія 
взаємодії бізнесу з суспільством щодо сприяння 
його ефективному і сталому розвитку) [12; 13];

– концепція проактивності (як засіб реагу-
вання на виклики сталого розвитку на основі 
реакції або стратегічного (проактивного) під-
ходу) [14];

– концепція корпоративної підзвітності 
(компанії мають стати більш підзвітними перед 
суспільством, а не лише перед своїми зацікав-
леними сторонами за наслідки власної госпо-
дарської діяльності) [14];

– добровільна концепція (зобов’язання 
компанії досягати довгострокових цілей, в яких 
зацікавлене суспільство) [14];

– корпоративної стійкості (мікроекономічне 
трактування концепції сталого розвитку як такого, 
що «відповідає потребам нинішнього покоління, 
не входячи в протиріччя з потребами і прагнен-
нями поколінь майбутнього) [15, с. 179]. 

науковці зазначають, що в останні десяти-
ліття відбувалися зміни в трактуванні поняття 
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«соціальна відповідальність» у бік поняття 
«сталий розвиток» як такого, що об’єднує еко-
логічні, соціальні, управлінські аспекти діяль-
ності [15; 16; 17]. Про цей тренд свідчить зрос-
тання числа компаній, які поруч із фінансовими 
результатами господарювання оприлюднюють 
нефінансову звітність щодо екологічних і соці-
альних аспектів їх діяльності [3].

однозначного визначення змісту поняття 
«соціальна відповідальність» немає внаслідок 
його комплексності. воно є системним і відо-
бражає систему цінностей соціуму. за такого 
підходу сутність категорії характеризують як 
сукупність різних діалектично взаємопов’язаних 
видів відповідальності (економічної, право-
вої, моральної, політичної, професійної тощо). 
у звуженому розумінні враховують міру, ступінь 
прийняття будь-яким соціальним суб’єктом, 
групою соціально-значущих цілей суспіль-
ства, готовність до виконання взаємних прав і 
обов’язків у процесі сумісної діяльності з метою 
не нанесення збитку усталеному розвитку сус-
пільства загалом та окремих спільнот, індиві-
дам. соціальна відповідальність слугує меха-
нізмом взаємозалежності соціальних суб’єктів, 
що займають різні статусні позиції в соціальній 
ієрархії [18, с. 134]. 

у контексті підходу, що об’єднує економіч-
ний, соціальний та екологічний аспекти наслід-
ків ведення бізнесу, соціальна відповідальність 
підприємства розглядається як «внесок, який 
компанія вкладає в суспільство за допомогою 
її основної діяльності, соціальних інвестицій і з 
урахуванням пріоритетів державної соціальної 
політики» [14, с. 1; 19]. 

отже, соціальну відповідальність бізнесу 
визначають як принципи, механізми та дії 
суб’єктів господарювання щодо формування 
взаємовідносин із суспільством, органами 
влади, населенням, партнерами з метою «узго-
дження та/або задоволення соціальних, еко-
номічних, фінансових, етичних інтересів усіх 
сторін при частковій або повній компенсації 
ринкових неспроможностей та обмежень» [20]. 

втілення основних положень концепції соці-
ально відповідального бізнесу в господар-
ську практику залежить від стану і пріоритетів 
соціально-економічного розвитку країни та її 
інституціонального середовища, ступеня дер-
жавного регулювання, зрілості громадянського 
суспільства. на її формування впливають осо-
бливості галузевої належності підприємства, 
цілі діяльності, розміри та місце розташування, 
ступінь участі в міжнародному бізнесі, етичні 
принципи власників компанії тощо.

соціальна відповідальність підприємства 
реалізується у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі. у внутрішньому її спрямовано на 
дотримання трудових прав робітників, підго-
товку кадрів тощо. у зовнішньому середовищі 
вона реалізується у довільній формі (корпо-
ративна філантропія, доброчинний маркетинг, 

волонтерська робота в межах певного соціаль-
ного проекту, взаємодія з громадами, охорона 
навколишнього середовища тощо). основними 
принципами її здійснення є встановлення довго-
строкових відносин із стейкхолдерами, підтри-
мання репутації надійного партнера, орієнтація 
на споживача, новаторство, відповідальне став-
лення до вирішення соціальних та екологічних 
проблем тощо. 

зважаючи на роль держави і механізм взає-
модії між суб’єктами суспільних відносин серед 
багатьох моделей корпоративної соціальної 
відповідальності виокремлюють американську, 
європейську та японську [2; 21]. ліберальна аме-
риканська її модель поширена у сШа, канаді, 
англомовних державах африки та латинської 
америки. втручання держави в економіку обме-
жене. соціальна відповідальність ґрунтується 
на добровільних засадах. реалізується пере-
важно у формі благодійництва, меценатства, 
волонтерства. у формі зниження податків зао-
хочується урядом, підтримується суспільством. 
в Європі (Швеція, Франція, Данія, Фінляндія) 
концепція соціально відповідальної поведінки 
компаній інтегрована в громадську політику 
і регулюється державою. в японській моделі 
увагу скеровано на внутрішнє середовище 
компанії. роль держави значна. Проводиться 
політика вирівнювання доходів населення. 
вирішенню соціально-економічних проблем 
притаманний високий рівень колективізму.

ступінь реалізації соціальної відповідаль-
ності має прояв в якості взаємодії сторін соці-
альних партнерських відносин суб’єктів госпо-
дарювання. також у дотриманні міжнародних 
стандартів ведення соціально відповідального 
бізнесу, в яких закладено певні критерії. це 
сумлінне ставлення до сплати податків; дотри-
мання вимог міжнародного і національного 
законодавства, виробництво якісної продукції, 
розробка соціальних програм компанії, участь 
у соціальних проектах регіонального і загаль-
ного масштабу, охорона навколишнього серед-
овища, благодійні проекти тощо. в якості між-
народного механізму формування соціально 
відповідальної поведінки суб’єктів економіки 
використовується також кодекс ділової етики, 
декларації, хартії.

Міжнародні стандарти соціально відпові-
дального бізнесу світові структури почали фор-
мувати наприкінці хх ст. [18]: 

– 1996 р. – сформована Європейська біз-
нес-мережа «корпоративна соціальна від-
повідальність – Європа» (European Business 
Network – CSR Europe) з метою пропаганди ідей 
і досвіду його принципів;

– 1997 р. – створена Глобальна ініціатива з 
надання звітності (Global Reporting Initiative) для 
розробки стандартів соціальної (нефінансової) 
звітності компаній;

– 2000 р. – сформульовано «Глобальний 
договір» (Global Compact) [22].
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у «Глобальному договорі» визначено десять 
засадничих принципів соціальної відповідаль-
ності компанії. зазначені процедури і практики 
ведення соціально відповідального бізнесу 
(організаційне управління, права людини, тру-
дові відносини, етична операційна діяльність, 
захист навколишнього середовища захист прав 
споживачів розвиток територіальних громад і 
співпраця з ними). визначено форми підготовки 
соціальної звітності.

у міжнародній практиці складання нефінан-
сової звітності використовуються такі форми 
соціальної звітності [3]:

– звіт довільної форми;
– комплексний звіт, побудований з вико-

ристанням певного методу потрійного підсумку, 
який включає економічні, екологічні та соціальні 
показники: (Triple Botton-Line); лондонської групи 
порівняльного аналізу (London Benchmarking 
Group); групи корпоративного громадянства 
(Corporate Social Citizenship) або ін.;

– стандартизований звіт (міжнародні стан-
дарти серії: аа1000, ISO-14000, ISO-9000,  
ISO-2600, SA8000, GRI, стандарти саншайн 
тощо).

Довільна форма соціального звіту зручна і 
призначена для зовнішніх аудиторів. однак її 
важко застосувати для порівняння із міжнарод-
ними стандартами. від великих підприємств, які 
виходять на світовий ринок, вимагають стан-
дартизованого звіту для соціального аудиту. 
зокрема, дотримання стандартів серій: 

– ISO (Міжнародна організація стандар-
тизації) – зобов’язання бізнесу систематично 
дотримуватися екологічних показників;

– GRI (Глобальна ініціатива звітування) 
щодо формування соціально-економічних та 
екологічних напрямків діяльності організацій;

– SA (Social Accountabiliti іnternational) – 
покращення умов праці на основі добровільного 
їх моніторингу, сертифікації та оцінювання.

Міжнародні стандарти серії ISO-9000 сто-
суються управління якістю продукції. серію  
ISO-14000 (14010, 14011/1, 14012) пред-
ставлено стандартними вимогами до сис-
теми екологічного менеджменту. наприклад,  
ISO-14001 – прийняття зобов’язань щодо «сис-
теми екологічного менеджменту – специфікація 
і керівництво з використання».

стандарти серії SA-8000 засновано на етич-
них принципах конвенцій МоП, всесвітньої 
Декларації прав людини та інших документах 
з прав людини. стандарти інтегруються в сис-
тему менеджменту організації.

Міжнародні стандарти соціальної (нефінан-
сової) звітності представлено серією аа-1000 

(Acсount Ability) як системи критеріїв, принципів, 
методичних рекомендацій для оцінки результа-
тів компанії у цій сфері.

система показників серії GRI містить вимоги 
до набору показників та якості соціальної звіт-
ності.

таким чином, засадничі положення системи 
міжнародних стандартів соціального управління 
підприємством в основному розроблено. акту-
альним є сам процес їх досягнення в діяльності 
підприємств в україні з метою поліпшення серед-
овища життєдіяльності в умовах формування 
ринкового механізму господарювання та глобалі-
зації. основні перешкоди їх впровадженню: 

– декларативність активності, неможливість 
контролю цільового використання коштів; 

– відсутність критеріїв оцінки соціальної від-
повідальності компанії; 

– недосконалість відповідного законодав-
ства; 

– низький рівень корпоративної культури, 
недостатній розвиток благодійної і соціальної 
діяльності; 

– фінансово-економічна слабкість значної 
частки господарюючих суб’єктів, їх орієнтація на 
виживання; 

– правовий нігілізм і деформація правової 
свідомості у дотриманні чинного законодавства;

– закритість інформації більшості суб’єктів 
господарювання для широкої громадськості. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямку. укра-
їна проходить етап системних трансформацій. 
в умовах первісного нагромадження капіталу 
нагальною проблемою стає посилення соціальної 
спрямованості діяльності суб’єктів ринку. багато-
векторні та глибинні зміни умов господарювання 
актуалізують пошук шляхів суспільного поступу на 
безконфліктній, неантагоністичній основі.

у країні ведеться робота на інформаційному та 
організаційному рівнях щодо впровадження прин-
ципів соціально відповідального бізнесу, у т. ч. 
дотримання його міжнародних стандартів. однак 
реалії часто розходяться з теорією. Потрібно 
посилити пропаганду в цьому напрямі. Форму-
вати державні механізми стимулювання систем-
ного вдосконалення соціальної відповідальності 
суб’єктів господарювання. сприяти суб’єктам гос-
подарювання, які розробляють і реалізують власні 
стратегії соціальної відповідальності, оприлюд-
нюють нефінансову звітність, покращують життя 
територіальних громад. запровадити обов’язкові 
стандарти соціальної звітності. розширити мож-
ливості надання різного роду пільг при виконанні 
компаніями соціально важливих проектів. ця 
робота спрямована у майбутнє.
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Статтю присвячено аналізу центрів витрат на прикладі цеху УЗДТ (Управління залізничного тран-
спорту) ПАТ МК «Запоріжсталь». Визначено основні фактори, що впливають на ефективність управління 
в мікрологістичній системі промислового виробництва. Розкрито сутність понять «місце виникнення 
витрат», «центр витрат» та проаналізовано структуру витрат. Проаналізовано центр витрат цеху 
УЗДТ за 2013-2015 роки, з метою подальшого удосконалення управління в мікрологістичній системі.

Ключові слова: центр витрат, аналіз витрат, матеріальний потік, мікрологістична система.

Статья посвящена анализу центров расходов на примере цеха УЖДТ (Управление железнодорожного 
транспорта) ПАО МК «Запорожсталь». Определены основные факторы, которые влияют на эффектив-
ность управления в микрологистической системе. Раскрыта сущность понятий «место возникновения 
расходов», «центр расходов» и проанализирована структура расходов. Проанализирован центр расходов 
цеха УЖДТ за 2013-2015 годы, с целью последующего усовершенствования управления в микрологисти-
ческой системе.

Ключевые слова: центр расходов, анализ расходов, материальный поток, микрологистическая си-
стема.

Article is devoted to the analysis of the cost centers on the example of the department of management of a rail 
transport of «Zaporizhstal». Major factors which influence effective management of micrologistic system are deter-
mined. The essence of a concept of the «cost centers» is disclosed. The structure of expenses of the department 
of management of a rail transport for 2013-2015 were analyzed, for the purpose of the subsequent improvement of 
management in micrologistic system.

Keywords: center of expenses, expense analysis, material flow, micrologistic system.

Постановка проблеми. в умовах ринко-
вої економіки управлінські рішення мають бути 
обґрунтовані точними розрахунками, які під-
тверджували б їхню економічну доцільність, 
тому зростає роль аналізу витрат як засобу 
управління матеріальними потоками. аналіз 
витрат – це важлива характеристика економіч-
ної діяльності, яка дозволяє оцінити ефектив-
ність використання спожитих ресурсів, виявити 
внутрішньогосподарські резерви зниження 
витрат та прийняти раціональне управлінське 
рішення стосовно витрат. аналіз витрат необ-
хідний для: 

– визначення  управлінських цілей; 
– прийняття стратегічних рішень щодо ціно-

утворення, складу продукції, технологічних про-
цесів, розробки прогнозів. 

Під час визначення динаміки витрат прово-
диться аналіз економічних елементів витрат, 
що дозволяє вивчити склад витрат, визначити 
питому вагу кожного елемента в загальній сумі 
витрат. зіставленням витрат по економічних 
елементах в абсолютній сумі й у відсотках до 
загальних витрат за звітний рік із витратами за 
попередній рік виявляються напрямки в зміні 
окремих елементів витрат.

також необхідно приділяти значну увагу 
обліку витрат на виробництво і калькулювання 
собівартості продукції. і це закономірно, тому 
що кінцевий результат господарської діяльності 
значною мірою залежить від облікової інформа-
ції про собівартість продукції. але, крім цього, 
така інформація необхідна для визначення 
об’єктивної, вигідної та конкурентоздатної від-
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пускної ціни, для контролю і прогнозування гос-
подарських дій і пов’язаних з ними витрат. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
значний внесок у вивчення теоретичних і прак-
тичних аспектів аналізу витрат за центрами 
відповідальності і місцями виникнення зро-
били такі вітчизняні й іноземні вчені: П. атамас, 
Ф. бутинець, с. Голов, з. Гуцайлюк, М. Пушкар, 
л. нападовська, М. чумаченко, е. аткінсон, 
к. Друрі, р. ентоні, р. каплан, М. янг.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. витрати – це важлива та складна еко-
номічна категорія, яка є одним з вирішальних 
чинників впливу на фінансовий результат діяль-
ності суб’єктів господарювання. тому інфор-
мація про витрати займає центральне місце в 
системі управління як підприємством загалом, 
так і кожним його структурним підрозділом. важ-
ливість витрат також полягає в тому, що вони 
є базою для формування цінової політики під-
приємства, характеризують рівень технології та 
організації виробництва, а також ефективність 
господарювання, яка оцінюється через порів-
няння витрат та результатів діяльності [7].

як відомо, інформація про витрати форму-
ється за допомогою бухгалтерського обліку. 
бухгалтерському апарату затрати на виробни-
цтво найкраще контролювати у процесі вироб-
ничого споживання ресурсів, тобто там, де 
відбувається виробничий процес та його обслу-
говування. але для отримання більш детальної 
інформації застосовуються принципи контр-
олінгу – руху і гальмування, своєчасності, стра-
тегічного свідомості, документування. 

Для контролінгу надзвичайно важливого зна-
чення в сьогоднішніх умовах господарювання 
набуває інформація про витрати не загалом по 
підприємству чи організації, а в розрізі більш 
деталізованих об’єктів формування витрат. 
у зв’язку з цим науковцями [2; 3; 7; 10] були 

сформовані об’єкти формування і обліку витрат 
як місця виникнення затрат, центри затрат і цен-
три відповідальності. 

вибір центрів витрат залежить від органі-
заційних та інших особливостей організації, а 
також від цілей, поставлених її керівництвом. 
слід враховувати, що зі збільшенням центрів 
витрат ефективність контролю за витратами 
підвищується з одночасним збільшення витрат 
на ведення обліку. Менеджери повинні встано-
вити оптимальне поєднання витрат на ведення 
обліку з ефектом здійснення контролю за витра-
тами по кожному центру витрат. 

на вибір центрів витрат велике значення 
надає можливість закріплення відповідальності 
керівників структурних підрозділів і виконавців 
за витрати по кожному центру. у зв’язку з цим, 
центри витрат створюються відповідно до дета-
лізованої схеми організації підприємства та 
переліком посадових обов’язків кожного пра-
цівника організації. При необхідності в поса-
дові обов’язки працівників вводяться відповідні 
зміни.

одним з ключових термінів у логістиці є 
визначення матеріального потоку.

Матеріальний потік – це чинник, що сприяє 
інтеграції елементів логістичної системи в 
чітко функціонуючий механізм. Під матеріаль-
ним потоком, з огляду на принципи логістики, 
розуміють поєднання і зв’язки всіх процесів та 
операцій з добування, обробки та переробки, 
складування, транспортування та розподілу 
вантажів у сфері матеріального виробництва, 
на промислових підприємствах, у цехах та на 
виробничих ділянках. будь-який потік реалізу-
ється на певному матеріальному носії, і з цієї 
позиції всі потоки матеріальні [6].

стосовно виробництва розрізняють зовнішні 
матеріальні потоки, що циркулюють у сфері 
обігу, і внутрішні – безпосередньо на підприєм-

таблиця 1
Визначення центру витрат різними науковцями

Давидович I.Є. центр витрат – це підрозділ (цех, ділянка, бригада), керівник якого контролює 
витрати, але не контролює доходи й інвестиції [2].

зимакова л.а., 
семикіна л.н.

центр витрат – це організаційно-структурна одиниця суб’єкта господарської 
діяльності, яка виконує визначені функції. облік за центрами виникнення 
передбачає: збір і віднесення первинних витрат (спожитих ресурсів) на окремі 
об’єкти обліку (технологічна установка, операція, відділ, дільниця, бригада 
тощо); їх перерозподіл на інші об’єкти чи готову продукцію, роботи чи послуги 
у відповідності до ланцюга створення вартості на підставі факторів витрат, які 
об’єктивно відображають внутрішнє споживання товарів, послуг чи ресурсів 
(наприклад, машино-години, площа виробничого приміщення, фактична 
трудомісткість ремонту і т. п.) [4].

тридід о.М., 
азаренкова Г.М., 
Мішина с.в., 
борисенко і.і.

центри витрат – це первісні виробничі та обслуговуючі одиниці, які 
характеризуються єдністю функцій і виробничих операцій, рівнем технічної 
оснащеності та організації праці, цільовим призначенням затрат, які, крім 
виконання власних функціональних завдань, несуть відповідальність за результати 
своєї діяльності. Просторова або функціонально відокремлена дільниця, де 
здійснюється первинне споживання виробничих ресурсів [7].

Шеховцова в.а. центр витрат – відособлений структурний підрозділ підприємства, в якого є 
можливість організувати нормування і планування витрат виробництва з метою 
спостереження, контролю і управління [10].
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стві, тобто у сфері виробництва. зовнішні мате-
ріальні потоки реалізують потреби матеріально-
технічного забезпечення виробництва чи іншої 
розумової діяльності людини. 

Матеріальні потоки в системі матеріально-
технічного забезпечення поділяються на групи 
засобів виробництва: сировина, основні мате-
ріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, 
паливо, інструмент, інвентар, устаткування. 
Для кожної з перелічених груп передбачається 
ще детальніша диференціація, але до кожної 
порції специфікованої номенклатури з огляду 
на логістику матеріальні ресурси у специфіко-
ваній номенклатурі утворюють простий потік, і 
саме такий потік повинен стати об’єктом управ-
ління [6].

розглянемо функції матеріальних потоків:
– функція планування – передбачає 

розв’язання завдань, пов’язаних зі встановлен-
ням оптимального напряму руху потоку, форму-
ванням потоку як сукупності конкретних об’єктів, 
встановленням його інтенсивності, розробкою 
розкладу (графіка) проходження, розрахунком 
потреби в ресурсах для реалізації потоку, міні-
мізацією часу просування потоку;

– функція оперативного регулювання – 
пов’язана з реалізацією запланованого режиму 
руху потоку. у межах цієї функції досліджують 
кожний об’єкт потоку згідно з графіком його 
руху, який включає диспетчеризацію об’єктів, 
формування та введення керуючих впливів;

– функція обліку – передбачає розв’язання 
інформаційних завдань, тобто збирання, опра-
цювання, зберігання та видачу інформації, 
ведення оперативного та статистичного обліку, 
складання необхідного звіту;

– функція контролю – встановлює відповід-
ність фактичних параметрів руху потоку запла-
нованим. Для контролю використовують ета-
лонні значення елементів потоку у вигляді норм 
та нормативів;

– функція аналізу – охоплює комплекс 
завдань, які передбачають встановлення при-
чинно-наслідкових зв’язків між досягнутими 
результатами і витраченими засобами, вияв-
лення впливу різних чинників на фактичні зна-
чення параметрів потоку, розрахунок ефектив-
ності управління та функціонування системи 
загалом, розробку та вдосконалення методів 
аналізу в межах функції. результати аналізу 
використовують для нового циклу управління, 
нових планових розрахунків [6].

отже, аналіз центрів витрат охоплює майже 
всі функції матеріальних потоків.

успішне управління матеріальними пото-
ками має бути кількісно обґрунтованим, у біль-
шості випадків із причини наявності випадкових 
витрат, інтеграції та координації, що виникає 
при управлінні логістичною діяльністю. 

Фокусування інтеграційних та координаційних 
процесів спрямоване на досягнення найменших 
витрат взагалі по виробництву та просуванню 

продукції, але ніяк не при виконанні кожної функ-
ції на окремих технологічних процесах.

аналіз матеріальних потоків взаємодіє з 
дослідженням операційного процесу. 

операційний аналіз повинен стати 
обов’язковим завданням менеджера з логістики 
та включає такі види аналізу (рис. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Види операційного аналізу 

Раціональне прийняття рішень 

Прогнозування 

Контроль процесів виробництва 

Планування маршрутів 

Моделювання 

Розрахунок розміщення виробництва 

Аналіз черговості операцій 

Розробка та планування розкладу  
(виробництва, постачання та розподілу) 

Рис. 1. Види операційного аналізу

в основі визначення відповідальності лежить 
розподіл витрат на контрольовані й неконтро-
льовані. справа в тому, що витрати, які не контр-
олюються на одному рівні керування, можуть 
бути контрольованими на більш високому рівні. 
наприклад, витрати на утримання приміщень 
цехів можуть бути контрольовані на рівні вироб-
ничого директора, що затверджує бюджет цеху. 
так само витрати, що не контролюються протя-
гом короткого терміну, можуть бути контрольо-
ваними в перспективі. Прикладом таких витрат 
є амортизація устаткування, що не може бути 
контрольованою статтею в поточному місяці, 
але може бути контрольованою за допомогою 
застосування прискореної амортизації чи за 
допомогою реалізації зайвого устаткування [2].

центри витрат відрізняються від місць 
виникнення витрат тим, що являють собою 
групування витрат в аналітичному обліку за 
окремими роботами, операціями, функціями 
всередині виробничих підрозділів. це виділення 
визначається бажанням мати додаткові точки 
контролю витрат у підрозділі, а головне – забез-
печити більш точний розподіл непрямих витрат 
за об’єктами калькулювання. особливо поси-
люється необхідність виділення центрів витрат 
в умовах зростання автоматизації виробництва, 
коли при калькулюванні виникає необхідність 
підвищення точності віднесення витрат з утри-
мання і експлуатації виробничого устаткування 
і загальновиробничих витрат на калькуляційні 
об’єкти. зростає потреба у групуванні їх за гру-
пами устаткування, окремими комплексами, 
тобто центрами витрат.
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у широкому розумінні слова центри витрат 
являють собою сфери відповідальності за 
окремі стадії кругообігу засобів на підпри-
ємстві. центри витрат виділяються з метою 
планування та обліку витрат на виробництво, 
аналізу відхилень фактичної собівартості про-
дукції від планової, виявлення резервів вироб-
ництва [2].

наведемо аналіз витрат підприємства на 
придбання основних засобів за 2013–2015 роки 
(табл. 2–4). 

за даними таблиці 2 видно, що більшу частку 
коштів у 2013 році підприємство Пат «запоріж-
сталь» витратило на придбання вагона-хопера 
у кількості 20 одиниць, питома вага цього показ-
ника склала 49,9% від загальної суми витрат. 

таблиця 2
Витрати цеху УЗДТ на придбання основних засобів за 2013 рік [3]

Показник  грн. Питома вага, %
Пристрій МПц ст. аглофабрика, в т. ч.: 1385578 6,342
автоблокування і двопутна увязка ст. аглофабрика-ст. Південна 862464,5 3,948
устаткування залізничного зв’язку ст. аглофабрика 357423,2 1,636
багатофункціональне облаштування TODHIBA e-studio355 55700,83 0,255
стіл двотумбовий 1245,7 0,006
стіл комп'ютерний в комплекті – 2 од. 3500 0,016
ПевМ Prime PC в комплекті – 2 од. 87939,9 0,403
Принтер HP Laser jet 2035 – 8 од. 17303,84 0,079
тепловоз тиМ 18 ДМ (що переходить з 2010 р.) 9450914 43,262
вагон-хопер 096-480  20 од. 10910060 49,941
Шаблон абсолютний т 447.05.000 сб – 9 од. 10395 0,048
радіостанція стаціонарна Motorola GM 340 5684,35 0,026
радіостанція ICOM IC F 16 440-470 Мгц в комплекті – 2 од. 34515 0,158
стенд перевірки працездатності гідродомкратів 48498,3 0,222
Площадка для ремонту залізничних кранів (хоз. спосіб) 300 0,001
всього 21845945 100

таблиця 3
Витрати коштів цеху УЗДТ на придбання основних засобів за 2014 рік [3]

Показник грн. Питома вага, %
вагон-хопер – 16 шт 9173280 96,593
радіостанція ICOM F-16 – 33 шт 121788,6 1,282
радіостанція Motorola CM-340 – з шт 14029,2 0,148
Мотокоса EFCO – 1 шт 5364,17 0,056
висоторіз EFCO – 1 шт 5371,5 0,057
бензопила HUSGVARNA 365 – 1 шт 4979,9 0,052
знімач сГа-15 – 1 шт 6585 0,069
знімач сГа-5 – 1 шт 4116 0,043
кондиціонер віконний EWT W-121GC – з шт 8793,21 0,093
кондиціонер спліт DENKI – 2 шт 8444,14 0,089
водонагрівач Thermex ER 200V – 2 шт 6181,66 0,065
Принтер HP Laser JET р2055 PN – 2 шт 5305,02 0,056
Модем Zyxel Prestige 793 н – з шт 9602,34 0,101
ПевМ Prime – 6 шт 32679,54 0,344
Пульт переносний ППн-зПа – 1 шт 18577,83 0,196
блок введення інформації бви-М – 1 шт 5133,28 0,054
Модуль пам'яті МПМе-1,0 – 6 шт 21076,62 0,222
ПевМ HP Compag DX 2300 – 1 шт 5058,08 0,053
Принтер HP Laser JET P2015 – 1 шт 2575 0,027
Принтер HP Laser M401 – 2 шт 6000 0,063
Принтер HP Laser 600 – 2 шт 17615 0,185
ПевМ mATX Intel соге – 2 шт 14325,66 0,151
всього 9496882 100
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також великий відсоток припадає на придбання 
тепловозу теМ – 43,3%. найменше було витра-
чено коштів на площадку для ремонту заліз-
ничних кранів – 0,001%. загальна сума витрат 
склала 21845944,70 грн.

за даними таблиці 3 видно, що більшу частку 
коштів у 2014 році підприємство Пат «запоріж-
сталь» витратило на придбання вагона-хопера 
у кількості 16 одиниць, питома вага даних 
витрат склала 96,6% від загальної суми витрат. 
витрати на радіостанцію ICOM F-16 у кількості 
33 штук склали 1,3%. всі інші показники склали 
незначний відсоток від загальних витрат на 
основні засоби. загальна сума витрат склала 
9496881,72 грн.

за даними таблиці 4 видно, що більшу частку 
коштів у 2015 році підприємство Пат «запоріж-
сталь» витратило на придбання вагона-хопера 
для перевезення вугілля та агломерату, питома 
вага цього показника склала 55,8% від загаль-
ної суми витрат на основні засоби. сума витрат 
на платформу П-65-9000/2700 склала 21,9%. 
загальна сума витрат склала 5132085,75 грн.

на рисунку 2 наведена динаміка витрат на 
основні засоби цеху узт Пат «запоріжсталь» 
за 2013 – 2015 роки.

визначення динаміки витрат дозволило 
нам провести аналіз економічних витрат, 
вивчити склад витрат, визначити питому вагу 
кожного елемента в загальній сумі витрати. 
витрати на основні засоби щороку знижу-
ються. у 2014 році дані витрати зменшились на  

12349062,98 тис. грн., у 2015 році у порівнянні з 
2014 роком – на 4364795,97 грн.

у ході аналізу визначено, що найбільшу 
питому вагу витрат складають залізничні тран-
спортні засоби та його устаткування (вагони-
хопери, тепловози, платформи і тощо). 

враховуючи динаміку витрат, придбання 
основних засобів, оновлення залізничних тран-
спортних засобів та його устаткування протягом 
2013-2015 рр., питома вага яких склала 80%, 
можна спрогнозувати, що у середньостроковий 
період вихідні фінансові потоки зменшаться. 
амортизаційні нарахування від придбаних 
основних засобів за рахунок строку експлуата-
ції (згідно технічного паспорту 26 років) дасть 
змогу залучити додаткові фінансові ресурси на 
удосконалення, поточні та капітальні ремонти 

таблиця 4
Витрати коштів цеху УЗДТ на придбання основних засобів за 2015 рік [3]

Показник  грн. Питома вага, %
SHDSL-модем Zyxel Prestige 793 H – 3 шт. 9648,27 0,188
бензопила Husgvarna 361 – 1 шт. 4647,18 0,091
вагон хопер для перевезення вугілля і агломерату – 5 шт. 2865000 55,825
висоторіз EFCO 2700 – 1 шт. 5280 0,103
вимірник відстані до місця ушкодження цро 200 – 1 шт. 3350 0,065
Джерело безперебійного живлення ибП арс SURT 1000 XLI – 1 шт. 5692,5 0,111
Модем Zyxel Prestige 793H – 1 шт. 3058,37 0,06
Мотокоса EFCO 8550 BOSS – 13 шт. 69733,3 1,359
одноканальний кардіограф МиДас ек 1т – 1 шт. 5000 0,097
Платформа П-65-9000/2700 – 4 шт. 1127575 21,971
Пристосування для виміру висоти автозчеплення Пр 00.71.000 – 3 шт. 11958,64 0,233
ПевМ Roma PC:3 в к-те – 11 шт. 64460 1,256
радіостанція ICOM-IC F16 – 83 шт. 304933,2 5,942
радіостанція Motorola GM-340 – 3 шт. 13372,05 0,261
система реєстрації диспетчерських переговорів AMUR – 2 шт. 64210 1,251
системний блок IROBO-3000A-N2010P – 5 шт. 46000 0,896
системний блок ПевМ Intel Core i3 – 3 шт. 11760 0,229
стенд для випробувань блоку вПа путньої машини  – 1 шт. 347990,6 6,781
трасошукач сат+ – 1шт. 19687 0,384
цифровий телефонний апарат TELSET 6424+ – 1 шт. 3996,31 0,078
електронавантажувач нс CPD 15j-D1 – 1 шт. 144733,3 2,82
всього 5132086 100
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Рис. 2. Витрати на основні засоби  
за 2013 – 2015 роки, грн.
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залізничного транспорту та устаткування від-
ділу узДт.

Висновки. витрати, як об’єкт управління 
та показник результативності діяльності під-
приємства, потребують постійного аналізу та 
контролю. витрати – це важлива та складна 
економічна категорія, яка є одним з вирішаль-
них чинників впливу на фінансовий резуль-
тат діяльності суб’єктів господарювання. тому 
інформація про витрати займає центральне 
місце в системі управління як підприємством 
загалом, так і кожним його структурним під-
розділом. управління матеріальним потоком у 
мікрологістичній системі є невід’ємною части-
ною центру витрат. отже, його аналіз дозволяє 

ефективно планувати, оперативно регулювати 
та проводити його облік та контроль. аналіз 
центру витрат, як інструмент в управлінні мате-
ріальними потоками в мікрологістичній системі, 
дає змогу визначити динаміку витрат, їх склад 
та питому вагу кожного елемента витрат. це дає 
змогу визначити слабкі місця в матеріальному 
потоці та проводити оперативні заходи з їх лікві-
дації чи мінімізації. також аналіз центру витрат 
дозволяє оптимізувати матеріальний потік шля-
хом прогнозування майбутніх вихідних фінансо-
вих потоків та необхідних фінансових ресурсів 
для інвестицій в основні засоби та уникнення 
випадкових та необґрунтованих вихідних фінан-
сових потоків.
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ОСНОВНІ РІВНІ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ МАТЕРІЇ РЕГІОНУ

THE BASIC FUNCTIONING LEVELS  
OF INVESTMENT AND INNOVATION MATTER IN THE REGION
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Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини

вищого навчального закладу «університет «україна»

У статті подано періодизацію становлення та розвитку інвестиційної та інноваційної теорії, визначе-
но, що сучасна регіональна просторова структура складається з певних елементів, які своєю активністю 
так чи інакше впливають один на одного, запропоноване поєднання структурних об’єктів регіону в єдине 
базове поняття, яке буде мати назву інвестиційно-інноваційна матерія регіону, дано визначення новому 
поняттю інвестиційно-інноваційна матерія регіону та щільність інвестиційно-інноваційної матерії регіо-
ну, виділено основні рівні функціонування інвестиційно-інноваційної матерії регіону.

Ключові слова: інвестиції, інновації, розвиток, періодизація, регіон, простір, структура, матерія, ак-
тивація, механізм.

В статье представлена периодизация становления и развития инвестиционной и инновационной тео-
рии, определено, что современная региональная пространственная структура состоит из определенных 
элементов, которые своей активностью так или иначе влияют друг на друга, предложено совместить 
структурные объекты региона в единое базовое понятие которое будет иметь название инвестицион-
но-инновационная материя региона, дано определение новому понятию «инвестиционно-инновационная 
материя региона» и «плотность инвестиционно-инновационной материи региона», выделены основные 
уровни функционирования инвестиционно-инновационной материи региона.

Ключевые слова: инвестиции, инновации, развитие, периодизация, регион, пространство, структу-
ра, материя, активация, механизм.

The article presents the periodization of formation and development of investment and innovation theory, deter-
mined that the current regional spatial structure consists of certain elements that their activity somehow affect each 
other, it is proposed to combine structural object region in one basic concept which will have the name of investment 
and innovation matter in the region, this definition for the new concept of investment-innovative substance of the 
region and the density of the investment and innovation of the region of matter, the basic functioning levels of invest-
ment and innovation matter in the region.

Keywords: investment, innovation, development, periodization, region, space, structure, matter, activation, 
mechanism.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. сучасні тенден-
ції світової економіки демонструють необхід-
ність ретельного зосередження на розвиткові 
локальних внутрішньодержавних територій. 
в такому випадку, з урахуванням основних 
потреб у динамічному соціально-економіч-
ному розвиткові держави та швидкоплинними 

тенденціями світової геополітичної ситуації, 
назріває гостро актуальна проблема переходу 
на інвестиційно-інноваційну складову розви-
тку регіонів україни. значне зосередження 
ресурсних та виробничих потенціалів у регі-
онах україни, безпосередній вплив на фор-
мування ввП країни, основне забезпечення 
валютними ресурсами внутрішньої економіки 
за рахунок ресурсів регіонального аграрного 
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комплексу дозволяє розглядати регіони укра-
їни у якості потужного інвестиційно-інновацій-
ного середовища для становлення та впрова-
дження вкрай необхідних та довгострокових 
позитивних змін державної економічної полі-
тики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
у яких започатковано розв’язання цієї про-
блеми і на які спирається автор. Проблеми 
розвитку інноваційної теорії знайшли своє 
відображення у багатьох працях як зарубіж-
них, так і вітчизняних учених. зокрема, слід 
особливо виділити наукові досягнення таких 
дослідників, як Ю. атаманова, Ю. бажал, 
М. Денисенко, Д. Джоббер, П. Друкер, б. райз-
берг, з. румянцева, б. санто, Д. сахал, о. скі-
біцький, а. сумець, б. твисс, Д. тідд, р. Фат-
худінов, Ф. хаберланд, Г. хамел, М. хучек, 
Д. черваньов, в. Шматько, й. Шумпетер, 
Ю. яковець та інших. Дослідженням теорії 
інвестиційного розвитку займалися науковці 
Дж. кейнс, б. карлоф, к. Макконелл, с. брю, 
т. Мен, ж. кольбер, л. Гітман, М. Джонк, 
е. Фішер, р. Дорнбуш, р. Шмалензі, о. васи-
лик, л. Павлова, в. Шевчук, П. рогожин, 
а.загородній, Г. вознюк, і. комаров, о. ков-
тун, л. борщ, а. Пересада, Д. черваньов, 
л. нейкова та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячена 
означена стаття. Проблеми, які торкаються 
сфери інвестиційно-інноваційного розви-
тку економіки регіону, потребують додатко-
вих досліджень, зокрема аналіз регіональної 
просторової структури, виявлення активності 
елементів інвестиційно-інноваційного розви-
тку регіону, поєднання структурних об’єктів 
регіону в єдине базове поняття, виділення 
основних рівнів функціонування інвестиційно-
інноваційної матерії регіону, знаходження 
шляхів запуску механізмів розвитку регіональ-
ного інноваційно-інвестиційного становлення 
та перехід на нову доктрину підвищення соці-
ально-економічних стандартів регіонального 
відродження. вирішення цих проблем забез-
печить розробку підходу до розвитку механіз-
мів стимулювання інвестиційно-інноваційної 
активності в регіоні. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Провести періодизацію становлення 
та розвитку інвестиційної та інноваційної тео-
рії, дослідити сучасну регіональну просторову 
структуру та її елементи, які своєю активністю 
так чи інакше впливають один на одного, запро-
понувати поєднання структурних об’єктів регі-
ону в єдине базове поняття та дати визначення 
новому поняттю. запропонувати основні кроки 
для запуску механізмів розвитку регіональ-
ного інноваційно-інвестиційного становлення 
та перехід на нову доктрину підвищення соці-
ально-економічних стандартів регіонального 
відродження.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. назріває потреба про-
ведення прикладних фундаментально-польо-
вих досліджень проблеми інвестиційно-інно-
ваційного регіонального розвитку. рухаючись 
під постійним впливом політично-економіч-
ного балансування між Єс та снД, україна 
постійно втрачала можливість розроблення 
та проходження власного інноваційно-інвес-
тиційного шляху. на сьогодні намітилась 
тенденція, яка характеризується коротко-
строковою постійністю щодо прагнень до 
Європейського інтегрування. водночас еко-
номіко-енергетичні тенета та гібридно-вій-
ськові методи продовжують тримати україну 
в орбіті певних стереотипів нездатності до 
створення власних напрямків інноваційно-
інвестиційного розвитку.

отже, враховуючи загальну нестабільність 
та відсутність чіткого прогнозу щодо розвитку 
держави, виникає проблема значної ризи-
ковості ведення інноваційно-інвестиційної 
діяльності не тільки для іноземних інвесто-
рів, а й для вітчизняного бізнесу. Подолання 
вказаних негативних явищ можливе лише за 
умови розроблення комплексного підходу 
відродження національної економіки. одним 
з елементів такого підходу є відродження 
економіки регіонів україни за допомогою 
механізмів інноваційно-інвестиційного стиму-
лювання. 

1. Для інвестиційного розвитку періодизація 
буде мати такий вигляд:

 

Протоінвестиційний період  
(100 тис. років тому – ХV ст. н.е.) І 

Період початку зародження  
(ХV ст. – ХVІІІ ст.) 

ІІ 
 

Період наукового становлення 
(ХVІІІ ст. – ХІХ ст.) ІІІ 

Період теоретичного перетворення 
(ХІХ ст. – початок 1990-х років) ІV 

Період нового осмислення  
(1990-і роки – 2000-і роки) V 

Період СР інвестування  
(2000-ні роки – по теперішній час) 

VІ 
 

Рис. 1. Періодизація основних періодів 
інвестиційного розвитку

таким чином, як видно з рисунку 1, інвес-
тиційна теорія в своєму розвиткові пройшла 
значний історичний етап. найдовшим пері-
одом становлення інвестиційної теорії слід 
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вважати «Протоінвестиційний» період, для 
якого характерні такі особливості: довготри-
валість (найдовший період в історії людства); 
не осмисленість (інвестиції розглядаються як 
не осмислене явище); хаотичність (інвести-
ції не розглядаються як окремий напрямок та 
носять хаотичний характер); безсистемність 
(немає єдиної системи класифікації інвести-
цій). Другим періодом становлення інвестицій-
ної теорії слід вважати «Період початку заро-
дження», який охоплює два століття та для 
якого також характерні певні особливі риси, 
до яких можемо віднести: активність (спосте-
рігається значна активізація досліджень для 
з’ясування основної ролі інвестицій у розвитку 
людства); науковість (створюються умови для 
виокремлення інновацій в окрему галузь еко-
номічної науки). в «Період наукового станов-
лення», який займає період більше століття 
з хVііі ст. до хіх ст., відбувається подальше 
спирання інвестиційної теорії на праці пред-
ставників класичної політичної економії – 
в. Петті [1], П. буагільбера, школи фізіокра-
тів – Ф. кене [2]; а. сміта [3], Д. рікардо [4], 
т. р. Мальтуса, ж. б. сея, Ф. басти, у.н. сені-
ора, Дж. ст.  Мілля [5]. у «Період теоретич-
ного перетворення» з’являються нові теорії 
інвестиційного розвитку. отже, в цей період 
значний внесок у розвиток становлення теорії 
інвестицій внесли такі вчені: к. Маркс, пред-
ставники маржиналістської школи: с. Дже-
вонс, к. Менгер, е. бем-баверк, Ф. візер, 
л. вальрас, Дж. кларк, представники школи 
неокласичного спрямування а. Маршал [6], 
Дж. Мід, е. Денісон, р. солоу, засновник кейн-
сіанської школи та засновник макроеконо-
мічного підходу Дж. М. кейнс [7], представ-
ники інституціонального напрямку т. веблен 
[8], а. Шпітгофф, Дж. коммонс, в. Мітчелл, 
Д. б’юкенене, у. ростоу, представник нового 
інституціоналізму Дж. к. Гелбрейт, засновник 
теорії довгих хвиль н.Д кондратьєв та його 
послідовники й. Шумпеттер [9], с. коваль, 
к. кларк, у. Мітчел і ін., розробник теорії кон-
курентних переваг М. Портер [10] та інші.

Період нового осмислення характери-
зується інтенсивного розвитку транснаці-
ональних глобалізаційних процесів, у цей 
період з’являються теоретичні поведінкові 
концепції транснаціональних корпорацій. 
розвивається теорія технологічного роз-
витку; теорія портфельних інвестицій; тео-
рія захисту інвестицій; теорія використання 
монопольного становища; теорія життєвого 
циклу; теорія перетікання капіталу; теорія 
науково-дослідної переваги та інші теорії. 
Період сучасного розвитку (ср) інвестування 
характеризується розвитком нових напрямків 
таких як іт-індустрія, наноматеріали та інші  
напрямки. 

Для інноваційного розвитку періодизація 
буде мати такий вигляд (рис. 2):

 

Дотермінологічний період  
(100 тис. років тому – ХІІІ ст. н.е.) І 

Період початку зародження  
(ХІІІ ст.– кінець 1930-х. років) 

ІІ 
 

Період наукового становлення  
(початок 1940-х.– кінець 1960-х років) ІІІ 

Період нового осмислення  
(1970-і роки – початок 1980-х років) ІV 

Період інтенсивного впровадження 
(1980-і роки – кінець 1990-х років) V 

Період нанотехнологічного 
перетворення (2000-ні роки – т.ч.) VІ 

 

Рис. 2. Періодизація основних періодів 
інноваційного розвитку

Поряд із цим, потрібно наголосити на тому 
що сучасна регіональна просторова структура 
складається з певних елементів, які своєю 
активністю так чи інакше впливають один на 
одного. якщо розглядати цей процес з позиції 
інвестиційно-інноваційного розвитку, то вважа-
ється доречним поєднання структурних об’єктів 
регіону в єдине базове поняття, яке буде мати 
назву інвестиційно-інноваційна матерія регі-
ону. таким чином, ми повинні дати визначення 
новій дефініції та провести її характеристику. 
отже, інвестиційно-інноваційна матерія регіону 
(ііМр) – це сукупність у регіонально-просторо-
вій структурі реальних та потенційно можли-
вих об’єктів, які характеризуються або можуть 
характеризуватися високим ступенем інвести-
ційної та інноваційної активності.

Для кожного регіону кількісний та якісний 
склад, а також ступінь активності регіональних 
об’єктів буде різним та залежатиме в першу 
чергу від їхньої щільності та активності. від-
повідно до цього, щільність інвестиційно-інно-
ваційної матерії регіону (щііМр) – це ступінь 
кількісного зосередження та насиченості регі-
онально-економічної структури інвестиційно 
та інноваційно активними елементами. рівень 
активності інвестиційно-інноваційної матерії 
регіону, від рівня його інвестиційно-інноваційної 
щільності, через яку є можливість впливати на 
соціально-економічний розвиток регіону.

Головна мета інвестиційно-інноваційного 
просторового розвитку – це досягнення макси-
мальної щільності ііМр для усунення ефекту 
фрагментації регіонального середовища, який 
перешкоджає можливості для інвестиційно-
інноваційної вертикальної та горизонтальної 
інформаційно-практичної взаємодії. Головним 
фактором суцільного покриття ііМ регіону є 
створення розгалуженої системи інституцій-
ного середовища, яке здатне координувати та 
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управляти напрямком інвестиційно-інновацій-
ного розвитку. Досягнення ефекту розширення 
ііМр регіону можливе за умови встановлення 
ключових напрямків інвестиційно-інноваційного 
розвитку та знаходження основних важелів 
активізації ресурсного потенціалу регіонального 
середовища.

таким чином, ми повинні виділити основні 
рівні функціонування інвестиційно-інноваційної 
матерії регіону (рис. 3). від зазначених рівнів 
залежить загальна політика та напрямки стиму-
лювання інвестиційно-інноваційної активності 
в регіоні. Для кожного рівня характерна певна 
особливість та специфіка впливу на ііМр.

 

МІКРО 

МАКРО 

МЕЗО 

ІІМР 

Підприємства 
Установи 

Організації 

Міста 
Селища 

Села 

Області регіону 

Регіональне інституційне середовищ
е 

ЩІІМ 

Загально регіональний рівень 

Рис. 3. Рівні функціонування  
інвестиційно-інноваційної матерії регіону

розглянемо особливості кожного з трьох рівнів 
функціонування інвестиційно-інноваційної мате-
рії регіону. Для першого мікрорівня характерний 
вплив на ііМр через підприємства, установи, орга-
нізації, які проводять свою діяльність на засадах 
інвестиційно-інноваційного розвитку. саме вони 
складають більшу частину активних елементів 
інвестиційно-інноваційної матерії регіону.

на макрорівні основними елементами інвести-
ційно-інноваційної активності є міста, селища та 
села. від їхньої кількості також залежить якість 
та ефективність взаємодії ііМр. на мезорівні ііМр 
складається з областей, які входять у загальну 
структуру регіону. Мікро-, макро- та мезорівні фор-

мують загальнорегіональний рівень ііМр. осо-
бливу увагу слід приділяти інституційному серед-
овищу, головна мета якого – створення належних 
умов для розвитку, координації та стимулювання 
інвестиційно-інноваційної активності регіону на 
всіх рівнях взаємодії ііМр. 

сучасні механізми запуску інвестиційно-
інноваційної активності регіональної матерії 
вимагають налагодження напрямків взаємодії 
інституційного середовища з усіма елементами 
регіональної структури як на вертикальному, 
так і на горизонтальному рівнях. Досягнення 
оптимальності інституційного охоплення регіо-
нальної матерії можливо здійснити за рахунок 
створення на кожному рівні особливого органу 
інвестиційно-інноваційної координації . 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямку. знахо-
дження шляхів запуску механізмів розвитку регі-
онального інноваційно-інвестиційного станов-
лення та перехід на нову доктрину підвищення 
соціально-економічних стандартів регіональ-
ного відродження вимагає проведення активі-
зації та комплексної мобілізації всього різно-
маніття ресурсної бази регіону з використанням 
сучасних методів управління як інноваційною, 
так й інвестиційною діяльністю. з огляду на це, 
потрібно передбачити та здійснити такі кроки: 

крок перший: проведення загальної ревізії 
можливостей регіональної фінансової інфра-
структури, включно з потенціалом кредитних 
установ (із вираженим акцентом кредитування 
інноваційно-інвестиційної діяльності), страхо-
вих компаній (страхування від можливих ризиків 
в інноваційно-інвестиційній сфері), інжиніринго-
вих організацій, консалтингових фірм (особливо 
у сфері інноваційного та інвестиційного консал-
тингу), розвиток регіональної мережі іннова-
ційно-інвестиційних банків, залучення профе-
сійних аудиторських фірм. 

крок другий: активізація та стимулювання 
науково-дослідних центрів у внутрішньому 
середовищі підприємств та загалом у регіональ-
ній структурі (з можливістю доступу до сучас-
них світових інноваційних технологій сучасного 
нанотехнологічного спрямування).

крок третій: забезпечення інноваційно-інвес-
тиційного розвитку за допомогою додаткових 
напрямків залучення фінансування у вигляді 
кроків до відродження довіри у населення до 
пайових та приватних пенсійних фондів. 

крок четвертий: створення в регіональній 
структури банка інноваційних ідей із забезпе-
ченням міжнародного доступу інвестиційного 
капіталу до таких ідей. 

крок п’ятий: перегляд та зміна основної стра-
тегії щодо процесу приватизації та післяприва-
тизаційного супроводу підприємств, які ведуть 
та мають можливість вести інноваційно-інвести-
ційну діяльність. 

крок шостий: включення питань інноваційно-
інвестиційного розвитку у програми регіональ-
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ного розвитку із зазначенням загальної суми 
фінансування в регіональних бюджетах. 

крок сьомий: створення умов для вдоскона-
лення загальних підходів до загальновиробни-
чої та інноваційної культури та якості виробни-
чого процесу з використанням сучасних методів 
управління.

крок восьмий: розроблення загальнорегі-
ональних механізмів доступу підприємств до 
світових ринків інновацій та інвестицій із метою 
усунення або мінімізації розриву у технологіч-
ному відставанні.

крок дев’ятий: детальний аналіз та розро-
блення програми дій з усунення всіх можли-
вих факторів, які впливають на ризикованість 
ведення інноваційно-інвестиційної діяльності на 
регіональному рівні. 

крок десятий: вдосконалення механізму зби-
рання, аналізу та систематизації статистичної 
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Стаття висвітлює питання сучасного стану в галузі нетрадиційної та відновлюваної енергетики в 
Україні. Розкриває питання актуальності використання відновлювальних джерел енергії. Виявлено про-
блеми впровадження нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в Україні. Окреслено можливі та най-
більш доцільні напрями розвитку відновлюваної енергетики в Україні.

Ключові слова: енергоефективність, енергозбереження, альтернативна енергетика, відновлювальні 
джерела енергії, енергетичні проекти, ефективність, біомаса, «зелений» тариф, охорона довкілля.

Статья освещает вопросы современного состояния в отрасли нетрадиционной и возобновляемой 
энергетики в Украине. Раскрывает вопросы актуальности использования возобновляемых источников 
энергии. Выявлены проблемы внедрения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в Украи-
не. Очерчены возможные и наиболее целесообразные направления развития возобновляемой энергетики 
в Украине.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергосбережение, альтернативная энергетика, возобнов-
ляемые источники энергии, энергетические проекты, эффективность, биомасса, «зеленый» тариф, ох-
рана окружающей среды.

The article lights up the question of the modern state in industry of unconventional and refurbish able energy in 
Ukraine. Exposes the question of actuality of the use of refurbish able energy sources. The problems of introduction 
of unconventional and refurbish able energy sources are reduced in Ukraine. Outlined possible and the most expe-
dient directions of development of refurbish able energy in Ukraine.

Keywords: energy efficiency, energy conservation, alternative energy, renewable energy, energy projects, effi-
ciency, biomass, «green» tariff environment

Постановка проблеми. сьогодні енергоре-
сурсозбереження є однією з найсерйозніших 
завдань XXI століття. від результатів вирішення 
цієї проблеми залежить місце нашого суспіль-
ства в ряду розвинених в економічному відно-
шенні країн і рівень життя громадян. україна 
має всі необхідні природні ресурси й інтелек-
туальний потенціал для успішного вирішення 
своїх енергетичних проблем. одним із найбільш 
перспективних напрямків на цьому шляху, на 
нашу думку, є розвиток нетрадиційних та від-
новлюваних джерел енергії. їх беззастережною 
перевагою є невичерпність і екологічна чистота. 
звісно, що цей процес не є швидким, але для 

забезпечення майбутнього економічного про-
цвітання україни, її гідного місця у Європейській 
спільноті, потрібно вже сьогодні активізувати 
вирішення цієї актуальної проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
особливої уваги заслуговують праці зарубіж-
них і вітчизняних науковців щодо стану розви-
тку енергозбереження та відновлюваної енерге-
тики, зокрема: в.М. Геєць [1], с.Ф. Єрмілов [2], 
н.в. Мица [3], л.Г. Мельник [4], а.а. Долінський 
[5], в.а. ільясов [6], л.л. товажнянський [7] та 
багато інших. Проте недостатньо вивченими 
залишаються проблеми, що стримують перехід 
до багатосекторального енергетичного балансу 
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постачання первинних енергоресурсів і спряму-
вання матеріальних та фінансових зусиль у бік 
розвитку нетрадиційних та відновлюваних дже-
рел енергії. 

Мета і завдання дослідження. Метою статті 
є дослідження розвитку нетрадиційних та від-
новлюваних джерел енергії з метою визначити 
основні проблеми, що стримують їх впрова-
дження, запозичення закордонного досвіду у 
сфері енергозбереження та енергоефектив-
ності в україні. 

Основні результати дослідження. необхід-
ність забезпечення енергетичної безпеки дер-
жав, незворотне виснаження світових вуглевод-
невих запасів, зростаюча ціна на енергоносії, 
проблеми екологічного забруднення довкілля 
змушують більшість розвинутих країн форму-
вати свої енергетичні стратегії. 

Для україни питання виробництва власних 
енергоресурсів, забезпеченість якими не пере-
вищує 40%, має важливе значення. одним із 
шляхів вирішення проблеми енергозабезпе-
чення країни – приділення особливої уваги 
подальшому розвитку нетрадиційних та від-
новлюваних джерел енергії. їх беззастережною 
перевагою є невичерпність і екологічна чистота. 
невипадково країни Європейського союзу 
поступово переходять на використання енергії 
біомаси, вітру, сонця і води. в енергетичному 
балансі деяких країн питома вага нетрадиційних 
та відновлювальних джерел становить 40%.

згідно із законом україни «Про альтерна-
тивні джерела енергії», «альтернативні дже-
рела енергії – відновлювальні джерела енергії, 
до яких належать енергія сонячна, вітрова, гео-
термальна, енергія хвиль та припливів, гідро-
енергія, енергія біомаси, газу з органічних відхо-
дів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів і 
вторинні енергетичні ресурси, до яких належать 
доменний та коксівний гази, газ метан дегаза-
ції вугільних родовищ, перетворення скидного 
енергопотенціалу технологічних процесів» [8].

останні події та системні тенденції розви-
тку паливно-енергетичного комплексу україни 
(Пек), системна криза господарської й фінан-
сової систем разом із реструктуризацією еко-
номіки у зв’язку з втратою критичного значення 
тими секторами, які ще донедавна вважалися 
чи не ключовими та приносили значну час-
тину експортних прибутків, поставили питання 
щодо того, в якому напрямку буде розвиватися 
держава загалом. водночас, перш ніж безпо-
середньо звернутися до розгляду цих питань, 
доцільно детальніше окреслити актуальний 
стан справ у вітчизняному Пек. До його осно-
вних характеристик слід віднести:

– низький рівень енергоефективності та 
високу енергозатратність економіки та житлово-
комунального сектора;

– недоліки в управлінні об’єднаною енерге-
тичною системою (оес) україни, з неї випали 
низка районів: анексованого криму, окремих 

районів Донецької та луганської областей 
(орДло);

– зношеність основних фондів у галузях 
генерації, транспортування, розподілу й спожи-
вання енергії на 45-75% залежно від сектора;

– дефіцит вугілля на теплових електростан-
ціях (тес) (близько 1,8 млн. на кінець вересня), 
що створює передумови для «віялових від-
ключень» по аналогії з листопадом-груднем 
2014 року;

– закупівля паливних ресурсів (вугілля 
марок а і т, природного газу, нафти, мазуту), 
обладнання (тепловидільних збірок для аес) 
та електроенергії в російській Федерації;

– високий рівень монополізації галузі 
(54% теплової генерації, приміром, сконцентро-
вано під управлінням Дтек), непрозоре тари-
фоутворення;

– відсутність незалежного регулятора в 
енергетичному секторі.

не дивлячись на це, в україні існує низка 
можливих альтернативних джерел енергії: 
енергія сонця, енергія біомаси, вітрова енергія, 
гідроенергія, які можна задіяти. в останні роки, 
за рахунок прийнятих рішень на законодавчому 
рівні, в україні активно розвиваються проекти 
відновлюваної енергетики. закон україни «Про 
внесення змін щодо встановлення «зеленого 
тарифу» був прийнятий ще 25 вересня 2008 р. 
«зеленим» називається завищений тариф, за 
яким регульований державою оптовий ринок 
купує електроенергію у компаній і приватних 
домогосподарств, що виробляють її з відновлю-
вальних джерел енергії [9].

зазначимо, що впровадження відновлюва-
них джерел енергії хоч і не є панацеєю, проте 
дозволить подолати низку негативних моментів, 
що перелічені вище. тим не менш, цей процес 
неможливий без системного реформування як 
енергетичної галузі зокрема, так і економічного 
й соціально-політичного життя країни загалом. 
наразі стоїмо перед обличчям побудови нової 
економічної системи, в котрій колишні опорні 
галузі вже не матимуть того критичного зна-
чення, котре їм надавалося раніше. відтак, як 
ніколи потребуємо альтернативи: як реальної 
та прийнятної для населення і держави, так і 
відповідної цілям сталого розвитку, задекла-
рованим «стратегією сталого розвитку укра-
їни до 2020 року», що була затверджена в січні 
2015 року. Подібного роду альтернативою, на 
наше переконання, видається відновлювана 
енергетика як основна підвалина господарської 
стратегії «низьковуглецевого розвитку» [10]. 

україна належить до країн з високим потен-
ціалом як відновлюваних джерел енергії, так і 
альтернативних традиційних джерел енергії: 
шахтний метан, торф, буре вугілля, скидний 
потенціал побутових і промислових стоків та ін. 
слід також відзначити, що сьогодні відновлю-
вана енергетика в україні набрала цілком рин-
кових контурів і перебуває в центрі уваги клю-
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чових світових гравців. Понад те, учасниками 
ринку сьогодні можуть стати не тільки компанії, 
а й звичайні фізичні особи, які облаштували в 
себе вдома сонячну електростанцію і продають 
електроенергію в мережу за «зеленим» тари-
фом.

Можливості використання нетрадиційних та 
відновлювальних джерел енергії (нвДе) мають 
всі області країни. найбільш пріоритетними 
видами нвДе, які вже сьогодні можуть успішно 
розвиватись, це біоенергетика, вітрова, сонячна 
та геотермальна енергетика, мала гідроенер-
гетика. значну перспективу має використання 
низькопотенційної енергії довкілля перетворе-
ної до високопотенційної за допомогою тепло-
вих насосів. 

технічно-досяжний потенціал україни з виро-
блення енергоносіїв з відновлюваних джерел 
енергії та альтернативних видів палива стано-
вить понад 98,0 млн. т у. п. (умовного палива) 
на рік, в тому числі: у вітроенергетиці річний 
технічно-досяжний енергетичний потенціал 
становить 28,0 млн. т у. п., в біоенергетиці –  
31,0 млн. т у. п., у геотермальній та тепловій 
енергетиці – 12,0 млн т у. п., в енергії довкілля 
(теплові насоси) 18,0 млн. т у. п. [11].

станом на 1 липня 2016 року загальна потуж-
ність всіх українських об’єктів «зеленої» гене-
рації, що включає об’єкти сонячної та вітряної 
енергетики, малі Гес та електростанції на біо-
масі (біогазові станції), перевищила 1028 Мвт.  
зокрема, загальна потужність українських 
сонячних електростанцій склала 453 Мвт, вітро-
вих парків – 426 Мвт, електростанцій на біо-
масі – 31 Мвт, малих Гес – 118 Мвт. [11]. 

за підсумками першої половини 2016 року 
в україні було зведено 14 нових об’єктів від-
новлюваної енергетики загальною потужністю 
майже 39 Мвт. серед них 12 проектів потуж-
ністю 37 Мвт – це об’єкти сонячної енерге-
тики, 2 потужністю 2 Мвт – сегмент біомаси. 
інвестиції в зазначені проекти становили понад 
42 млн. євро [11]. 

разом з тим, не зважаючи на значний обсяг 
прийнятих нормативно-правових актів та інших 
документів, впровадження нвДе у країні йде 
занадто уповільненими темпами, а їх вклад в 
енергетичний баланс країни є ще незначним. 
Питома частка нвДе в загальному енергетич-
ному балансі країни сьогодні становить лише 
8,2%, в тому числі: позабалансові джерела 
енергії – 6,4%, відновлювані джерела – 2% [12]. 

Причин такого стану, на нашу думку, багато, 
але серед головних хотілося б відзначити такі, 
як відсутність системи економічного стимулю-
вання переходу до використання нвДе, декла-
ративний характер прийнятих у цій сфері нор-
мативно-правових актів та відсутність дієвих 
механізмів їх впровадження, а також низька 
виконавча дисципліна.

змінити ситуацію на краще можна шляхом 
проведення відповідної енергетичної політики, 

вдосконалення нормативно-правової бази та 
залучення інвестицій у розвиток нвДе. усі 
передумови для залучення міжнародної тех-
нічної допомоги на заходи з впровадження від-
новлюваних джерел енергії та альтернативних 
традиційних джерел енергії в україни є. Пер-
спективними напрямками, які можуть бути при-
ваблюваними для закордонних інвесторів є 
наступні, зокрема: 

1. використання штучних горючих газів у чор-
ній металургії. це дозволить значно підвищити 
ефективність використання палива в галузі 
за рахунок впровадження енергозберігаючих 
заходів за такими основними напрямами: під-
вищення рівня використання вторинних енерге-
тичних ресурсів, перш за все теплових, а також 
заміна природного газу іншими видами палива. 

вихід горючих вторинних енергетичних 
ресурсів на підприємствах металургійної, кок-
сохімічної та хімічної промисловості становить 
90%, а теплових – біля 60% від загальної кіль-
кості їх в промисловості. тому повне викорис-
тання цих вторинних енергетичних ресурсів і 
застосування як хімічної сировини та палива 
багатого на оксид вуглецю газу, дасть змогу 
зекономити певний обсяг паливно-енергетич-
них ресурсів. згідно статистичних даних, серед-
ньорічний обсяг штучних горючих газів (домен-
ного, конверторного, феросплавного, коксового 
тощо), що утворюються в промислових проце-
сах і можуть бути використані як паливо, скла-
дає біля 11-13,5 млн. т у. п. тому є важливим 
максимально використати цей резерв економії 
традиційних Пер, не допускаючи його марно-
тратних викидів в атмосферу або спалювання 
на факелах. це сприятиме й покращенню еко-
логічного стану довкілля.

2. використання метану вугільних родовищ 
україни як джерела альтернативного газового 
палива. сьогодні метан, який вивільняється в 
ході проведення гірничих робіт, марнотратно 
викидається системами висмоктувальної вен-
тиляції просто в атмосферу. лише невелика 
частка цього метану відводиться контрольова-
ним чином, а ще менша кількість метану вико-
ристовується як додаткове джерело енергії. 

на поточний момент кількість метану, що 
міститься у вугільних пластах україни, за про-
гнозами геологічної розвідки, сягає близько  
12 трл. м3, а його промислові запаси складають 
біля 4 трл. м3. 

3. використання газу, видобутого з малих 
газових, газоконденсатних та нафтогазоконден-
сатних родовищ як альтернативного газового 
палива. Прогнозні балансові запаси цих газів 
складають 30,9 млрд. м3.

4. використання торфу як альтернативного 
палива. Поклади торфу в україні складають 
біля 2,2 млрд. тонн. тому, відновлення галузі 
в напрямку збільшення видобутку кускового 
торфу для безпосереднього використання в 
якості палива та фрезерного торфу як сировини 
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для газифікації та виготовлення торфобрике-
тів з метою забезпечення населення місцевим 
паливом дозволить значною мірою замінити 
використання природного газу.

5. використання біомаси. загальні річні 
обсяги відновлюваних ресурсів біомаси склада-
ють 115,5 млн. т., з яких можливий енергетич-
ний потенціал біомаси складає 22,0 млн. т. у. п. 
щорічно в україні для виробництва енергії вико-
ристовується близько 2 млн. т. у. п./рік біомаси 
різних видів. на деревину припадає найвищий 
відсоток використання економічно доцільного 
потенціалу – 80%, тоді як для інших видів біо-
маси (за винятком лушпиння соняшника) цей 
показник на порядок нижчий. найменш активно 
(на рівні 1%) реалізується енергетичний потен-
ціал соломи зернових культур та ріпаку. річ-
ний технічно-досяжний енергетичний потен-
ціал твердої біомаси в україні є еквівалентним 
18 млн. т н. е., а його використання дає змогу 
щорічно заощаджувати близько 22 млрд. м. куб. 
природного газу [13].

основними технологіями переробки біомаси, 
які можна рекомендувати для широкого впрова-
дження, на сьогодні є: пряме спалювання, піро-
ліз, газифікація, анаеробна ферментація з утво-
ренням біогазу, виробництво спиртів та масел 
для одержання моторних палив. 

6. будівництво сонячних, вітрових електро-
станцій та мікро-, міні- та малих гідроелектрос-
танцій. за даними багаторічних спостережень, 
середньорічне сумарне сонячне випроміню-
вання в україні змінюється від 1350 квт год / м2 рік  
на півдні до 1000 квт год / м2 рік на півночі і в 
центральній частині, що дає можливість його 
використовувати для вироблення теплової 
та електричної енергії на всій території укра-
їни. в україні станом на 01.07.16 року діяло 
110 сонячних станцій загальною встановленою 
потужністю 856 Мвт, якими виробляється понад 
500 млн. квт-год електричної енергії [13].

україна має значний потенціал використання 
ресурсів малих річок (головним чином у захід-
них регіонах), що складає майже 28% загаль-
ного гідропотенціалу всіх рік україни. При вико-
ристанні гідропотенціалу малих річок україни 
можна досягти значної економії паливно-енер-
гетичних ресурсів. це також сприятиме децен-
тралізації загальної енергетичної системи, чим 
вирішить ряд проблем енергопостачання відда-
лених і важкодоступних районів сільської місце-
вості. 

спорудження мікро-, міні- та малих Гес у 
західній україні може стати потужною основою 
енергозабезпечення для всіх її регіонів, а для 
деяких районів закарпатської та чернівецької 
областей – джерелом повного енергозабезпе-
чення.

Потужності малих гідроелектростанцій укра-
їни на сьогодні становлять 118 Мвт. енергетич-
ний потенціал малих Гес україни (одинична 
потужність до 30 Мвт) на малих річках оціню-

ється в 2300-2400 Мвт (12,0-12,5 млрд. квт.-год) 
[13]. 

значний інтерес інвесторів привертають 
термальні води україни. за різними оцін-
ками, економічно-доцільний енергетичний 
ресурс термальних вод україни становить до  
8,4 млн т н. е./рік. станом на 2016 рік в укра-
їні діяло 102 МГес із загальною встановленою 
потужністю близько 80 Мвт, якими було виро-
блено 251 млн квт-год [13].

таким чином, розвиток нетрадиційних та 
відновлюваних джерел енергії може компен-
сувати недоліки наявної енергетичної сис-
теми, адже запаси енергії сонця, води, вітру 
та біологічної сировини в країні практично 
невичерпні та сприятимуть економічному 
зростанню за рахунок скорочення витрат на 
енергію в усіх сферах господарювання. крім 
того, це має привести до скорочення викидів 
вуглекислого газу, адже альтернативні дже-
рела енергії значно зменшують його викиди, 
сприяють вирішенню проблем щодо охорони 
довкілля та покращують екологічну ситуацію 
в державі [14]. 

Висновки і пропозиції. узагальнюючи 
вищезазначене, підсумуємо, що широкомасш-
табне впровадження нвДе в україні дозволить 
суттєво підвищити ефективність використання 
відновлюваних джерел енергії, вирішити про-
блеми енергетичної, економічної, соціальної 
та політичної напруженості в державі, а також 
покращити довкілля та створить умови для 
входження країни до європейської спільноти. 
Для цього, на нашу думку, необхідно: провести 
системне доопрацювання нормативно-зако-
нодавчої бази, яке б забезпечило стимули до 
впровадження нвДе, такі як податкові пре-
ференції, пільгове кредитування, лізинг устат-
кування, прямі субсидії, підвищення тарифів 
(«зелені» тарифи) та ін.; забезпечити можли-
вості щодо продажу виробленої нвДе енергії 
в мережу; забезпечити необхідний рівень полі-
тичної підтримки залученню інвестицій у роз-
виток нвДе на загальнодержавному та регіо-
нальному рівнях; задіяти механізми кіотського 
протоколу для фінансування впровадження 
нвДе; забезпечити достатнє фінансування та 
підтримку науково-технологічних розробок у 
сфері нвДе та створити умови для їх швидкого 
впровадження; підсилити роль регіональної 
влади у впроваджені тих видів нвДе, які мають 
найбільший потенціал та є економічно прива-
бливими для певної місцевості. Для цього, крім 
створення сприятливого інвестиційного клімату 
та нормативно-правового забезпечення, необ-
хідно залишати в регіонах відповідні фінансові 
ресурси для цільового використання та під-
тримки нвДе.

все це у поєднанні із сприятливим законо-
давством та «зеленими» настроями суспіль-
ства дозволить україні досягти енергетичної 
незалежності та економічного зростання.
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ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ:  
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У статті розглянуто стан інвестицій та їх вплив на інвестиційні процеси у Сумському регіоні. Дослі-
джено напрями залучення інвестицій та джерела їх фінансування. Проаналізовано динаміку капітальних та 
прямих інвестицій за джерелами фінансування, видами активів, видами економічної діяльності, у містах 
та районах. З’ясовані сучасні перспективи і проблеми здійснення інвестиційної діяльності та визначено 
можливі шляхи подолання кризи інвестицій в області. 

Ключові слова: інвестиції, капітальні інвестиції, прямі інвестиції, область, інвестиційна діяльність.

В статье рассмотрено состояние инвестиций и их влияние на инвестиционные процессы в Сумском 
регионе. Исследованы направления привлечения инвестиций и источники их финансирования. Проанали-
зирована динамика капитальных и прямых инвестиций по источникам финансирования, видам активов, 
видам экономической деятельности, по городам и районам. Выяснены современные перспективы и про-
блемы осуществления инвестиционной деятельности и определены возможные пути преодоления кризи-
са инвестиций в области.

Ключевые слова: инвестиции, капитальные инвестиции, прямые инвестиции, область, инвестици-
онная деятельность.

In article the condition of investments and their influence on investment processes in the Sumy region is consid-
ered. The directions of investment attraction and sources of their financing are researched. Dynamics of capital and 
direct investments on financing sources, asset types, types of economic activity, on the cities and areas is analysed. 
Modern prospects and problems of implementation of investing activities are found out and possible ways of over-
coming crisis of investments into areas are determined.

Keywords: investments, capital investments, direct investments, region, investing activities.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді. розвиток економіки будь-якого регіону 
нерозривно пов’язаний з інвестиційними проце-
сами. саме обсяг залучення, використання чи 
обмеження інвестицій керівництво області може 
визначати суб’єктивно відповідно до соціально-
економічних та національних особливостей 
регіону. незважаючи на це, питання активізації 
інвестиційної діяльності є досить актуальним, як 
для україни загалом, так і для сумської області 
зокрема.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми інвестиційної діяльності та залу-
чення інвестиційного капіталу в економіку дослі-
джували такі науковці: л. борщ, а. Гальчин-
ський, П. самуельсон, а. Пересада, П. саблук, 
а.Гайдуцький, а. Дука, т. Шталь, в. савчук, 
М. бандура, в. хобта, в. Шевчук та інші. 

однак, незважаючи на значні дослідження 
науковців, питання інвестиційного процесу, дже-
рел фінансування та напрямів активізації інвес-

тиційної діяльності в області вимагають подаль-
шого дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження інвестиційної діяльності в сумській 
області, зокрема капітальних та прямих інвести-
цій, а також шляхів покращення інвестиційного 
стану регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
згідно з ч. 1 ст. 2 закону «Про інвестиційну діяль-
ність» інвестиційна діяльність – це сукупність 
практичних дій суб’єктів права щодо реалізації 
інвестицій. Пункт 4 Положення (стандарту) бух-
галтерського обліку 4 «звіт про рух грошових 
коштів», затверджений наказом Мінфіну україни 
від 31 березня 1999 р. № 87, визначає інвести-
ційну діяльність інакше, а саме як придбання та 
реалізацію тих необоротних активів, а також тих 
фінансових інвестицій, які не є складовою части-
ною еквівалентів грошових коштів [4].

М.П. Денисенко визначає інвестиційну діяль-
ність як комплекс заходів і дій фізичних і юри-



ПридніПровська державна академія 
будівництва та архітектури

94 Розвиток пРодуктивних сил і Регіональна економіка94

дичних осіб, які вкладають свої ресурси з метою 
отримання прибутків [2, с. 59], о.М. вінник – як 
різновид господарської діяльності, тобто як сис-
тематичні дії організаційно-майнового харак-
теру, спрямовані на вкладення інвестицій на 
довготривалій або постійній основі з метою 
визначення соціально-економічного ефекту, 
насамперед – отримання прибутку [1, с. 11-12]. 

також ст. 3 закону «Про інвестиційну діяль-
ність» фактично розглядає як особливий вид 
інвестиційної діяльності інноваційну діяльність, 
тобто діяльність, спрямовану на створення, 
впровадження, поширення та реалізацію інно-
вацій з метою отримання комерційного та/або 
соціального ефекту шляхом реалізації інвести-
цій, вкладених в об’єкти інноваційної діяльності. 
інвестиційну діяльність, як і будь-яку іншу, можна 
розглядати через категорії суб’єкта і об’єкта [4].

у січні-вересні 2016 р. підприємствами та 
організаціями області за рахунок усіх джерел 
фінансування освоєно 3382,6 млн. грн. капі-
тальних інвестицій, що у розрахунку на одну 
особу склало 3030,6 грн. Порівняно з січнем-
вереснем 2015 р. обсяг капітальних інвестицій 
збільшився на 38,8% (таблиця 1).

таблиця 1
Капітальні інвестиції за джерелами 

фінансування
Освоєно (використано) 

капітальних інвестицій у 
січні-вересні 2016

тис. грн. у % до 
загального 

обсягу
усього 3382624 100,0
у т.ч. за рахунок
коштів державного 
бюджету 26761 0,8

коштів місцевих 
бюджетів 201411 6,0

власних коштів 
підприємств та 
організацій

2427008 71,7

кредитів банків та 
інших позик 327946 9,7

коштів іноземних 
інвесторів – –

коштів населення 
на будівництво 
житла

392796 11,6

інших джерел 
фінансування 6702 0,2

Джерело: [6]. 

Майже всі капітальні інвестиції (98,9% загаль-
ного обсягу) освоєно у матеріальні активи. 
Питома вага капітальних інвестицій у будівлі 
та споруди становить 29,7% загального обсягу, 
на придбання, модернізацію та вдосконалення 
машин, обладнання, інвентаря та транспортних 

засобів – 65,2%. у нематеріальні активи спря-
мовано 1,1% загального обсягу капітальних 
інвестицій, з яких 44,2% становлять витрати на 
оновлення та поліпшення програмного забезпе-
чення та баз даних; 12,7% – на придбання прав 
на комерційні позначення, об’єкти промислової 
власності, авторські та суміжні права, патенти, 
ліцензії, концесії тощо.

так освоєно (використано) капітальних інвес-
тицій по містах та районах 3382624 грн. у січні-
вересні 2016 році та 3030,6 грн. на одну особу 
(таблиця 2).

таблиця 2
Капітальні інвестиції по містах та районах

Назва

Освоєно (використано) 
капітальних інвестицій у 

січні-вересні 2016

тис. грн.
у % до 
загаль-

ного 
обсягу

на 
одну 

особу, 
грн.

Сумська область 3382624 100,0 3030,6
м. суми 1310045 38,7 4847,1
м. Глухів 32814 1,0 983,6
м. конотоп 256958 7,6 2814,3
м. лебедин 34715 1,0 1326,8
м. охтирка 27718 0,8 574,1
м. ромни 28234 0,8 697,2
м. Шостка 52844 1,6 681,1
райони
білопільський 109301 3,2 2155,9
буринський 60766 1,8 2398,6
великописарівський 60682 1,8 3105,5
Глухівський 64751 1,9 2734,2
конотопський 88339 2,6 2990,2
краснопільський 91676 2,7 3167,4
кролевецький 76490 2,3 1980,4
лебединський 75720 2,2 3758,9
липоводолинський 80119 2,4 4185,3
недригайлівський 13835 0,4 558,0
охтирський 54185 1,6 2055,0
Путивльський 28860 0,9 1029,7
роменський 78206 2,3 2328,2
середино-будський 7123 0,2 425,1
сумський 282587 8,4 4514,7
тростянецький 350775 10,4 9844,9
Шосткинський 68449 2,0 3257,9
ямпільський 47432 1,4 1953,5

Джерело:[6]. 

Головним джерелом фінансування капіталь-
них інвестицій, як і раніше, залишаються власні 
кошти підприємств та організацій, за рахунок 
яких освоєно 71,7% загального обсягу інвести-
цій. частка коштів населення на будівництво 
житла становила 11,6%. за рахунок запози-
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чених коштів, а саме кредитів банків та інших 
позик, освоєно 9,7% капітальних інвестицій.

у січні-вересні 2016 р. найбільшу частку 
(39,3%) від усіх капітальних інвестицій в області 
освоєно підприємствами сільського, лісового та 
рибного господарства. значний обсяг інвестицій 
вкладено промисловими (32,0%) та будівель-
ними (9,6%) підприємствами. 

станом на 01.10.2016 з початку інвестування 
в економіку області залучено 195,8 млн. дола-
рів сШа прямих іноземних інвестицій, що на 
1,7% менше обсягів інвестицій на початок 
2016 року та в розрахунку на одну особу скла-
дає 175,4 долара сШа. 

Протягом січні-вересні 2016 року в еконо-
міку регіону іноземними інвесторами вкладено 
7 млн. доларів сШа, вилучено – 1,9 млн. дола-
рів сШа. зменшення загального обсягу прямих 
іноземних інвестицій за рахунок курсової різниці 
становить 8,5 млн. доларів сШа.

інвестиції надійшли з 30 країн світу. з країн 
Європейського союзу з початку інвестування 
внесено 171 млн. доларів сШа (87,3% загаль-
ного обсягу акціонерного капіталу), інших країн – 
24,8 млн. доларів сШа (12,7%).

Продовжується реалізація проектів міжна-
родної технічної допомоги, а саме: 

– ііі фази спільного Проекту Єс/Проон 
«Місцевий розвиток, орієнтований на гро-
маду» – реалізуються 39 мікропроектів у сферах 
охорони здоров’я, водопостачання, енергозбе-
реження, захисту навколишнього середовища, 
створення та функціонування сільськогоспо-
дарських кооперативів (завершено будівни-
цтво 16,9 км водогінних мереж, реконструкцію 
7 джерел водопостачання, ремонтні роботи та 
придбано медичне обладнання для 10 фель-
дшерсько-акушерських пунктів та амбулаторій 
загальної практики – сімейної медицини, віднов-
лено вуличне освітлення в 3 населених пунк-
тах, реалізовано заходи з енергозбереження в 
15 дитячих навчальних закладах, у тому числі 
проведено реконструкцію 7 котелень із встанов-
ленням котлів, що працюють на альтернативних 
видах палива, придбано сільськогосподарське 
обладнання для 4 сільськогосподарських коо-
перативів);

– ііі фази швейцарсько-українського про-
екту «Підтримка децентралізації в україні» 
DESPRO – реалізуються проекти з сільського 
водопостачання в 3 районах (завершено будів-
ництво 5,2 км водогінних мереж, реконструк-
цію 2 джерел водопостачання, підключено до 
мережі водопостачання 246 домогосподарств), 
сільського водовідведення – у 1 районі (прокла-
дено 0,8 км мереж, виконано підготовчі роботи, 
необхідні для монтажу комплексу очисних 
споруд), міського водопостачання – у 2 містах 
(завершено будівництво магістрального водо-
проводу протяжністю 0,5 км, придбано 2 насоси 
ецв), інтегрованого поводження з твердими 
побутовими відходами – у місті Глухів та Глухів-

ському районі, підтримки ініціатив об’єднаних 
територіальних громад щодо розробки стратегії 
водопостачання та програм із модернізації та 
розвитку системи водопостачання – у березів-
ській об’єднаній територіальній громаді.

з метою презентації економічного та інвести-
ційного потенціалу регіону проведено хііі Міжна-
родну універсальну виставку «слобожанський 
міст-2016», у якій взяли участь до 40 підпри-
ємств. Поряд з цим, у рамках проведення зазна-
ченої виставки відбувся Міжнародний бізнес-
форум «відчиняємо ворота в Європу», під час 
якого підписано Меморандум про співпрацю 
щодо створення агенції регіонального розвитку 
сумської області, представлено індустріальні 
(промислові) парки регіону «свема» та «трос-
тянець» тощо. Поряд з цим у 2016 році еконо-
мічний та інвестиційний потенціал області пре-
зентовано у китайській народній республіці та 
республіці Македонія [5].

отже, сумська область залишається прива-
бливою для інвестицій, водночас вона не знахо-
диться осторонь світових процесів, є достатньо 
інтегрованою у світове господарство і пору-
шення макростабільності на зовнішніх ринках 
має свій відголос в області.

в області здійснюються заходи в напрямі 
розвитку інвестиційної інфраструктури, а саме:

1. продовжується робота по реалізації 
закону україни «Про індустріальні парки», яким 
передбачено державну підтримку облашту-
вання індустріальних парків;

2. проводиться робота щодо забезпечення 
методологічної та інформаційної підтримки 
суб’єктів індустріальних парків, сприяння в 
отриманні ними державної підтримки відповідно 
до законодавства, а також, в залученні інвести-
цій, для їх облаштування та функціонування [3].

сьогодні в реєстр індустріальних парків вже 
включено 14 таких парків. ще 7 індустріальних 
парків створено і знаходяться в процесі підго-
товки документів, необхідних для включення їх 
у вказаний реєстр.

у 2016 році міськрадою м. Шостка подано 
та прийнято Мінрегіонбудом заявку на фінан-
сування робіт щодо облаштування індустріаль-
ного парку «Шостка» за рахунок коштів Держав-
ного фонду регіонального розвитку.

також, з 2002 року в смт. Малинівка чугу-
ївського району харківської області функці-
онує приватний індустріальний парк «Мали-
нівка», а з 2010 року на території підприємства 
Прат «камвольно-суконна компанія «чек-
сіл» – індустріальний парк «чексіл». у м. суми 
на території сумської камвольно-прядильної 
фабрики (виробничі потужності якої збережено 
та використовуються одним із учасників парку) 
створено і функціонує індустріальний парк 
«Патріот». 

нормами Митного кодексу україни (ст. 287) 
передбачено звільнення від сплати ввізного 
мита товарів, які ввозяться іноземними інвесто-
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рами на строк не менше трьох років із метою 
інвестування на підставі зареєстрованих дого-
ворів (контрактів) або як внесок іноземного 
інвестора до статутного капіталу підприємства 
з іноземними інвестиціями. 

розмитнення таких товарів здійснюється у 
першочерговому порядку.

започатковано на постійній основі діалог із 
бізнесом для врегулювання проблемних питань 
з інвесторами – щоквартальні робочі зустрічі за 
участю представників міністерств та бізнесу.

крім того, з метою пошуку дієвого меха-
нізму залучення іноземних інвестицій в укра-
їну, збільшення обсягу іноземних інвестицій, 
підтримки пріоритетних інвестиційних проектів, 
поліпшення інвестиційного клімату в державі, 
забезпечення захисту прав інвесторів, сприяння 
ефективній взаємодії інвесторів із державними 
органами здійснюються заходи щодо створення 
офісу із залучення інвестицій і супроводження 
інвесторів (далі – офіс). офіс буде створено 
при кабінетові Міністрів україни, він буде пра-
цювати як координаційний механізм.

організаційну та фінансову підтримку ство-
рення та функціонування офісу забезпечить 
організація Western NIS Enterprise Fund.

кабінетом Міністрів україни також при-
йнято рішення про запровадження посади 
урядового уповноваженого з питань інвести-
цій, який буде координувати діяльність офісу 
та відповідати в уряді за питання, пов’язані з 

супроводом інвестицій. виконання обов’язків 
урядового уповноваженого покладено на Пер-
шого заступника Міністра фінансів україни 
оксану Маркарову [7].

Висновки. основними причинами зниження 
активності інвестиційної діяльності в області, на 
нашу думку, є: несприятливий інвестиційний клі-
мат; недосконала законодавча база; неналежна 
підготовка інвестиційних проектів та програм і їх 
недієвість; нерозвиненість інвестиційних інстру-
ментів та інвестиційного ринку.

відтак, для підвищення рівня інвестиційної 
привабливості нашої країни та активізації інвес-
тиційної діяльності як на макро-, так і на мікро-
рівнях необхідно: уряду та керівництву країни 
дотримуватися активної позиції щодо залучення 
інвестицій; підтримувати на державному рівні 
програми та проекти зарубіжних та вітчизняних 
інвесторів; продовжувати формування сприят-
ливого інвестиційного клімату; забезпечувати 
прозорість, «партнерські» відносини між дер-
жавою та інвестором; розвивати інвестиційний 
ринок та сприяти його інтеграції у світовий про-
стір.

лише активна позиція та комплексний підхід 
щодо вирішення існуючих проблем, пов’язаних 
з інвестиційною діяльність на мікро- і макрорів-
нях, дозволить з максимальною ефективність 
реалізувати в області і свій потенціал в інвести-
ційній сфері, що стане передумовою її сталого 
економічного розвитку в майбутньому [8].
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У статті розглядаються питання зв’язку феноменів довіри і людського розвитку. Встановлено, що 
цей зв’язок має місце в трьох вимірах: психологічному, економічному і суспільному. Авторами виявлені сус-
пільні інститути, рівень довіри до яких знаходиться у взаємозалежності з процесами людського розвитку 
в Україні. 

Ключові слова: людський розвиток, довіра, регіональний індекс людського розвитку, суспільство, еко-
номічний розвиток.

В статье рассматриваются вопросы связи феноменов доверия и человеческого развития. Установ-
лено, что эта связь имеет место в трех измерениях: психологическом, экономическом и общественном. 
Авторами выявлены общественные институты, уровень доверия к которым находится во взаимозави-
симости с процессами человеческого развития в Украине.

Ключевые слова: человеческое развитие, доверие, региональный индекс человеческого развития, об-
щество, экономическое развитие.

This article discusses the connection of the phenomenon of trust and the phenomenon of human development. 
It was found that this connection takes place in three dimensions, which are: the psychological dimension, the 
economic dimension and the social dimension. The authors identified public institutions, which have such level of 
citizens' trust, that this level stands in the relationship with the human development processes in Ukraine.

Keywords: human development, trust, the regional human development index, society, economic development.

Постановка проблеми. у сучасному 
соціально-економічному дискурсі проблема 
вивчення феномену довіри та її зв’язку з про-
цесами людського розвитку набуває особливої 
актуальності, оскільки сьогоднішні політичні, 
соціальні та економічні зміни значною мірою 
вливають на довіру індивідів як до державних 
інститутів, так і на довіру один до одного. у свою 
чергу це відображається на можливостях люд-
ського розвитку та стані соціуму. необхідність 
вивчення феномену довіри у контексті люд-

ського розвитку зумовлюється потребою забез-
печення сталого розвитку, добробуту громадян, 
передбачуваності у економічній сфері, форму-
вання ефективних інструментів соціального 
захисту. зв’язок явища довіри та процесів, що 
визначають людський розвиток, існує протягом 
усієї історії людства. людський розвиток може 
відбуватись лише у соціумі, формування якого 
потребує певного рівня довіри між групами 
людей зі спільними або різними інтересами, 
об’єднаними належністю до певної общини. 

дЕмографія, Економіка праці,  
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зв’язок феноменів довіри та людського розви-
тку можна простежити як за допомогою існу-
ючих підходів до визначення змісту поняття 
«довіра», так і шляхом співвіднесення показни-
ків, що характеризують певні аспекти довіри та 
людського розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. основою для вивчення феномену довіри 
стали праці а. сміта, Ф. Фокуями, а. Маршала, 
Дж. кейнса, Д. норта, о. вільямсона, б. Міль-
нера, а. селігмена, Д. равена, н. лумана, 
М. вербера, і. канта, б. барбера, я. кор-
наі, П. Штомпки. серед вітчизняних вчених 
питання довіри висвітлювали а. бова, в. Геєць, 
М. Мрочко, Ю. тихан, т. кричевська, в. кури-
ляк. опитування громадян щодо їхньої довіри 
суспільним інститутам та професійним групам в 
європейських країнах проводить компанія GFK. 
аналогічні опитування в україні здійснює інсту-
тут соціології національної академії наук укра-
їни. 

регулярні дослідження людського розвитку 
проводяться в рамках програми розвитку оон. 
у щорічних звітах публікується індекс люд-
ського розвитку, який охоплює основні харак-
теристики людського потенціалу держави чи 
регіону. в україні вивченням людського розви-
тку займаються фахівці інституту демографії та 
соціальних досліджень національної академії 
наук україни під керівництвом е. лібанової. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. незважаючи на значний 
теоретичний доробок у вивченні питань люд-
ського розвитку та довіри, зв’язок цих явищ 
залишився поза увагою науковців, що звужує 
можливості для подальших досліджень у еко-
номічних та суспільних науках, надання реко-
мендацій для формування державної політики 
у економічній сфері та сфері державного управ-
ління (у тому числі і в україні). 

отже, метою даної статті є аналіз 
взаємозв’язку феноменів довіри та людського 
розвитку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. багатовимірність людського розви-
тку дає підстави не обмежувати його вивчення 
показниками, що традиційно характеризу-
ють соціально-економічний розвиток країни, 
а навпаки, розширювати наукові знання про 
людський розвиток новими вимірами, дослі-
джуючи, як можливо вивчити вплив суспіль-
ної свідомості на стан та динаміку процесів 
людського розвитку території, де функціонує 
певне суспільство. оскільки суспільна свідо-
мість виявляється у першу чергу в сприйнятті 
тих чи інших явищ або подій, реагуванні на 
них з боку членів суспільства і відображенні 
цієї реакції в системі суспільних відносин, то 
новим виміром досліджень людського роз-
витку справедливо можна вважати вивчення 
довіри в контексті її зв’язку з процесами люд-
ського розвитку.

як уже зазначалося, зв’язок довіри та люд-
ського розвитку закладений у підходах до визна-
чення суті цих двох понять. найсучаснішим 
трактуванням людського розвитку є визначення, 
запропоноване експертами оон в 2010 році, 
відповідно до якого людський розвиток – це 
«процес включення до числа людських свобод 
права людей жити довгим, здоровим і творчим 
життям, здійснювати інші цілі, які, на їхню думку, 
мають цінність; активно брати участь у забез-
печенні справедливості і стійкості розвитку на 
планеті» [11, с. 2]. сьогодні концепція людського 
розвитку постійно розвивається – збагачується 
її зміст, удосконалюється методика вимірю-
вання, висновки щодо стану людського розви-
тку стають управлінськими завдання на рівні 
держав і окремих регіонів [13, с. 3]. однак наве-
дене оон визначення є загальновизнаним і не 
викликає наукової дискусії. 

водночас у визначенні поняття «довіра» різ-
них авторів наголошується на різноманітних 
особливостях довіри, проте в усіх випадках 
передбачають вплив на процеси людського роз-
витку. розглянемо найвідоміші з них.

«енциклопедичний словник» брокгауза і 
ефрона містить таке визначення довіри: «Пси-
хічний стан, в силу якого ми покладаємося на 
думку, яка видається нам авторитетною, і тому 
відмовляємося від самостійного дослідження 
питання, котре може бути нами дослідженим» 
[4, с. 10]. незважаючи на суперечливість цього 
визначення, з нього чітко випливає обумовле-
ність довіри психологічними особливостями 
людини. ці особливості взяв за основу і а. сміт. 
на його думку, довіра представляє собою при-
родне відчуття індивіда, при чому бажання 
завоювати довіру смітом розглядається як 
одна з найсильніших людських пристрастей 
[30]. разом з цим, а.Г. Маслоу наголошує на 
тому, що «у хворому суспільстві, в суспільстві, 
яке заражене страхом, недовірою, підозрами і 
ворожістю, люди не мають можливості повною 
мірою задовольняти свої потреби в безпеці, 
любові, повазі, довірі та правді» [19]. 

а.в. бєлянін і в.П. зінченко зазначають: 
«Почуття довіри вбирає в себе цілу гаму емоцій, 
проявів і протиставлень, однаково важливих 
як для розуміння внутрішнього світу людини, 
його намірів і мотивів, так і для розуміння його 
поведінки і діяльності» [4, с. 10]. таким чином 
можна дійти до висновку, що феномен довіри 
у суспільстві є результатом дії психологічних 
чинників. Психологічні чинники у формуванні 
поняття «довіра» зустрічаються і в роботах 
б.а. рутковського, який у 60-х XX ст. зробив 
спробу проаналізувати довіру з позиції марк-
систської етики. він прийшов до висновку, що 
довіра є своєрідним «моральним кредитом», 
який надається людьми один одному. Для збе-
реження довіри цей «моральний кредит» слід 
повернути шляхом виконання зобов’язань 
[29, с. 112]. з погляду психологічних особливос-
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тей людини е. Гідденс виокремлює два види 
довіри: довіра до людей, яка побудована на 
особових зобов’язаннях (назвемо цей тип «пер-
соніфікованим») – базисна, і довіра до абстрак-
тних систем («анонімних інших»), що припускає 
безособистісні зобов’язання [9, с. 18].

Довіру у контексті економічного розвитку 
вивчали а. Маршал, Дж. М. кейнс, Д. норт, 
о. вільямсон. зокрема, а. Маршал розглядав 
довіру як звичайну умову економічної взаємодії 
[18, с. 62]. роль довіри у безперебійному функці-
онуванні економіки дослідив Дж.М. кейнс, який 
вважав цю роль вирішальною, оскільки при при-
йнятті інвестиційних рішень слід враховувати 
не лише раціональні розрахунки, але й фактор 
довіри [40].

Дослідник б.з. Мільнер фокусується на еко-
номічному змісті поняття «довіра». цей зміст 
має конкретний і прикладний характер, а сам 
феномен довіри реалізується на макро- (сус-
пільство) і мікрорівні (організація). При цьому 
фактор довіри в сучасному суспільстві поси-
лює своє економічне значення: зміцнення 
довіри між різним соціальними суб’єктами веде 
до зменшення сукупних суспільних витрат. 
б.з. Мільнер пов’язує психологічний і економіч-
ний аспект довіри та вивчає джерела форму-
вання та зміцнення відносин довіри в організації  
[23, с. 159-161].

Проблематика довіри висвітлюється і у теорії 
нової інституційної економіки (р. коуз, Д. норт, 
о. вільямсон). згідно з даною теорією складність 
та невизначеність ситуації в економіці призво-
дить до неповноти інформації та її асиметрич-
ного розподілу. отже, за умови укладення угоди 
більш проінформована сторона має «моральну 
спокусу» або «моральний ризик» використати 
свою перевагу, менш проінформована сторона 
змушена здійснювати додаткові трансакційні 
витрати. Підвищення рівня довіри в економічній 
системі сприятиме скороченню трансакційних 
витрат. у світі асиметричної інформації довіра 
виступає свого роду каталізатором економічної 
активності [10].

Д. равен вважає, що люди, які цінують довіру 
в економічній діяльності, успішніші у досягненні 
економічних цілей. на його думку, зміна зна-
чення терміну «довіра» відбувається залежно 
від значущих для конкретного індивіда цілей 
[37]. 

з розвитком комерційної організації фено-
мен довіри пов’язують б. Шо та ч. хенді. вони 
дотримуються тези про те, що низький рівень 
довіри свідчить про неконкурентоздатність орга-
нізації, і, навпаки організації з високим рівнем 
довіри мають найкращі шанси для досягнення 
передбачуваних комерційних результатів у 
швидкозмінних і стресових умовах [36, с. 11-12]. 
Подібні думки висловив л. фон Мізес акценту-
ючи увагу на репутації продавця. виправдання 
довіри покупця для продавця означає здобуття 
репутації, яка може бути використана в майбут-

ньому для одержання додаткових прибутків. 
зважаючи на неспроможність покупця бути екс-
пертом в усіх сферах, клієнт схильний обирати 
не товари чи послуги, а постачальника, якому 
довіряє [22, с. 355-359].

аналізуючи значення довіри в економічній 
сфері, варто згадати праці р. Шіллера, котрий 
обґрунтував важливість довіри для макроеконо-
мічного аналізу і розробив індекс довіри інвесто-
рів [39]. водночас р. ля Порта виявив залежність 
між кількістю людей, що довіряють уряду та рів-
нем інфляції чи темпом приросту ввП у країні 
[41] Дж. акерлоф вводить поняття мультипліка-
тора довіри, який демонструє зміну доходу вна-
слідок зміни одиниці довіри [39].

економічне значення категорії «довіра» 
вивчають і українські науковці. зокрема, 
в. куриляк визначає довіру як фактор, який 
істотно впливає на функціонування фінансових 
ринків [16], т. кричевська досліджує вираження 
феномену довіри у монетарних координатах [8], 
в. Геєць демонструє ступінь впливу довіри на 
можливі перспективи і шляхи економічного та 
суспільного розвитку, використовуючи матері-
али опитувань населення щодо довіри до інсти-
туційних перетворень в україні [7]. М. Мрочко та 
Ю. тихан розглядають роль довіри у стабілізації 
національної економіки та виході з фінансової 
кризи [24].

важливим питання довіри є і з точки зору 
суспільного розвитку. «наявність довіри – сут-
тєва компонента всіх стійких суспільних сис-
тем, а проблема становлення довіри визначає 
специфіку сучасності», – стверджує а. селіг-
мен. він доводить, що початковим момен-
том виникнення феномену довіри є міжосо-
бистісний рівень, генералізація якого формує 
довіру до влади, уряду, суспільства загалом  
[28, с. 7-11]. Підтверджує цю позицію і і.а. ільїн, 
який констатує, що суспільне життя в усіх його 
проявах базується на взаємній довірі громадян, 
а відсутність довіри в суспільстві призводить до 
його занепаду [2, с. 80-81]. 

н. луман звертає увагу на непрозорість і 
складність сучасних суспільств і визнає довіру 
необхідною умовою їх розвитку [42, c. 100-102].  
теоретиками вивчення довіри вважаються 
б. барбер, я. корнаі. так, б. барберу належить 
спроба визначення меж довіри в різних інститу-
ційних сферах (політика, економіка, і т. д.). на 
його думку, довіра перебуває у тісному зв’язку 
з інститутом довірених осіб і представництв  
[3, с. 238–240]. я. корнаі здійснив аналіз впливу 
довіри на соціально-економічні трансформації 
і встановив зв’язок рівня довіри з результатив-
ністю реформ у країнах з перехідною економі-
кою [15].

Думку про те, що довіра представляє собою 
«договірний початок» суспільних відносин 
висловлювали Дж. локк [17, с. 168-169], і. кант 
[14], е. Дюркгейм [12], а. аврелій [1]. Поряд з 
цим, відповідно до уявлень М. вербера, під-
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ставами для виникнення довірливих стосунків 
можуть стати цінніснораціональне відношення, 
яке базується на вірі у безумовну цінність (есте-
тичну, релігійну, тощо), традиційне відношення 
(тобто тривала звичка), афективне (емоційне, 
зумовлене афектами) та цілераціональне, 
тобто формально раціональний тип стосунків, 
в основі якого лежить очікування певної пове-
дінки людей і використання цього очікування 
як умови і засобу для досягнення своєї раціо-
нально поставленої і продуманої мети [5].

т. Парсонс пов’язує довіру з розв’язанням 
«проблеми соціального порядку». він підкрес-
лює особливу важливість «цінніснопогодже-
ного», або символічного, порядку, пов’язаного з 
солідарністю і довірою [26].

низка дослідників (р. берон, н. керр, н. Міл-
лер, Ф. Фокуяма, П. бурдьє, Дж. коулмен, 
р. Патнем) вивчають зміст поняття «довіра» в 
межах концепцій соціальної кооперації та соці-
ального капіталу. зокрема, н. Міллер, р. берон, 
н. керр спираються на рівень індивідуальної 
довіри як на фактор існування соціальної коопе-
рації, тобто серед людей, для яких характерний  
«високий рівень довіри» частіше спостеріга-
ється тенденція до об’єднання, ніж серед гро-
мадян з «низьким рівнем довіри» [5, с. 148-150].

значний внесок у розкриття змісту поняття 
«довіра» зробив Ф. Фокуяма. він вважає довіру 
ключовою характеристикою розвиненого люд-
ського суспільства, цінним економічним акти-
вом, тобто потенційним джерелом добробуту 
і стабільності влади. Довіра визначає прогрес 
функціонуючи на мікро-, мезо- та макрорівнях 
суспільного життя. за Ф. Фокуямою довіра – це 
очікування у суспільстві того, що інші його члени 
будуть поводитись передбачувано, чесно і з 
розумінням потреб оточуючих, тобто відповідно 
до деяких спільних норм [35, с. 4]. ознаками 
довіри, на думку дослідника, є: неможливість 
гарантування довіри; неможливість вимагання 
довіри; диференціація шляхів реалізації довіри.

При цьому Ф. Фокуяма наголошує на склад-
ності виникненні довіри у людей один до одного 
та на усіх суспільних рівнях. окремо автор роз-
глядає економічний аспект довіри: сам факт 
довіри людей одне до одного уможливлює 
багато економічних операцій. економіка не 
може функціонувати без взаємозалежності, яку 
передбачає співробітництво, саме тому інвести-
ції окупаються лише за умови виконання парт-
нерами взятих на себе зобов’язань. високий 
рівень довіри у певній культурі означає наявність 
високорозвинених інститутів посередництва у 
країні, що допомагає розвивати переваги у кон-
курентній боротьбі. такі країни володіють зна-
чним фінансовим потенціалом, ефективними 
інструментами управління робочою силою, на 
їх території знаходяться корпорації-лідери сві-
тової економіки.

Підсумовує та узагальнює дослідження довіри 
у процесі суспільного розвитку П. Штомпка, 

вказуючи на те, що причиною появи проблеми 
довіри є невизначеність і неконтрольованість 
майбутнього, тобто вона є необхідною тоді, коли 
немає впевненості у повному контролі над май-
бутніми подіями, що залежать від людських дій 
[38, с. 10-11]. у ході досліджень П. Штомпка вия-
вив, що всі посткомуністичні держави зазнали 
«синдрому недовіри», вплив якого зменшується 
внаслідок поступової стабілізації суспільних від-
носин, починаючи з 90-х р. XX ст. 

окрема увага під час вивчення впливу довіри 
на суспільний розвиток повинна бути звернена 
на поняття «радіус довіри». у загальному розу-
мінні радіус довіри – категорія, що визначає 
коло осіб (або соціальних груп), що входять в 
єдину систему довірчих відносин. Ф. Фукуяма 
зазначає, що саме радіус довіри зумовлює зна-
чні відмінності між суспільствами різного типу. 
він застосовується для вимірювання довіри на 
різних рівнях (сусіди, колеги, організації за інтер-
есами: церква, партії, профспілки; районна, 
міська влада; регіональна влада; державна 
влада; міжнародні інститути, домовленості), що 
дає змогу виявити зв’язок людського розвитку 
та довіри.

отже, з визначень змісту поняття «довіра», 
які пропонують науковці випливають три виміри 
зв’язку феномену довіри з процесами людського 
розвитку, а саме: психологічний, економічний та 
суспільний (див. табл. 1).

уся історія людства демонструє зв’язок 
феномену довіри та процесів людського розви-
тку. у період первіснообщинного ладу відносини 
в усіх сферах вибудовувались на довірі до вузь-
кого кола – родини або племені. однак ці при-
мітивні зв’язки дали поштовх для виникнення 
повноцінної суспільної взаємодії, необхідної 
для людського розвитку. 

впродовж періоду рабовласницького суспіль-
ства спостерігається зародження державності 
та грошового обміну, а довірчі відносини набу-
вають значного впливу, охоплюючи не лише сто-
сунки між людьми, а й стосунки людини з богом. 
за часів феодалізму відносини довіри почина-
ють формалізовуватись у вигляді укладання 
угод, обов’язкових для виконання. така форма-
лізація засвідчила не лише існування довірчих 
відносин, а й існування певної недовіри між сто-
ронами. водночас активізація розвитку кредит-
них установ підвищила довіру до них. Перехід 
до капіталістичного ладу змінив сутність соці-
альних зв’язків: володіння людьми змінилося на 
володіння власністю. крім того, відбуваються 
якісні зрушення у розвитку суспільства: наука і 
техніка продукують революційні винаходи, куль-
тура здобуває багато нових напрямів для функ-
ціонування, поширюються уявлення про права 
та свободи людини. Довіра також змінює свій 
характер. людям стає складніше орієнтуватись 
у житті, яке швидко змінюється, а отже, виникає 
потреба в гарантіях довіри (наприклад, гарантії 
товаровиробника).
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окрім капіталізму, варто звернути увагу і на 
людський розвиток та формування довірчих від-
носин у соціалістичному суспільстві. Для такого 
типу суспільства характерним був високий 
рівень освіти та науково-технічного розвитку, 
які, втім, не завжди супроводжувались належ-
ною комфортністю проживання населення та 
повагою до прав і свобод громадян. Довіра до 
інших членів суспільства та до влади зокрема, 
перебувала на досить високому рівні, що пояс-
нюється пануванням єдиної створеної владою 
ідеології, яка використовувалась на всіх рівнях 
життя людей, охоплюючи майже усі вікові групи 
населення. важливою ознакою соціалістичного 
суспільства булла недовіра влади до народу, а 
отже застосування репресій проти інтелігенції 
за найменших підозр, диктаторських методів 
управління, насаджуванням вигідних політич-
ній верхівці поглядів. в результаті чого соціаліс-
тичні країни були, як правило, більш ізольова-
ними від зовнішнього середовища у порівнянні 
з капіталістичними.

наприкінці існування радянського союзу і 
у перші роки після його розпаду, а також після 
виходу країн з «соціалістичного табору» на 
громадян пост-соціалістичних держав чекало 
тотальне падіння рівня довіри, у першу чергу 

до влади, її структур та установ. зокрема, міль-
йони людей в україні втратили заощадження в 
ощадбанку, який вважався надійною, вартою 
довіри державною установою.

в кінці XX ст. – початку XXI ст. дослідження 
з питань довіри почали концентруватися на 
вивченні довіри до окремих інститутів (уряд, 
прокуратура) та професійних груп (лікарі, жур-
налісти і т. д.). такий розріз забезпечує можли-
вість виявлення структури довіри і найбільш 
проблемних питань у контексті формування 
довіри у суспільстві. серед відомих досліджень 
довіри до суспільних інститутів та професійних 
груп – опитування, яке міститься у регулярних 
звітах оон та опитування компанії GFK під 
назвою «Trust index». в україні ці дослідження 
проводить інститут соціології нан україни, регу-
лярно публікуючи їх у циклі праць «українське 
суспільство. соціологічний моніторинг» [31; 32; 
33; 34]. інститут соціології наводить дані щодо 
довіри громадян різним суспільним інститутам 
та групам.

зауважимо, що серед сучасних досліджень 
людського розвитку окремої уваги заслуговує 
Методика оцінки людського розвитку, яка була 
розроблена у 2000 р. співробітниками націо-
нальної академії наук україни та Державної 

таблиця 1 
Виміри впливу феномену довіри на процеси людського розвитку

Вимір впливу 
довіри на процеси 

людського розвитку

Способи впливу довіри на процеси 
людського розвитку 

Підходи, які 
регламентують зв’язок 

Психологічний - стосунки між індивідами забезпечують 
певні соціальні зв’язки, на яких будується 
суспільство і відбуваються процеси людського 
розвитку; 
- наявність довіри сприяє задоволенню 
емоційних та соціальних потреб людини, що 
сприяє досягненню високого рівня людського 
розвитку 
- бажання індивіда завоювати довіру стимулює 
його до самовдосконалення та подальшого 
розвитку;

а. смітт, а.Г. Маслоу, 
а.в. бєлянін, в.П. зінченко, 
б.а. рутковський, 
е. Гідденс.

економічний - довіра виступає умовою економічного 
розвитку, який є частиною процесів людського 
розвитку; 
- довіра представляє собою фактор 
безперебійного функціонування економіки, 
а її високий рівень дає змогу досягнути 
економічного успіху; 
- довіра забезпечує зменшення трансакційних 
витрат чим створює додатковий ресурс для 
людського розвитку

а. Маршал, Дж. М. кейнс, 
Д. норт, о. вільямсон, 
б.з. Мільнер, Д. равен, 
б. Шо, ч. хенді, 
л. фон Мізес, р. ля Порта, 
в. куриляк, 
т.о. кричевська, М. Мрочко, 
Ю. тихан, в.М. Геєць.

суспільний - довіра регулює суспільні відносини, у межах 
яких відбувається людський розвиток; 
- забезпечує стійкість суспільних систем, на 
яких базується досягнення високого рівня 
людського розвитку; 
- виступає потенційним джерелом добробуту 
і стабільності влади, що позитивно 
позначається на рівні людського розвитку 
країни.

а. селігмен, і.а. ільїн, 
н. луман, б. барбер, 
я. корнаі, р. берон, 
н. керр, н. Міллер, 
Ф. Фокуяма, П. бурдьє,
Дж. коулмен, 
р. Патнем.

Джерело: складено авторами 
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служби статистки україни під керівництвом 
е. лібанової [20]. у 2012 р. фахівцями інсти-
туту демографії та соціальних досліджень імені 
М.в. Птухи нан україни методика була удоско-
налена і стала оновленим варіантом національ-
ної методики оцінки людського розвитку [21]. за 
цією методикою розраховується регіональний 
індекс людського розвитку (ірлр), що включає 
33 показники, які розподілені відповідно до осно-
вних аспектів людського розвитку: відтворення 
населення, соціальне становище, комфортне 
життя, добробут, гідна праця, освіта. індексне 
значення кожного аспекту вимірюється від 0 до 
1, а інтегральний індекс розраховується як сума 
індексних значень шести перерахованих аспек-
тів, і може сягати максимального значення 6 
[25, с. 147]. статистичні дані щодо рівня довіри 
громадян до суспільних інститутів та груп і зна-
чення ірлр за період 2004-2015 рр. відображені 
у таблиці 2.

наведені дані дають підстави погодитись з 
висновком а. бови про існування в україні тен-
денції до зниження довіри до органів влади на 
фоні стабільно великого рівня довіри до близь-
кого оточення [6]. так, впродовж вказаного 
періоду українці найбільше довіряли родичам 

(понад 90% опитаних), колегам (понад 50%) та 
сусідам (понад 50%). крім того, високим рів-
нем довіри користуються церква і духовенство 
(понад 50%), співвітчизники (приблизно 50%), 
армія (понад 30%). а довіра до Президента, 
верховної ради, уряду, місцевих органів влади, 
зазнавши рекордного підвищення у 2005 році, 
вже з 2006-го року почала стрімко знижуватись 
(винятками стати лише роки, у які в україні про-
ходили вибори до вказаних органів влади – 
2010 р. та 2014 р., тоді спостерігалось помітне 
підвищення довіри до влади). у 2013 р. рівень 
довіри до згаданих інститутів влади фіксувався 
на найнижчій позначці: Президентові довіряли 
10,9% опитаних громадян, верховній раді – 
4,4%, уряду – 7,2%, місцевим органам влади – 
13,8%. що ж стосується рівня громадян довіри 
до судів, то протягом періоду 2004-2015 рр. він 
не перевищував 16% і мав стійку тенденцію до 
зниження, досягнувши найнижчого значення 
(5,3%) у 2014 р. 

організації та особи, пов’язані з еконо-
мічною сферою, теж не викликають довіри:  
у 2004-2015 рр. рівень довіри до приватних під-
приємців не перевищував 22%, до керівників 
державних підприємств – 19%, до страхових 

таблиця 2. 
Рівні довіри громадян України до суспільних інститутів і груп  

та значення ІРЛР у 2014-2015 рр. 
2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014* 2015*

значення ірлр 3,41 3,46 3,54 3,64 3,63 3,76 3,77 3,82 3,82
інститути та групи яким довіряють
сім’я та родичі 90,6 93,5 93,3 95,8 95,0 94,4 94,4 94,8 93,3
співвітчизники 39,5 49,1 46,7 48,8 45,5 43,0 44,7 50,4 51,8
сусіди  х 51,9 51,8 54,7 54,1 49,1 54,9 53,2 52,1
колеги 47,1 53,9 51,7 54,7 51,8 49,0 50,9 51,7 55,6
церква та духовенство 44,0 52,5 49,5 55,6 56,3 51,7 47,3 47,5 59,7
зМі 27,9 35,5 31,4 33,0 30,7 29,9 36,7 25,2 19,3
Податкова інспекція 10,5 9,8 12,3 13,1 9,4 8,0 7,7 5,7 6,4
Міліція 14,2 12,3 13,3 13,6 13,5 8,8 7,1 6,5 6,6
Прокуратура 14,7 12,3 12,1 11,5 11,0 8,0 7,1 4,8 6,3
суд 15,6 14,2 13,7 12,2 11,6 8,6 7,0 5,3 6,3
Президент 15,0 49,2 29,5 23,3 30,8 15,8 10,9 33,9 17,7
верховна рада 9,1 28,5 15,2 12,2 14,2 7,3 4,4 8,6 8,4
уряд 11,2 36,6 15,7 18,5 19,6 9,9 8,1 17,2 8,8
Місцеві органи влади 16,6 20,1 17,0 20,9 17,9 15,5 13,8 18,7 16,2
армія 34,7 35,9 31,5 32,6 34,2 26,6 21,7 39,7 41,2
Профспілки 17,1 19,4 15,7 17,0 15,8 14,7 15,0 12,1 16,8
Політичні партії 8,5 10,4 9,8 9,5 7,7 5,8 6,6 3,8 5,1
керівники державних підприємств х 16,3 18,3 18,3 14,4 11,7 11,7 9,7 11,9
Приватні підприємці х 16,3 18,2 19,4 15,9 14,1 15,1 16,8 21,5
банки 15,2 19,0 19,9 21,0 10,0 12,9 12,9 10,1 11,9
страхові компанії 8,6 10,0 8,7 11,8 7,6 7,9 9,0 6,9 10,7
благодійні фонди, громадські асоціації і 
об’єднання 15,2 13,5 12,2 16,3 15,5 13,6 17,7 14,8 33,8

Джерело: [21; 32; 33; 34]
*Без врахування статистичних даних АР Крим, Донецької та Луганської областей
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компаній – 12%, до банків – 21%. аналогічне 
становище спостерігається і стосовно недер-
жавних організацій. рівень довіри до профспі-
лок не підіймався вище 17%. особлива ситу-
ація склалась навколо довіри до благодійних 
фондів, громадських асоціацій і об’єднань: про-
тягом періоду 2004-2014 рр. рівень довіри гро-
мадян до цих організацій не перевищував 18%, 
а у 2015 р. він стрімко зріс до 33,8%. це можна 
пояснити активізацією участі громадських орга-
нізацій у суспільному і політичному житті укра-
їни у 2013-2015 рр. 

найвищий рівень українців до засобів масо-
вої інформації під час згаданого періоду спо-
стерігався у 2013 р. та становив майже 37%, 
проте у 2015 р. він знизився до 19,3%. водночас 
зафіксовано критично низький рівень довіри до 
правоохоронної системи: під час усього дослі-
джуваного періоду відсоток громадян, які дові-
ряли міліції та прокуратурі, не перевищував 
15% від опитаних.

Для наочної демонстрації зв’язку людського 
розвитку та довіри в україні доцільно використо-
вувати один з найбільш розповсюджених мате-
матичних методів – метод кореляційного аналізу. 

здійснення кореляції рівня довіри до суспільних 
інститутів (згідно з представленими у таблиці 2 
даними) та значення (Iрлр) допоможе з’ясувати, 
довіра до кого або чого пов’язана з процесами 
людського розвитку в україні. у таблиці 3 наве-
дено результати проведення кореляції. зазна-
чимо, що використовувалось середнє по україні 
значення Iрлр за період 2004-2015 рр. таким 
чином виявлено, що суспільні інститути у кон-
тексті вивчення зв’язку довіри та людського 
розвитку умовно можна поділити на 4 групи: 
1) інститути, довіра до яких має слабко вираже-
ний зв’язок з ірлр, 2) інститути, довіра до яких 
має суттєвий прямий зв’язок з ірлр, 3) інститути, 
довіра до яких має суттєвий обернений зв’язок 
з ірлр, 4) інститути, довіра до яких має підвище-
ний обернений зв’язок з ірлр. При цьому суттє-
вим зв’язок вважається за умови кореляції ірлр 
та довіри до певного інституту на рівні 0,5-07, а 
підвищеним – на рівні 08-1.

у 2014 році статистичні дані, які б давали 
змогу здійснити коректні розрахунки у Доне-
цькій і луганській областях та ар крим, стали 
частково або цілком недоступними. тому в 
таблиці 3 наведено три варіанти коефіцієнтів 

таблиця 3
Кореляція рівня довіри до суспільних інститутів з середнім по Україні ІРЛР

Інститути та групи, яким 
довіряють

з середніми 
значеннями 

ІРЛР,  
2004-2013 роки

з середніми значеннями 
ІРЛР, 2004-2013 роки 
(перераховані без 

АР Крим, Донецької, 
Луганської областей)

з середніми значеннями 
ІРЛР, 2004-2015 роки 
(перераховані без 

АР Крим, Донецької, 
Луганської областей)

сім’я та родичі 0,7235 0,7159 0,5787
співвітчизники 0,0388 0,0565 0,4383
сусіди -0,1937 0,0637 0,0331
колеги 0,0297 0,0582 0,2771
церква та духовенство 0,4146 0,2863 0,3136
зМі 0,0851 0,2980 -0,3871
Податкова інспекція -0,4048 -0,4742 -0,7005
Міліція (Поліція) -0,6341 -0,7651 -0,8621
Прокуратура -0,8585 -0,9457 -0,9539
суд -0,8637 -0,9632 -0,9705
Президент -0,4358 -0,5083 -0,3566
верховна рада -0,5356 -0,6029 -0,6279
уряд -0,4552 -0,5065 -0,5047
Місцеві органи влади -0,3393 -0,4565 -0,3388
армія -0,6745 -0,8259 -0,0500
Профспілки -0,7380 -0,7524 -0,6711
Політичні партії -0,7446 -0,7554 -0,8473
керівники державних 
підприємств -0,6693 -0,7483 -0,8330

Приватні підприємці -0,4806 -0,4932 0,0612
банки -0,4168 -0,4314 -0,6026
страхові компанії -0,1761 -0,1225 -0,1254
благодійні фонди, 
громадські асоціації і 
об’єднання 

0,2243 0,4182 0,4773

Джерело: розраховано авторами
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кореляції середнього значення ірлр та рівня 
довіри громадян до інститутів і груп: 1) коефіці-
єнт кореляції за період 2004-2013 рр., включно з 
Донецькою та луганською областями і ар крим; 
2) коефіцієнт кореляції за період 2004-2013 роки  
без врахування ар крим, Донецької та луган-
ської областей; 3) коефіцієнт кореляції за період 
2004-2015 рр. без врахування ар крим, Доне-
цької та луганської областей.

загалом рівень довіри до 10 суспільних 
інститутів та груп має суттєвий або підвище-
ний зв’язок з Iрлр. так, прямий суттєвий спо-
стерігається між значенням Iрлр і рівнем 
довіри сім’ї та родичам. водночас обернений 
зв’язок виявився більш поширеним: суттєвий 
обернений зв’язок існує між Iрлр та довірою 
до профспілок, верховної ради, а підвищений 
зв’язок – між Iрлр довірою прокуратурі, міліції 
(поліції), судам, політичним партіям, керівникам 
державних підприємств. кореляція рівня довіри 
до армії та ірлр має специфіку: до 2014 р. спо-
стерігався суттєвий або підвищений обернений 
зв’язок, однак дані 2015-го року значно змінили 
ситуацію і зв’язок перестав бути суттєвим. таке 
явище можна пояснити падінням довіри до 
армії до 2012-2013 рр. та його стрімким зростан-
ням у 2014-2015 рр. на фоні стабільного зрос-
тання значення ірлр. крім того, враховуючи дані  
2015-го року, обернений суттєвий зв’язок мав 
місце між ірлр і довірою до податкової інспекції.

сама наявність оберненого зв’язку в цьому 
випадку є певною мірою парадоксом, оскільки 
зниження довіри, у сучасному суспільстві, яке 
керується демократичними цінностями, не 
може бути ознакою розвитку чи прогресу. звер-
немо увагу і той факт, що обернений зв’язок 
здебільшого фіксується між Iрлр та довірою до 

інститутів, котрі представляють правоохоронну 
систему. крім того, такий тип зв’язку характер-
ний між Iрлр та інститутами, які здійснюють 
представництво інтересів (у тому числі й еко-
номічних) певних груп населення (наприклад, 
профспілки). у зв’язку з цим за критерієм довіри 
тип людського розвитку в україні можна охарак-
теризувати як розвиток без довіри до інститутів 
захисту прав та інтересів. 

важливо вказати і на те, що суттєвого зв’язку 
між Iрлр і рівнем довіри до влади (за винятком 
довіри до верховної ради) не виявлено. це 
також можна пояснити тим, що радіус довіри 
населення україни сягає лише відносно близь-
кого оточення, до якого не належать більшість 
представників влади, а тому ставлення до них не 
відображається у процесах людського розвитку. 

Висновки. з метою поглиблення вивчення 
процесів людського розвитку до основних бло-
ків, з яких складається Iрлр, пропонується долу-
чити і додаткову інформацію стосовно зв’язку 
Iрлр з рівнем довіри 10 суспільним інститутам: 
сім’ї та родичам, міліції (поліції), профспілкам, 
політичним партіям, керівникам державних під-
приємств, верховній раді, прокуратурі, подат-
ковій інспекції, судам та армії, відображаючи 
характер цього зв’язку та зміни у ньому. При 
чому зв’язок значення ірлр та рівня довіри до 
вказаних інститутів та груп вважаємо стійким та 
чітко вираженим. навіть ситуація в україні, що 
має місце з 2014-го р. і зумовила необхідність 
перерахунку ірлр без включення деяких регі-
онів, значно не вплинула на загальну картину, 
зміни відбулись лише стосовно кореляції зна-
чення ірлр та рівня довіри до армії і податкової 
інспекції, однак нині не можливо визначити їх 
тривалість у часі в майбутньому.
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У статті розглянуто теоретичні основи розуміння поняття «залученість персоналу» як напрямку 
управління персоналом підприємства, визначене поняття «залученість» та фактори, що впливають на 
підвищення рівня залученості працівників для забезпечення ефективності праці та бізнес-результатів 
підприємства, визначені основні характеристики залученості персоналу, внесено пропозиції щодо розви-
тку залученості персоналу в сфері фінансового обслуговування.

Ключові слова: персонал, залученість персоналу, лояльність персоналу, задоволеність персоналу, рі-
вень залученості, навчання персоналу.

В статье рассмотрены теоретические основы относительно понятия «вовлеченность персонала» 
как направления управления персоналом предприятия, определено понятие «вовлеченность» и факто-
ры, влияющие на повышение уровня вовлеченности персонала для обеспечения эффективности работы 
и бизнес-результатов предприятия, определены основные характеристики вовлеченности персонала, 
внесены предложения по развитию вовлеченности персонала в сфере финансового обслуживания.

Ключевые слова: персонал, вовлеченность персонала, лояльность персонала, удовлетворенность 
персонала, уровень вовлеченности, обучение персонала.

The article considers the theoretical foundations on the concept of «employee engagement» as areas of personnel 
management in the enterprise, defines the notion of «engagement» and the factors influencing the increase in the 
level of engagement of staff to ensure operational efficiency and business results of the company, the main features 
of employee engagement, the proposals for the development of employee engagement in financial services.

Keywords: personnel, personnel involvement, staff loyalty, staff satisfaction, level of involvement, staff training.

Постановка проблеми. розвиток економіч-
ної діяльності та ринкова трансформація під-
приємства обумовили об’єктивні зміни у змісті 
праці, соціально-трудових відносинах, викорис-
танні трудових ресурсів. успіх функціонування 
підприємства, його розвиток, імідж, репутація, 
надійність, стабільність, здатність запроваджу-
вати інноваційно-інформаційні технології та 
ефективність діяльності суттєво залежать від 
кадрового потенціалу працівників, рівня їх залу-
ченості і професійної освіти, компетентності, 
знань і вміння працювати на ринку послуг.

це обумовлено високою конкуренцією, необ-
хідністю постійно удосконалювати якість обслу-
говування клієнтів. особливістю управління 
персоналом підприємства є зростаюча роль 

підвищення рівня залученості працівників. нині 
проблема залучення персоналу в роботу орга-
нізації є однією з найбільш актуальних в області 
менеджменту підприємства. створення і підтри-
мання високого рівня залученості працівників 
життєво необхідне для кожної успішної органі-
зації, оскільки прихильність співробітників впли-
ває на ефективність її діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
сучасні науковці все частіше звертаються до 
вивчення й аналізу залученості працівників в 
управлінні персоналом. вагомий внесок у вирі-
шення цієї проблеми зробили іноземні та вітчиз-
няні вчені: о. андрющенко, о. бабкова, р. бом-
рак, к. бочарський, о. Галушко, р. Долженко, ст. 
кан, б. келлехер, о. крилова, а. річман, к. Шо 
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та ін. незважаючи на значну кількість публікацій 
щодо цієї проблеми, тема залученості персо-
налу залишається актуальною для українських 
HR-менеджерів. адже залученість як найвищий 
ступінь мотивації працівників має неабияке зна-
чення і для досягнення цілей компанії, і для її 
розвитку, і для утримання персоналу в складні 
часи. 

багато питань потребують додаткових дослі-
джень, зокрема визначення рівня залученості 
працівників підприємства в процесі формування 
соціально-трудових відносин, що обумовлює 
актуальність дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є ана-
ліз теоретичних основ розвитку залученості як 
напрямку управління персоналом підприємства 
і розробка пропозицій щодо забезпечення роз-
витку залученості персоналу в процесі форму-
вання соціально-трудових відносин.

Для досягнення зазначеної мети в роботі 
поставлено такі основні завдання: 1) про-
аналізувати наявні підходи щодо розуміння 
поняття «залученість» персоналу як економіч-
ної категорії і виділити фактори, що впливають 
на підвищення рівня залученості працівників; 
2) визначити основні характеристики залуче-
ності персоналу; 3) внесення пропозицій щодо 
забезпечення підвищення рівня залученості 
персоналу підприємства в процесі формування 
соціально-трудових відносин.

Виклад основного матеріалу. спочатку 
поняття «залученість» використовувалося 
соціальними психологами для оцінки ступеня 
адаптації людей до ролі. однак у подальших 
дослідженнях поняття «залученості персоналу» 
стало використовуватися компаніями для діа-
гностики ставлення співробітників до своєї 
роботи і компанії, а також для оцінки якості 
роботи менеджерів та HR-служб.

зв’язок залученості співробітників з ефектив-
ністю роботи компанії підтверджена багаторіч-
ними дослідженнями, що проводилися в сотнях 
організацій у всьому світі.

вивчення залученості та її впливу на різні 
показники діяльності компаній проводилися 
провідними дослідницькими агентствами і кон-
сультантами в галузі організаційного розвитку, 
включно з GFK Trustmark, Gallup, Ernst & Young, 
Hay Group, Towers Watson, PWC.

за даними дослідження інституту Gallup, 
«компанії з високим рівнем залученості пере-
вершують своїх конкурентів за чистого при-
бутку на 18% і розвиваються більш високими 
темпами, ніж інші компанії в тих же галузях»  
[1, с. 45].

згідно з думкою низки іноземних вчених, 
«залученість персоналу – це в першу чергу 
схильність людини до участі в тій чи іншій тру-
довій діяльності, яка складається з трьох ком-
понентів: знання, інтерес і результативність. 
знання про роботу, яку працівник виконує, в 
поєднанні з бажанням розбиратися у віяннях, 

бути в курсі нововведень і очевидною резуль-
тативністю його роботи якраз і формують його 
залученість» [2, с. 343-344].

нині не існує загальноприйнятого визначення 
поняття залученості, однак багато дослідників 
(ст. кан, а. річман, к. Шо, р. бомрак) визнача-
ють залученість як «емоційну і інтелектуальну 
прихильність компанії та інтенсивність зусиль, 
прикладених працівником для досягнення най-
кращого результату роботи» [3, с. 696; 4, c. 37; 
5, c. 26; 6, c. 49].

р.о. Долженко у своїх роботах відзначає, 
що «…залучені співробітники працюють більш 
якісно і ефективно, вони віддані своїй компанії, 
поділяють її цінності і цілі, прикладають значні 
зусилля для зниження витрат і збільшення при-
бутку» [7, с. 38].

Досліджуючи проблему залученості персо-
налу, о. Галушко вважає, що «…якщо не вико-
ристовувати складних термінів, залученість – це 
бажання й можливість працівників брати участь 
у житті компанії. те, наскільки персонал залу-
чений, впливає і на продуктивність та ефектив-
ність праці, і на плинність кадрів, і на бажання 
працювати й залишатися в компанії тривалий 
час» [8, с. 1].

б. келлехер, провідний світовий експерт 
в сфері HR, президент компанії Employee 
Engagement Group, підкреслює значення залу-
ченості персоналу в сфери соціально-трудових 
відносин та зазначає, що «залученість персо-
налу – елемент взаємодії між керівництвом ком-
панії та співробітниками. Менеджмент повинен 
робити все від нього залежне, щоб розвивати 
потенціал усіх співробітників. а персонал пови-
нен робити все можливе для успішного розви-
тку компанії. ефективна співпраця цих двох 
елементів призводить до зростання залученості 
персоналу, що, у свою чергу, сприяє поліпшенню 
роботи компанії» [9, с. 1].

співробітники британського дослідницького 
інституту CIPD розуміють «під «залученістю» 
концентрацію працівника на завданні, задово-
леність своєю роллю, а також прихильність до 
організації та її цілям і цінностям» [10, с. 36-37].

л. хартер і р. Джілсон у своїх дослідженнях 
виявили, що «залученість – є більш стабіль-
ним атитюдом порівняно з лояльністю: з одного 
боку, важче формується, з іншого, – менше під-
дається зміні через вплив зовнішніх факторів» 
[11, с. 33].

спроби вибудувати ієрархію форм став-
лення співробітників до організації здійснюва-
лися і раніше. так, т. соломанідіна пропонує 
таку схему: «позитивне ставлення персоналу до 
організації може проходити 3 стадії: благонадій-
ність, лояльність, прихильність» [12, с. 54-55].

з урахуванням виділених особливостей 
можна сформулювати визначення поняття 
«залученість» – це емоційний та інтелекту-
альний стан, характерний для працівника, що 
мотивує виконувати свою роботу якнайкраще та 
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передбачає тривалу концентрацію на вирішенні 
завдань, що приносять додатковий ефект для 
організації.

Представник Aon Hewitt в україні компанія 
AXES Management в ході дослідження залу-
ченості персоналу виділила основні складові 
залученості, які представлені на рис. 1.

за даними дослідження AXES Management в 
компаніях, де високий рівень залученості спів-
робітників, спостерігається: «зростання продук-
тивності співробітників; вища лояльність клієн-
тів; плинність кадрів на 30% нижча; більш висока 
прибутковість; оборот за 3 роки на 48% вищий; 
зростання прибутку на 56%; позитивна кореля-
ція сукупного доходу акціонерів» [14, с. 2]:

серед інших переваг високого рівня залуче-
ності, що позитивно впливають на ефективність 
розвитку банківського сектору, наприклад, виді-
ляють наступні аспекти:

– «залучені співробітники рідше звільня-
ються, а також є затятими захисниками компа-
нії, її послуг і продукції;

– залучені співробітники більш продуктивні і 
мотивовані;

– залучені співробітники відчувають емоцій-
ний зв’язок зі своєю компанією, що позитивно 
впливає на їх ставлення до роботи і клієнтів, що, 
в свою чергу, сприяє поліпшенню клієнтського 

обслуговування та підвищенню задоволеності 
та лояльності клієнтів;

– залучення формує довіру працівників до 
своєї організації;

– залучення формує лояльність співробітни-
ків, що є важливим фактором стабільності роз-
витку бізнесу в конкурентному середовищі;

– залучення сприяє формуванню енергійної 
робочої атмосфери;

– залучення сприяє стрімкому розвитку біз-
несу;

– залучення формує у співробітників навички 
ефективного просування бренду компанії;

– залучені співробітники демонструють 
більш високий результат, ніж інший персонал» 
[15, с. 14-15].

сучасні HR-служби, як правило, виділяють 
декілька рівнів, що визначають моделі пове-
дінки співробітників у компанії:

– «задоволеність передбачає, що людину 
загалом влаштовує компанія, в якій вона пра-
цює. вона задоволена певними складовими, 
наприклад, зарплатою, умовами праці, можли-
востями навчання, і буде продовжувати тут пра-
цювати, але не докладаючи особливих зусиль;

– лояльність означає, що співробітнику подо-
бається компанія, і він готовий працювати тут 
ще довгий час, залишаючись відданим праців-
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Рис. 1. Складові залученості персоналу компанії [13, с. 19]
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ником, але, як і раніше, не докладаючи зайвих 
зусиль;

– залученість вважається найвищим рівнем, 
коли людина дбає за свою компанію, виклада-
ється і намагається працювати якомога краще» 
[16, с. 37].

«залученість тісно пов’язана з результатами 
бізнесу і впливає на такі показники, як сукуп-
ний дохід акціонерів, продуктивність, плинність 
кадрів і задоволеність споживачів» [17, с. 45].

таким чином, залученість є важливим фак-
тором успішності будь-якої сучасної організації, 
що прагне до інтенсивного розвитку, зниження 
витрат і підвищення ефективності на всіх рівнях 
її діяльності та пов’язана з бізнес-результатами, 
що представлено на рис. 2.

розглядаючи залученість персоналу, вкрай 
важливу для успіху компанії, б. келлехер під-
креслює, що «…роботодавець повинен інвесту-
вати кошти в розвиток свого персоналу. багато 
компаній сфокусовані на сьогоднішньому дні і 
не приділяють належної уваги розвитку та залу-
ченості персоналу» [9, с. 1].

Дослідження показують, що існує декілька 
вирішальних факторів, що впливають на залу-
ченість співробітників, до яких відносяться:

1) «кар’єрний розвиток: кар’єрне та особис-
тісне зростання. компанії з високим рівнем залу-
ченості надають своїм співробітникам можливості 
для розвитку здібностей, набуття нових навичок і 
знань, розкриття особистісного потенціалу.

2) кар’єрний розвиток: ефективне управ-
ління талантами. залучені співробітники зна-
ють, що керівники їх оцінюють по достоїнству, 
знають їхні таланти і створюють всі умови для 
розвитку і застосування цих талантів на благо 
компанії.

3) лідерство: ясність організаційних ціннос-
тей. співробітникам необхідно знати, що цін-
ності компанії недвозначні і зрозумілі.

4) лідерство: Поважне ставлення до спів-
робітників. успішні організації демонструють 
шанобливого ставлення до всіх співробітників і 
їх індивідуальних особливостей, незалежно від 
службового становища.

5) лідерство: корпоративні стандарти етич-
ної поведінки. етична поведінка компанії по від-
ношенню до клієнтів і конкурентів сприяє підви-
щенню рівня залученості співробітників.

6) наділення повноваженнями: співробіт-
никам необхідно мати можливість приймати 
рішення щодо питань, здатних вплинути на 
їх роботу. лідери високо залучених колекти-
вів формують довірчу і стимулюючу до роботи 
атмосферу, в якій співробітників закликають віді-
йти від традиційних уявлень про корпоративну 
ієрархію і сміливо пропонувати свої інноваційні 
ідеї і підходи до роботи, здатні підвищити ефек-
тивність роботи організації.

7) імідж: ступінь готовності співробітни-
ків рекомендувати і просувати продукцію та 
послуги своєї компанії багато в чому залежить 
від їх власного сприйняття якості даної продук-
ції та послуг. залученість співробітників без-
посередньо пов’язана з лояльністю клієнтів»  
[18, с. 15].

однак усвідомлення того, що ці фактори 
сприяють залученості та підвищують мотива-
цію – це лише перший крок. щоб забезпечити 
залученість та підвищити мотивацію, та, що є 
ще більш важливим, надати змогу персоналу 
перетворити залученість на продуктивність, 
компанії необхідні ефективні керівники, сис-
теми надання зворотного зв’язку та управління 
ефективністю діяльності, а також чітко сформу-
льовані можливості розвитку знань і навичок та 
кар’єрного росту.

у першу чергу, як свідчать практика Hay Group 
та результати досліджень, «працівники повинні 
розуміти загальний напрям розвитку організації, 
що тісно пов’язано з довірою та впевненістю у 
вищому керівництві організації. сьогодні праців-
ники розуміють, що їх перспективи подальшого 
працевлаштування, кар’єрні можливості та ріст 
залежать від стабільності компанії. і, звичайно, 
при цьому важливо, що можливості кар’єрного 
росту та підвищення професійного рівня існу-
ють, адже саме перспективи розвитку є одним 
з ключових факторів залученості та мотивації 
персоналу» [7, с. 108].
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Рис. 2. Залученість пов’язана з бізнес-результатами компанії [13, с. 22]
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Провідні компанії світу нині намагаються оці-
нити не просто задоволеність або лояльність 
своїх співробітників по відношенню до органі-
зації, а встановлюють індекс їх залученості в її 
діяльність.

так, наприклад, останні кілька років Пат 
Платинум банк оцінює не тільки задоволе-
ність клієнтів, але й залученість співробітників. 
Показники залученості демонструють, наскільки 
співробітникам дійсно подобається те, що від-
бувається в банку, корпоративна культура, став-
лення керівництва.

«Пат Платинум банк вже 4 роки поспіль про-
водить глобальні дослідження цього показника, 
перед керівниками підрозділів цієї фінансової 
організації щорічно ставиться мета – збільшити 
рівень залученості на 2%. в умовах постійних 
структурних перетворень діяльності, яким під-
дається Пат Платинум банк, управління залу-
ченням персоналу стає життєво необхідним для 
успішної організації діяльності банку» [19, с. 43].

«за результатами дослідження компанії 
Ernst & Young, проведеного 2014 року, Пат Пла-
тинум банк продемонстрував найвищі резуль-
тати з-поміж учасників дослідження залученості 
персоналу серед українських банків.

Дослідження виокремлювало чотири основні 
індекси, на підставі яких формувалися резуль-
тати: 

– індекс емоційної залученості (що відчуває 
залучений працівник);

– індекс діяльної залученості (як діє праців-
ник);

– індекс підтримки (що робить роботода-
вець для підтримання залученості);

– індекс віддачі (що отримує роботодавець 
від залучених працівників). сукупність показни-
ків цих індексів і забезпечила високий кінцевий 
результат» [19, с. 43].

Дослідження проводилося за новою мето-
дологією EY Engagement, яка базується на 
аналізі двосторонньої взаємодії між працівни-
ком і роботодавцем. у результаті дослідження 
залученість персоналу була проаналізована за 
трьома напрямками, які представлені в табл. 1.

таблиця 1
Оцінка залученості персоналу  

ПАТ Платинум Банк, 2014 [19, с. 43]

Напрямок Позначення
Результат 

ПАТ Платинум 
Банк

емоційна 
залученість

що відчуває залу-
чений працівник 89%

Діяльна 
залученість

як діє залучений 
працівник 81%

рівень 
підтримки 
залучення

«інвестиції 
компанії в 
залученість»

83%

в опитуванні взяли участь близько 90% усіх 
працівників банку. залученість працівників ста-

новить 85%, що є дуже високим показником 
(згідно з методологією Ernst & Young «добрим 
результатом» вважається залученість працівни-
ків на рівні 75%).

Дослідження залученості Пат Платинум 
банк проводить протягом кількох років, постійно 
отримуючи високі оцінки. так, наприклад, 
«2013 року Пат Платинум банк посів перше 
місце з-поміж 5 банків-учасників дослідження 
в україні. результати дослідження дозволяють 
банку системно впливати на залученість персо-
налу, домагаючись найкращих результатів для 
бізнесу» [20, с. 32].

високий показник залученості забезпечує 
позитивну емоційну атмосферу в колективі та 
підвищення бізнес-результатів. за даними кон-
салтингової компанії «TMC Artur Żurek», «лише 
20% компаній, які проводять дослідження залу-
ченості, використовують його результати для 
практичної роботи. Пат Платинум банк входить 
до цих 20%, намагаючись максимально вико-
ристати отримані дані. унаслідок цього в банку 
поліпшилася система взаємодій «керівник-під-
леглий», були розроблені та запроваджені нові 
формати спілкування, нові тренінги, мотиваційні 
програми тощо» [20, с. 32-33].

ефективний керівник повинен прислухатися 
до своїх співробітників і пам’ятати, що це без-
перервний процес. інформація, яку в результаті 
можна отримати, підкаже напрям для руху. це 
єдиний спосіб зрозуміти питання, які хвилюють 
співробітників. коли лідери прислухаються до 
своїх підопічних, останні стають більш стійкими 
й залученими, що, в свою чергу, веде до підви-
щення продуктивності праці і зниження плин-
ності кадрів.

залучені співробітники набагато більше задо-
волені своєю посадою, віддані компанії, частіше 
отримують підвищення по службі, щиро прагнуть 
до підвищення ефективності своєї роботи.

одним з найбільш ефективних засобів вимі-
рювання рівня залученості співробітників є 
спеціальні опитування. Добре розроблене опи-
тування допоможе зрозуміти, на якому рівні 
залученості знаходяться співробітники. ключо-
вим моментом, що визначає успіх такого опиту-
вання, є пильна увага до відгуків співробітників.

зокрема, фахівці інституту Gallup розробили 
опитувальник (Questionnaire (Q12)), який скла-
дається з 12 тверджень/питань, які покликані 
виміряти рівень залученості співробітників і вия-
вити ті аспекти в роботі компанії, які необхідно 
вдосконалити для підвищення залученості пер-
соналу [1, с. 46-47]. Q12 є ефективним інстру-
ментом вимірювання рівня залучення персо-
налу в роботу компанії.

твердження, представлені нижче, є, на думку 
авторів, ефективними індикаторами стану 
залученості співробітників, що, в свою чергу, 
впливають на задоволеність співробітників та 
керівників та представляють складові політики 
залученості компанії, а саме:
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– люди (вище керівництво, лінійний менедж-
мент, колеги, люди як цінність, довіра);

– робота (зміст роботи, відчуття заверше-
ності, автономність, ресурси, процеси);

– можливості (розвиток кар’єри, корпора-
тивне навчання і розвиток);

– винагорода (оплата праці, пільги і компен-
сації, визнання);

– компанія (управління ефективністю, 
бренд роботодавця, репутація компанії, полі-
тики і процедури, стабільність);

– життя (умови праці, баланс «робота/
життя»).

вищенаведені або розроблені в організації 
опитування допоможуть визначити проблемні 
зони і вжити заходи щодо виправлення виявле-
них проблем, а саме:

– «зв’язок з високими показниками компанії 
(ефективна співпраця менеджменту і співробіт-
ників призводить до зростання залученості пер-
соналу, що, у свою чергу, сприяє поліпшенню 
роботи компанії);

– взаємодія починається на самому верху 
(дії вищого та середнього менеджменту);

– залученість лінійних керівників (лінійні 
керівники самі повинні бути залучені, згідно з 
результатами дослідження, співробітники наба-
гато охочіше йдуть за тим топ-менеджмером, 
який є ефективним і вважається гарним фахів-
цем);

– внутрішньокорпоративний меседж ком-
панії (створити стійку систему неформального 
спілкування співробітників різних рівнів; нала-
годити зворотний зв’язок (керівник-співробітник 
і навпаки), здійснити обмін досвідом та ідеями 
між співробітниками та відділеннями банку; 
створити корпоративну фотогалерею, вислов-
лювати ідеї і відправляти їх безпосередньо 
керівнику);

– індивідуалізація залученості персоналу 
(повинні існувати диверсифіковані підходи до 
роботи з персоналом);

– культура мотивації (цікаві завдання для 
співробітники, які повинні любити те, що вони 
роблять, у цьому випадку, зарплата вже є не 
настільки важливою);

– механізм зворотного зв’язку (у компанії 
повинен існувати механізм спілкування зі спів-
робітниками);

– стимулювання та винагорода (компанії 
вибудувати таку систему мотивації, яка б вра-
ховувала всі досягнення співробітника на робо-
чому місці, що буде стимулювати їх досягати ще 
більших бізнес-результатів);

– комунікація (дуже важливо доносити 
інформацію про стан справ у компанії до співро-
бітників);

– бренд роботодавця (потрібно активно 
розвивати свій бренд ефективного та успішного 
роботодавця, у перспективі це матиме пози-
тивний вплив на роботу компанії в цілому)» 
[21, с. 29-30].

використовуючи цей інструмент, керівники 
можуть зрозуміти, які аспекти в роботі з персо-
налом потребують удосконалення, і що необ-
хідно зробити для підвищення рівня залученості 
в роботі персоналу організації, наприклад:

– тримати підлеглих у курсі справ (політика 
відкритих дверей, кожний співробітник може 
прийти до будь-кого з менеджерів і висловити 
свої пропозиції, ідеї або думки);

– створити середовище, де внесок кожного 
співробітника був би важливим;

– побудувати чесні й відкриті стосунки, коли 
відверто говорять навіть про неприємні речі 
(така відкритість і прозорість культивується 
головним офісом компанії);

– пропонувати допомогу;
– сприяти досягненню підлеглими балансу 

між роботою і приватним життям;
– відкрито обговорювати можливості 

кар’єрного зростання;
– зробити критику інструментом навчання;
– стратегічні сесії (працівники збираються в 

одному приміщенні, діляться на групи та генеру-
ють свої ідеї щодо розвитку компанії за різними 
напрямами);

– платити гідну зарплату.
залученість необхідно вимірювати періо-

дично, це необхідно для того, щоб правильно 
зрозуміти, яким чином вона впливає на успіх 
організації. не варто забувати, що вимірювання 
залученості без застосування відповідних захо-
дів по підвищенню її рівня, може призвести до 
того, що співробітники залишаться незадово-
лені і розчаровані.

висновки провідних дослідницьких агентств і 
консультантів в області організаційного розвитку, 
включаючи GFK Trustmark, Gallup, Hay Group, 
Towers Watson, PWC, практично однозначні. 
«Для працівників з високим рівнем залученості 
характерні більш високі продуктивність та якість 
роботи з клієнтами, що посилює їх лояльність по 
відношенню до організації та покращує показ-
ники її прибутковості» [22, с. 78-79].

згідно з даними Corporate Executive Board, 
«співробітники, залучені в роботу компанії, 
докладають на 57% більше зусиль, і ймовір-
ність їх звільнення була оцінена на 87% нижче, 
ніж у працівників з низьким рівнем залученості. 
навіть у період економічної кризи ступінь залу-
чення найбільш продуктивних співробітників 
знизилася менше, ніж менш продуктивних»  
[22, с. 75-76].

за підсумками аналізу можна зробити висно-
вок, що «залученість персоналу» є інтеграль-
ним показником, який може виступати в якості 
індикатора відношення працівників до постійних 
змін, що відбуваються в банківських установах, 
та виділити чотири моделі поведінки персоналу 
компанії за рівнем залученості:

– зона ефективності (залученість співробіт-
ників, поза сумнівом, є основою успіху і високих 
бізнес-результатів. рекомендується сконцентру-
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вати зусилля на збереженні і підтримці досягну-
тих результатів залученості і задоволеності);

– нейтральна зона (залученість персоналу 
демонструє хороші бізнес-результати, які можна 
поліпшити умілою роботою HR-команди, впро-
вадженням нових, ефективніших політик і прак-
тик, коректуванням і реалізацією HR-стратегії);

– зона невпевненості (компанія може демон-
струвати непогані (на перший погляд) фінансові 
показники, а може вже працювати зі збитками. 
справа в тому, що співробітники недостатньо 
зацікавлені в успішній роботі компанії, і тому 
необхідні серйозні зміни в HR-практиках, щоб 
поліпшити результати бізнесу);

– зона руйнування (низький рівень залуче-
ності персоналу значно перешкоджає досяг-
ненню бізнес-цілей. багато хто з таких компаній 
несе серйозні фінансові втрати, власники не 
отримують дивідендів. тому таким компаніям 
слід підняти питання кардинального перегляду 
HR-політик, практик і процедур).

Дослідження залученості персоналу може 
проводитися на постійній основі, через певні 
проміжки часу для встановлення динаміки зміни 
цього показника. крім того, використання в 
різних фінансових організаціях одних і тих же 
методів дослідження дозволить надалі співвід-
носити між собою рівні залученості їх персоналу 
з високим ступенем об’єктивності, формувати 
рейтинги кращих роботодавців.

Висновки з проведеного дослідження. 
таким чином, вдалося встановити, що:

– залученість – це такий позитивний стан і 
ставлення співробітників до своєї роботи і ком-
панії, яке дозволяє їм працювати продуктив-
ніше, прикладати максимум зусиль і отримувати 
задоволення від своєї діяльності, що в свою 
чергу сприяє успіху компанії, її ефективності та 
прибутковості;

– на рівень лояльності та залучення співро-
бітників впливають організаційна культура та 
мотиваційна політика компанії;

– залученість повинна постійно вимірюва-
тися, аналізуватися, а на основі отриманих 
результатів повинні розроблятися заходи щодо 
підвищення її рівня (компанія працює стабільно, 
вчасно виплачується заробітна плата, бонуси, 
соціальний пакет, люди відчувають себе захи-
щеними, відчуття причетності до чогось дійсно 
важливого, система визнання, немає ризиків 
втратити роботу, в колективі хороші стосунки).

роботу по створенню та підтриманню висо-
кого рівня залученості персоналу доцільно здій-
снювати в рамках програми підвищення лояль-
ності співробітників, розробка якої могла б стати 
одним з пріоритетних напрямів менеджменту 
компанії. 

в умовах постійних економічних змін органі-
зація, орієнтована на успіх, повинна керувати 
рівнем залученості працівників і оцінювати 
фактори, які її знижують (набирати і використо-
вувати працівників просто як ресурс, лідерами 
просування та втіленням різних ідей є мене-
джери компанії, а не працівники, відсутність 
зворотнього зв’язку між менеджментом компанії 
і співробітниками, відсутність підтримки ліній-
них менеджерів).

у статті отримав подальший розвиток ана-
ліз теоретичних основ щодо розуміння поняття 
«залученість персоналу» як напрямку управ-
ління персоналом підприємства на основі вимі-
рювання та підвищення рівня залученості з 
метою формування системи соціально-трудо-
вих відносин для забезпечення ефективності 
праці та бізнес-результатів підприємства, а 
також внесення пропозицій щодо розвитку залу-
ченості персоналу в сфері фінансового обслу-
говування.
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У статті висвітлено економічний зміст та призначення мита як непрямого державного податку, роз-
глянуто його види та особливості стягнення. Проаналізовано динаміку та питому вагу надходження 
мита серед інших податкових платежів до Державного бюджету України протягом останніх років. Вияв-
лено низку причин зменшення обсягу надходження цього податку до бюджету та наведено шляхи оптимі-
зації адміністрування цього непрямого податкового платежу до вітчизняного бюджету.

Ключові слова: мито, ввізне мито, вивізне мито, сезонне мито, спеціальне мито, антидемпінгове 
мито, компенсаційне мито, додатковий імпортний збір, Державний бюджет України, Державна фіскальна 
служба України.

В статье отражено экономическое содержание и назначение пошлины как непрямого государственно-
го налога, рассмотрены его виды и особенности взыскания. Проанализирована динамика и удельный вес 
поступления пошлины среди других налоговых платежей в Государственный бюджет Украины в течение 
последних лет. Выявлен ряд причин уменьшения обсяу поступления этого налога в бюджет и приведены 
пути оптимизации администрирования этого непрямого налогового платежа в отечественный бюджет.

Ключевые слова: пошлина, ввозная пошлина, вывозная пошлина, сезонная пошлина, специальная по-
шлина, антидемпинговая пошлина, компенсационная пошлина, дополнительный импортный сбор, Госу-
дарственный бюджет Украины, Государственная фискальная служба Украины.

In the article economic maintenance and setting of duty are reflected as an indirect state tax, his kinds and fea-
tures of penalty are considered. A dynamics and specific gravity of receipt of duty are analysed among other tax 
payments in the State budget of Ukraine during the last years. The row of reasons of reduction receipt of this tax is 
educed in a budget and the ways of optimization of this indirect tax payment are driven to the home budget.

Keywords: duty, import duty, exported duty, seasonal duty, special duty, anti-dumping duty, countervailing duty, 
additional imported collection, the State budget of Ukraine, Government fiscal service of Ukraine.

Постановка проблеми. в умовах погли-
блення глобалізації та євроінтеграційних про-
цесів швидкими темпами зростають обсяги між-
народних контактів держав як політичного, так і 
соціального, а особливо – економічного харак-
теру. кінцевим результатом такого процесу 
має стати вільне переміщення товарів, послуг, 
об’єктів інтелектуальної власності, капіталів, 
робочої сили через території різних держав та 

поступове зникнення торговельних бар’єрів між 
ними. з року в рік у цю систему поступово інте-
грується й вітчизняна економіка.

разом з тим, у всі історичні періоди кожна 
держава для захисту власних інтересів та під-
тримки національного товаровиробника вво-
дила низку митних платежів. так, у сучасних 
умовах міжнародної торгівлі мито як один із 
митних платежів відіграє ключову роль у фор-
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муванні зовнішньоторговельної політики країни. 
вивчення ж процесу розвитку та сутнісних осо-
бливостей категорії «мита», властивих конкрет-
ному етапу історичного розвитку, дослідження 
його особливостей, функцій, видів дасть змогу 
більш широко охопити та зрозуміти цю еконо-
мічну категорію. зауважимо, що в останні роки, в 
умовах постійних соціально-економічних потря-
сінь, національні органи влади повинні виби-
рати якомога раціональнішу та продуктивнішу 
зовнішньоекономічну політику, яка б найбільш 
повною мірою відповідала інтересам україни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
вітчизняна фінансова наука в своєму арсеналі 
вже володіє науковими дослідженнями, при-
свяченими питанням генезису митних платежів 
україни. окремі проблемні аспекти адміністру-
вання мита є предметом наукових досліджень 
низки вітчизняних вчених та науковців, зокрема 
висвітлені в працях: о.Ю. буцької [1], с.Г. вой-
това [2], і. карамбовича та л. Шевченко [3], 
я. литвина [4], і.М. товкуна [9], Ю. турянського 
[10] а також низки інших. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. не заперечуючи цінність 
вище перелічених праць, вважаємо за доцільне 
поглибити теоретичні аспекти поняття такої еко-
номічної категорії, як «мито», яким і присвячена 
ця наукова стаття.

Формулювання цілей статті. на основі викла-
деного можна сформулювати завдання дослі-
дження, яке полягає у висвітлені місця мита як 
непрямого податку серед інших податкових пла-
тежів україни, досліджені видів та особливостей 
мита, а також окресленні проблемних аспектів 
адміністрування його до Державного бюджету 
україни та наведення напрямів подолання нега-
тивних тенденцій у цій фіскальній сфері.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Передумовою появи мита є суспільний 
поділ праці і розвиток торгівлі. ще за рабовлас-
ницького ладу з’являється приватне мито, яке 
сплачувалось купцем при в’їзді у місто за право 
торгувати. Поступово розвиток торгівлі та про-
мисловості зумовив зміну видів мита. в часи 
середньовіччя митні збори зустрічаються всюди 
у різноманітних формах, але у більшості випад-
ків вони були не чітко визначеними, непостій-
ними і, згідно із загальним устроєм середніх 
віків, часто справлялись під особливим приво-
дом. так, протягом довгого часу мито сплачу-
валось за користування коморами, де купці в 
обов’язковому порядку зберігали свої товари. 
в період феодальної роздробленості набуло 
поширення внутрішнє мито, що справлялося за 
ввіз, вивіз чи транзит товарів через володіння 
феодала. утворення централізованих дер-
жав та міжнародний поділ праці зумовив появу 
зовнішнього мита [3, с. 113].

відповідно до статті 271 Митного кодексу 
україни, мито – це загальнодержавний податок, 
встановлений Податковим кодексом україни, 

який нараховується та сплачується відповідно 
до Податкового кодексу, Митного кодексу, зако-
нів україни та міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана верховною радою 
україни.

як видно з таблиці 1, поряд із митом у про-
цесі регулювання зовнішньоекономічної діяль-
ності широко використовуються інші різновиди 
митного оподаткування, які ще прийнято нази-
вати субститутами мита. останні як самостійне 
фіскальне явище сьогодні ще недостатньо 
досліджені, однак не викликає жодного сумніву 
зумовлений ними фіскальний тягар на імпорте-
рів при розмитненні товарів, а також на носіїв 
таких податків, що виступають місцевими спо-
живачами імпортної продукції [10, с. 153]. 

По-перше, субститути мита істотно усклад-
нюють митні процедури, не відіграючи при 
цьому жодної самостійної ролі, а виступаючи 
лише як додаткові фіскальні чинники. 

По-друге, справляння додаткових митних 
податків – субститутів мита – породжує про-
блему подвійного оподаткування. 

По-третє, надмірний фіскальний митний 
тягар як примітивна форма протекціонізму ство-
рює вагомі перешкоди на шляху розвитку міжна-
родного співробітництва, насамперед у галузях 
зовнішньої торгівлі та вивозу і ввозу капіталів.

таблиця 1
Функціонально–сутнісні характеристики мита 

[10, 153].
Митні платежі

Податки та інші обов’язкові збори, що 
утримуються з товарів, які перетинають митний 

кордон
Митні податки Митні збори

непрямі податки, що 
справляються митними 
органами з товарів, які 
перетинають митний 
кордон. зараховуються 
до державного 
бюджету.

збори, що 
нараховуються 
митними органами за 
послуги з розмитнення 
товарів. надходять у 
розпорядження служб, 
що надали такі послуги.

Митні податки
Мито Інші митні податки

непрямий податок на 
зовнішньоторговельні 
операції, що 
утримується з товарів, 
які перетинають митний 
кордон за законодавчо 
встановленими 
ставками Єдиного 
митного тарифу.

внутрішні податки, 
що утримуються з 
імпортних товарів, які 
перетинають митний 
кордон. такі податки є 
різновидом податків на 
зовнішньо-торгівельні 
операції.

відомо, що в україні застосовуються такі 
види мита:

1) ввізне мито (встановлюється на товари, 
що ввозяться на митну територію україни);

2) вивізне мито (вивізне мито встановлю-
ється законом на українські товари, що виво-
зяться за межі митної території україни);
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3) сезонне мито (на окремі товари законом 
може встановлюватися сезонне мито на строк 
не менше 60 та не більше 120 послідовних 
календарних днів з дня встановлення сезонного 
мита).

разом з тим, законодавством передбачені і 
особливі види мита (див. рис. 1).

 

Мито  Спеціальне мито (встановлюється як засіб захисту 
національного товаровиробника, у разі якщо товари 
ввозяться на митну територію України в обсягах та/або за 
таких умов, що їх ввезення заподіює або створює загрозу 
заподіяння значної шкоди національному товаровиробнику, 
а також як заходи у відповідь на дискримінаційні та/або 
недружні дії інших держав, митних союзів та економічних 
угруповань, які обмежують реалізацію законних прав та 
інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
України) 

 

Антидемпінгове мито (встановлюється у разі ввезення на 
митну територію України товарів, які є об’єктом демпінгу, що 
заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди 
національному товаровиробнику) 

  
Компенсаційне мито (встановлюється у разі ввезення на митну 
територію України товарів, які є об’єктом субсидованого 
імпорту, що заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння 
шкоди національному товаровиробнику) 

  

Додатковий імпортний збір (встановлюється законом 
відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і 
торгівлі 1994 року (далі – ГАТТ–1994) та Домовленості про 
положення ГАТТ–1994 щодо платіжного балансу у разі 
значного погіршення стану платіжного балансу або істотного 
скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними 
мінімального розміру з метою забезпечення рівноваги 
платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних 
резервів) 

  

Рис. 1. Види особливого мита в Україні
 Джерело: Складено авторами на основі : [5].

вважаємо за доцільне відстежити дина-
міку надходження цього фіску до Державного 
бюджету україни.

в таблиці 2 відображено структуру дохо-
дів до Державного бюджету україни упродовж 
2013–2016 років. як видно з таблиці, динаміка 
мита упродовж аналізованого періоду є нео-

днозначною та не має чітко вираженої тенден-
ції до змін. частка митних платежів є порівняно 
незначною і коливається в межах 3,3–7,61% 
доходів. так, якщо у 2013 р. обсяг справляння 
мита до держбюджету становив 13,3 млрд. грн., 
у 2014 р. – 12,6 млрд. грн., у 2015 р. зафіксо-
вано найбільший обсяг мита – 40,3 млрд. грн., 
то за 10 місяців 2016 р. від митного оподатку-
вання надійшло лише 19,27 млрд. грн.

так, сьогодні в україні існує низка проблем, 
які впливають на стан тарифного регулю-
вання, що відповідно вплинуло на обсяги стяг-
нення мита. До таких проблем можна віднести  
[4, c. 732]:

– наявність значної кількості пільг зі сплати 
ввізного мита для окремих галузей та суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності;

– встановлення специфічних та комбінова-
них ставок ввізного мита без урахування специ-
фіки поставок товару;

– відставання митного контролю від сучасних 
потреб пропускної здатності та світових стан-
дартів контролю товарів;

– значна деталізація та надмірна диферен-
ціація у розмірах ставок ввізного мита на одно-
рідні товари;

– корупційні діяння в митних органах призво-
дять до зменшення надходжень до державного 
бюджету;

– ігнорування галузевими міністерствами 
та відомствами основних принципів і підходів 
щодо підготовки законодавчих актів з питань 
тарифного регулювання.

Висновки з даного дослідження і пер-
спективи. вважаємо, що задля збільшення 
надходження митних платежів доцільно було б 
провести уніфікацію порядку справляння мита; 
посилити контроль органів державної влади над 
стягненням митних платежів і наданням митних 
пільг задля протидії корупційним схемам та 
тіньовому бізнесу, введення чіткого і прозорого 

таблиця 2
Структура доходів Державного бюджету України

Джерело доходів
2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік*

Млрд. грн. частка, 
% Млрд. грн. частка, 

% Млрд. грн. частка, 
% Млрд. грн. частка, 

%
усьоГо 
ДохоДів 337,60 100 395,30 100 529,43 100 600,23 100

Податкові 
надходження 262,80 77,84 280,20 70,88 409,42 77,33 502,16 83,7

Прямі податки 85,90 25,44 83,50 21,12 126,89 23,97 168,34 28,04
непрямі податки 176,90 52,4 196,70 49,76 282,53 53,36 333,82 55,61
ПДв 128,30 38 139,00 35,16 164,11 31 232,66 38,7
акцизний податок 35,30 10,46 45,10 11,41 77,46 14,63 81,89 13,64
Мито 13,30 3,94 12,60 3,19 40,30 7,61 19,27 3,3
неподаткові 
надходження 74,80 22,16 115,10 29,12 120,01 22,67 98,07 16,3

*Станом на листопад 2016 року

Джерело: Складено та розраховано авторами на основі : [6; 7; 8].
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механізму застосування спрощеного порядку 
проведення процедур митного оформлення 
та розширення прав митних органів, удоско-
налення комунікативної політики та введення 
широкого кола інформаційних каналів взаємодії 
між Державною фіскальною службою україни 
та платниками податку щодо адміністрування 
мита.

Процеси, що відбуваються в україні вимага-
ють такого механізму державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності, який би вра-

ховував особливості національної економіки. 
відсутність захисту національної економіки на 
даному етапі становлення нашої державності 
може спричинити скорочення національного 
виробництва і навіть знищення деяких його 
видів. саме тому, перед Державною фіскаль-
ною службою україни стоїть низка завдань 
щодо модернізації її діяльності задля впрова-
дження ефективних інструментів регулювання 
зовнішньої торгівлі і захисту національних 
інтересів.
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Розглянуто основні підходи до оцінки ймовірності банкрутства банку. Визначено переваги моделі оцін-
ки, побудованої за допомогою апарата нечіткої логіки. Запропонована ієрархічна модель комплексної оцінки 
вірогідності банкрутства банку, розроблена на основі нечіткої логіки, яка дає можливість поєднати кіль-
кісні та якісні показники, використати експертні знання, дає змогу легко вносити зміни та не потребує 
різкої точності, що в підсумку забезпечує високу адекватність оцінки ймовірності банкрутства. Прове-
дено емпіричні дослідження оцінки ймовірності банкрутства банку із застосуванням апарату нечітких 
множин.

Ключові слова: нечітка модель, ймовірність банкрутства, комплексна оцінка, функція належності, 
нечітка логіка. 

Рассмотрены основные подходы к оценке вероятности банкротства банка. Определены преимуще-
ства модели оценки, построенной с помощью аппарата нечеткой логики. Предложена иерархическая мо-
дель комплексной оценки достоверности банкротства банка, разработанная на основе нечеткой логи-
ки, которая дает возможность совместить количественные и качественные показатели, использовать 
экспертные знания, позволяет легко вносить изменения и не требует строгой точности, что в итоге 
обеспечивает высокую адекватность оценки вероятности банкротства. Проведено эмпирические иссле-
дования оценки вероятности банкротства банка с применением аппарата нечетких множеств.

Ключевые слова: нечеткая модель, вероятность банкротства, комплексная оценка, функция принад-
лежности, нечеткая логика. 

The main approaches to the evaluation of the probability of bank bankruptcy is considered. The advantages of 
model built using fuzzy logic device are estimated. A hierarchical model of a comprehensive assessment of the reli-
ability of the bank's bankruptcy, is developed on the basis of fuzzy logic, which makes it possible to combine quanti-
tative and qualitative indicators, to utilize the expertise, makes it easy to chang and does not require strict accuracy, 
which ultimately provides high assessment of the adequacy of the probability of bankruptcy. A empirical researches 
of the probability of bank bankruptcy by using fuzzy sets are estimated.

Keywords: fuzzy model, the probability of bankruptcy, a comprehensive evaluation, membership function, fuzzy 
logic.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Підґрунтям фінансової без-
пеки країни є банківська система, яка залежить 
як від кон’юнктури на світових ринках [1, с. 88], 
так і від розвитку структурної кризи економіки 
україни. кількість банків, що стають неплато-
спроможними і перебувають у стані ліквідації, 
має тенденцію до зростання, що негативно 
впливає на депресивні процеси у всій економіці. 
з цього можна зробити висновок, що незважа-
ючи на значний методичний доробок вітчизня-
них і закордонних науковців щодо діагностики 

кризових явищ, наявні підходи до діагностики 
банкрутства банків в україні не дозволяють 
ефективно виявляти кризові явища на ранніх 
етапах. саме тому для підвищення ефектив-
ності діагностики банкрутства банків потребує 
подальшого розвитку методичне забезпечення 
антикризового менеджменту банку. банкрутство 
банку – це результат негативних процесів, які 
відбуваються в процесі його функціонування 
протягом тривалого часу. виявлення кризових 
явищ якомога раніше може попередити або 
допомогти подолати їх і знизити ризики для 
інших суб’єктів підприємництва, пом’якшити 



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 1 (06) / 2017

119119Гроші, фінанси і кредит

системну кризу. це актуалізує проблеми розви-
тку методичного забезпечення діагностування 
ймовірності банкрутства і кризових ситуацій 
банківських установ як підґрунтя для управ-
лінських рішень щодо попередження кризових 
явищ з урахуванням сучасних напрямів дослі-
джень у сфері фінансового менеджменту.

Проблема формування адекватної діагнос-
тики банкрутства банку є досить актуальною 
на сьогоднішній день, адже є визначальною в 
процесі антикризового управління. Повна, все-
охоплююча та достовірна діагностика ймовір-
ності банкрутства дозволяє знайти сильні та 
слабкі місця у системі антикризового фінансо-
вого менеджменту, що значно полегшує процес 
управління банком. застосування для комп-
лексної оцінки ймовірності банкрутства банку 
нечітких технологій, які позбавлені багатьох 
недоліків економетричного підходу, дають змогу 
отримувати адекватні результати і формувати 
відповідні висновки стосовно прийняття анти-
кризових управлінських рішень за неповної ста-
тистичної інформації, складних функціональних 
залежностей фінансової стійкості, ліквідності, 
рентабельності банку та врахувати невизначе-
ності досліджуваного процесу функціонування 
банку в турбулентному ринковому середовищі. 
Модель пристосована для використання екс-
пертної інформації про об‘єкт дослідження у 
вигляді логічних правил. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання цієї про-
блеми і на які спирається автор. вагомий вне-
сок в обґрунтування та практичну розбудову 
теорії діагностики банкрутства банку зробили 
такі видатні науковці, як е. альтман, і. бала-
банов, у. бівер, а. буздалін, в. ковальов, 
р. ліс, р. сайфулін, а. смольский, Г. спрінгейт, 
Дж. таффлер, Г. тішоу, Є. трєнєнков, а. Шере-
мет та ін. серед українських вчених, що займа-
ють провідні позиції у розробленні проблеми 
діагностики банкрутства, доцільно відзначити 
роботи вітчизняних дослідників о. васюренка, 
с. козьменка, а. Мещерякова, в. Міщенка, 
а. Мороза, а. Єпіфанова, М. савлука, і. сала та 
інших. аналіз праць вказаних науковців дозво-
ляє ґрунтовно підійти до дослідження сутності 
поставленого наукового завдання, а також вия-
вити питання, що залишаються невирішеними. 
як зарубіжні, так і вітчизняні методики мають 
певні недоліки, що ускладнюють можливість 
їх застосування в умовах системної кризи в 
україні. зокрема, потребують доопрацювання 
та систематизації інструментарій ранньої діа-
гностики банкрутства банків на основі сучасних 
методів. застосуванням нечіткої логіки в еко-
номіці займалися о. недосєкін [2], Ю.зайченко 
[3], і. журавльова [4], а. кофман [5], а. леонен-
ков [6], а. ротштейн а. [7], с. Штовба [8]. саме 
використання апарату нечіткої логіки в системі 
діагностики банкрутства банку є завданням 
цього дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування і 
подальший розвиток методичного підходу до 
діагностики банкрутства банку з використанням 
сучасного інструментарію нечіткої логіки.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. враховуючи обґрунтування  
[9, с. 6-7; 10, с. 245], діагностика банкрутства 
як один з важливих превентивних інструментів 
банківського регулювання і самоменеджменту 
є процесом завчасного розпізнавання проблем-
ності в діяльності банків – неплатоспромож-
ності, збитковості, фінансової залежності від 
зовнішніх джерел фінансування, низької ділової 
активності – на стадії зародження кризи шляхом 
здійснення регулярного аналізу їх фінансового 
стану з отриманням оцінки схильності банків 
до банкрутства, а також якісної ідентифікації їх 
стану на конкретний момент часу з обов’язковою 
побудовою прогнозу становища в майбутньому. 
тому в класичних моделях діагностики бан-
крутства використовують показники прибутко-
вості, фінансової стійкості, ліквідності та ділової 
активності [11, с. 91-97]. основними методами 
оцінки ймовірності банкрутства є: статистичні, 
що визначають ймовірності виникнення втрат 
на основі статистичних даних попереднього 
періоду і встановленні зони ризику; аналітичні, 
які оцінюють ймовірність виникнення втрат на 
основі математичних моделей; метод експерт-
них оцінок як комплекс логічних і математико-
статистичних методів з обробки результатів опи-
тування групи експертів, причому ці результати 
є єдиним джерелом інформації [12, с. 76-79]. 
Для прогнозування банкрутства у світі викорис-
товується система економетричних моделей, 
які будуються на основі фінансових коефіцієн-
тів: п’ятифакторна модель е. альтмана, модель 
спрінгейта, модель ліса, тест таффлера, коефі-
цієнт бівера, [11, c. 91-97], методика декомпози-
ційного аналізу прибутковості власного капіталу 
або модель Дюпона [13, c. 102-103; 14, c. 64-66]. 
використання найбільш поширених методів діа-
гностування ймовірності банкрутства банків 
(рейтингових систем, коефіцієнтного аналізу та 
аналізу споріднених груп, комплексних оцінок 
банківських ризиків, статистичних моделей) у 
нашій країні ускладнено нерозвинутістю інфор-
маційної бази для використання традиційних 
статистичних методів, складністю визначення 
показників, що використовують у закордонних 
практиках, низька достовірність інформації 
у відкритому доступу, та впливає на точність 
моделей; обмеженість кола застосування сис-
тем, які використовуються органами банків-
ського нагляду, їх невисока оперативність та 
трудоємність [15, c. 391-392].

у зв’язку з цим пропонується здійснювати діа-
гностику за допомогою теорії нечітких множин 
за методологією о. недосекіна [2], яка адапто-
вана для аналізу ймовірності банкрутства банку.
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на відміну від наведених інструментів, апа-
рат нечітких множин володіє такими перевагами 
[16]: можливість оперувати вхідними даними, 
заданими нечітко: наприклад, безупинно змі-
нювані в часі значення (динамічні задачі), 
значення, які неможливо задати однозначно 
(результати статистичних опитувань, рекламні 
компанії і т. д.); можливість нечіткої формалі-
зації критеріїв оцінки і порівняння: оперування 
критеріями «більшість», «можливе», «пере-
важно» і т.д.; можливість проведення якісних 
оцінок як вхідних даних, так і виведених резуль-
татів: ви оперуєте не тільки власне значеннями 
даних, але їхнім ступенем вірогідності і їх роз-
поділом; можливість проведення швидкого 
моделювання складних динамічних систем і 
їхній порівняльний аналіз із заданим ступенем 
точності: оперуючи принципами поведінки сис-
теми, описаними fuzzy-методами, ви, по-перше, 
не витрачаєте багато часу на з’ясування точних 
значень змінних і складання рівнянь, що їх опи-
сують, по-друге, можете оцінити різні варіанти 
вихідних значень.

комплексна діагностика ймовірності банкрут-
ства банку інтегрує результати усіх видів фінан-
сового функціонування середовища банку.

Першим етапом є етап визначення лінгвіс-
тичних змінних та нечітких підмножин станів 
банку. лінгвістична змінна е «стан банку» має 
п’ять значень: е1 – нечітка множина «гранич-
ного незадовільного стану»; е2 – нечітка мно-
жина «незадовільного стану»; е3 – нечітка 
множина «середнього незадовільного стану»; 
е4 – нечітка множина «відносного незадовіль-
ного стану»; е5 – нечітка множина «граничного 
задовільного стану». відповідна змінній е, лінг-
вістична змінна G «ймовірність банкрутства 
банку» визначається таким чином: G1 – нечітка 
підмножина «гранична ймовірність банкрут-
ства»; G2 – нечітка підмножина «висока ймо-
вірність банкрутства»; G3 – нечітка підмножина 
«середня ймовірність банкрутства»; G4 – нечітка 
підмножина «низька ймовірність банкрутства»; 
G5 – нечітка підмножина «незначна ймовірність 
банкрутства». носій множника G – показник 
ймовірності банкрутства банку g може знахо-
дитись у діапазоні від 0 до 1 за визначенням. 
необхідним є визначення для довільного окре-
мого фінансового або управлінського показника 
хі лінгвістичної змінної ві «рівень показника хі» 
на нижче наведеній терм-множині значень: ві1 – 
підмножина «дуже низький рівень показника хі»; 
ві2 – підмножина «низький рівень показника хі»; 
ві3 – підмножина «середній рівень показника 
хі»; ві4 – підмножина «високий низький рівень 
показника хі»; ві5 – підмножина «дуже високий 
рівень показника хі».

Другим етапом доцільно буде здійснити від-
бір фінансових показників х={хn} у кількості n. 
Перелік показників було обрано з урахуванням 
комплексності та відповідності їх для оцінки 
ймовірності банкрутства банку та рівня його 

платоспроможності: х1 – коефіцієнт автономії, 
х2 – коефіцієнт надійності, х3 – рентабельність 
капіталу Rоа, х4 – рентабельність активів ROE, 
х5 – загальний рівень прибутковості, х6 – кое-
фіцієнт ліквідного співвідношення кредитів і 
депозитів. значення відібраних показників наве-
дено у табл. 1.

таблиця 1
Значення фінансових показників 

ПАТ «Сбербанк», відібраних  
для діагностики

Показник Роки
ідентифікатор найменування 2013 2014 2015

х1 коефіцієнт 
автономії 0,08 0,05 0,1

х2 коефіцієнт 
надійності 0,12 0,09 0,05

х3 рентабель- 
ність капіталу 0,04 0,02 0,01

х4 рентабель- 
ність активів 0,00 0,00 0,00

х5
загальний 
рівень 
прибутковості

1,41 0,63 1,54

х6

коефіцієнт 
ліквідного спів-
відношення 
кредитів і 
депозитів

1,37 1,62 1,52

третім етапом є визначення значущості 
показників множини х. Для проведення даного 
етапу було використано метод експертних оці-
нок на основі якого було сформовано пріоритет-
ність показників (табл. 2). 

таблиця 2
Множина показників, які характеризують 

фінансовий стан ПАТ «Сбербанк» у порядку 
зниження їх значущості

Показник Роки
ідентифікатор найменування 2013 2014 2015

х2 коефіцієнт 
надійності 0,12 0,09 0,05

х6

коефіцієнт 
ліквідного 
співвідно- 
шення 
кредитів і 
депозитів

1,37 1,5 1,42

х5
загальний 
рівень 
прибутко- 
вості

1,41 0,63 1,54

х4 рентабель- 
ність активів 0,00 0,00 0,00

х3 рентабель- 
ність капіталу 0,04 0,02 0,01

х1 коефіцієнт 
автономії 0,08 0,05 0,1
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класифікатор рівнів ймовірності банкрутства 
банку представлено у табл. 3. ступінь оціночної 
впевненості експерта у віднесенні показника до 
того чи іншого рівня описує функція належності, 
яка будується експертом для кожного рівня 
фінансового показника хі (табл. 4).

на наступному етапі визначимо значення 
обраних показників, проведемо їх класифіка-
цію і розпізнання поточного рівня показників у 
табл. 5.

останнім етапом є безпосередньо оцінка 
ймовірності банкрутства банку.

Функціональний запис відносно впливу кож-
ної змінної хn на показник G визначається як:

𝑟𝑟𝑟𝑟(G) = 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑙𝑙𝑙𝑙  𝑟𝑟𝑟𝑟 (Xi),       (1) 

 

𝑟𝑟𝑟𝑟(хі) = �
1, якщо параметр Хі зростає;

−1, якщо параметр Хі знижується
    (2) 

 

𝛿𝛿𝛿𝛿𝑙𝑙𝑙𝑙 = � 1, якщо параметр Хі супровожується зростанням Уі;
−1, якщо параметр Хі супроводжується зниженням Уі.

     (3) 

 

Vк =  ∑δ l∗рik
ll ∗λ ik

ll

∑δ l∗рik
ll ≤ 1;   k=1…5,        (4) 

 

ri = 2(𝑁𝑁𝑁𝑁−i+1)
(N+1)N

,       (5) 

 

G = ∑Vk*βk,           (6) 

 

G2013 = 0,075*0,809+0,3*0,000+0,5*0,143+0,7*0,000+0,925*0,048 = 0,177; 

G2014 = 0,075*0,809+0,3*0,056+0,5*0,000+0,7*0,238+0,925*0,048 = 0,288; 

G2015 = 0,075*0,952+0,3*0,000+0,5*0,000+0,7*0,000+0,925*0,048 = 0,116. 
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отримавши набір функцій належності по 
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де значення δl відповідно обчислюється за 
формулою 3, а рik за шкалою Фішберна [17]:
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,                     (5)

значення показника δl дорівнюють одиниці, 
оскільки зростання кожного окремого частко-
вого показника сприяє покращенню загаль-
ного фінансового стану банку. Для оцінки зна-

таблиця 3
Пропонований класифікатор рівнів ймовірності банкрутства банку

Показник Лінгвістична змінна Ві «Рівень показника ймовірності банкрутства банку»
«дуже низький» «низький» «середній» «високий» «дуже високий»

х1 нижче 0 0<х1<0,01 0,01<х1<0,4 0,04<х1<0,7 0,7<х1<1,00
х2 нижче 0 0<х2< 0,06 0,06<х2< 0,08 0,08<х2< 0,1 0,1<кн<0,15
х3 нижче 0 0<х3 < 0,1 0,1 <х3< 0,13 0,13<х3< 0,15 х3≥ 0,15
х4 нижче 0,45 0,45<х4<0,55 0,55<х4<0,65 0,65<х4<0,85 вище 0,85
х5 нижче 0 0<х5< 0,02 0,02<х5< 0,05 0,05<х5< 0,1 х5 ≥ 0,1
х6 нижче 0 0<х6< 0,5 0,5<х6< 0,8 0,8<х6< 1,1 1,1≤ х6≤ 1,5

таблиця 4
Оцінка фактичного рівня показників ПАТ «Сбербанк»

Ідентифікатор показника Значення показника Оцінка показника Ступінь впевненості
2013 рік

х2 0,12 «дуже високий» 1
х6 1,37 «дуже високий» 1
х5 1,41 «дуже високий» 1
х4 0,00 «дуже низький» 1
х3 0,04 «низький» 1
х1 0,08 «середній» 1

2014 рік
х2 0,09 «високий» 1
х6 1,5 «дуже високий» 1
х5 0,63 «високий» 1
х4 0,00 «дуже низький» 1
х3 0,02 «низький» 1
х1 0,05 «низький» 1

2015 рік
х2 0,05 «середній» 1
х6 1,42 «дуже високий» 1
х5 1,54 «дуже високий» 1
х4 0,00 «дуже низький» 1
х3 0,01 «низький» 1
х1 0,1 «середній» 1
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чущості показників (р) використаємо формулу 
Фішберна. Для прикладу обчислимо значення 
показника р(х1): р(х1) = 0,042; р(х6) = 0,238; 
р(х5) = 0,190; р(х4)= 0,143; р(х3)= 0,095; 
р(х2)= 0,286. значення показника V представ-
лено в табл. 6.

таблиця 5
Розпізнання поточного рівня показників, що 

характеризують ймовірність банкрутства 
ПАТ «Сбербанк» у 2013-2015 рр.

Показник Результати 
В11 В12 В13 В14 В15

2013 рік
х2 0 0 0 0 1
х6 0 0 0 0 1
х5 0 0 0 0 1
х4 1 0 0 0 0
х3 0 1 0 0 1
х1 0 0 1 0 0
2014 рік
х2 0 0 0 1 0
х6 0 0 0 0 1
х5 0 0 0 1 0
х4 1 0 0 0 0
х3 0 1 0 0 1
х1 0 1 0 0 0
2015 рік
х2 0 0 1 0 0
х6 0 0 0 0 1
х5 0 0 0 0 1
х4 1 0 0 0 0
х3 0 1 0 0 1
х1 0 0 1 0 0

таблиця 6
Значення показника V для ПАТ «Сбербанк»

Період, р Значення V за функціями 
приналежності

λ1 λ2 λ3 λ4 λ5

2013 0,809 0,000 0,143 0,000 0,042
2014 0,809 0,056 0,000 0,238 0,042
2015 0,952 0,000 0,000 0,000 0,042

значення інтегрального показника ймовір-
ності банкрутства банку G обчислюємо за допо-
могою формули:

G = ∑Vk*βk,                             (6)
де βk – набір становищ для показника «ймо-

вірність банкрутства банку».
відповідно за кожним періодом значення 

показника складе:
G2013 = 0,075*0,809+0,3*0,000+0,5*0,143+ 

+0,7*0,000+0,925*0,048 = 0,177;
G2014 = 0,075*0,809+0,3*0,056+0,5*0,000+ 

+0,7*0,238+0,925*0,048 = 0,288;

G2015 = 0,075*0,952+0,3*0,000+0,5*0,000+ 
+0,7*0,000+0,925*0,048 = 0,116.

Проаналізувавши отримані дані, визначимо 
ймовірність настання банкрутства Пат «сбер-
банк» і результати представимо у вигляді табл. 7.

таблиця 7
Ймовірність банкрутства ПАТ «Сбербанк»

Період, 
рік

Інтервал 
значень

Класифі- 
катор рівня 
параметра

Функція 
прина- 

лежності

2013 0,15<G<0,25
«гранично 

задовільний 
стан»

1

2014 0,25<G<0,35

«відносно 
незадовільний 

стан»
0,5

«середньо 
незадовільний 

стан»
0,5

2015 0<G<0,15

«середньо 
незадовільний 

стан»
0,67

«незадовіль- 
ний стан» 0,33

отже у відповідно до того, як були розподі-
лені відсотки, можна стверджувати, що у 2013 р. 
Пат «сбербанк» із упевненістю 100% мав гра-
нично задовільний стан, у 2014 р. – рівноцінно 
міг мати відносно незадовільний стан або ж 
середньо незадовільний стан, тобто для більш 
коректного визначення необхідно провести ана-
ліз додаткових показників фінансового стану. 
у 2015 р. із упевненістю 67% можна сказати, 
що банк знаходився на рівні середньо незадо-
вільного стану і на 33% – незадовільного. саме 
тому Пат «сбербанк» рекомендується розро-
бити заходи щодо нівелювання слабких сторін 
та вдосконалення фінансової стратегії з метою 
покращення фінансового стану та зменшення 
ймовірності настання банкрутства банку. Порів-
няємо результати оцінки ймовірності банкрут-
ства банку на основі інтегрального показника 
та методикою нечітких множин і представимо 
результати у вигляді табл. 8. 

відповідно до наведених даних можна зро-
бити висновок, що визначення ймовірності бан-
крутства банку за допомогою методичного під-
ходу на основі використання нечітких множин є 
більш достовірним, адже відображає загальну 
тенденцію погіршення фінансового стану Пат 
«сбербанк» протягом останніх трьох років. тоді 
як відповідно до розрахунків за відомими мето-
диками на основі інтегральних показників – банк 
має середню ймовірність.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у цьому напрямку. Під-
сумовуючи, зазначимо, що на підґрунті аналізу 
основних підходів до оцінки ймовірності банкрут-
ства банку визначено їх недоліки, яких можливо 
запобігти на основі моделі оцінки, побудованої 
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за допомогою апарата нечіткої логіки. запропо-
нована модель комплексної оцінки вірогідності 
банкрутства банку, розроблена на основі нечіт-
кої логіки, дає можливість поєднати кількісні та 
якісні показники, використати експертні знання, 
дозволяє легко вносити зміни та не потребує 
різкої точності, що в підсумку забезпечує високу 
адекватність оцінки ймовірності банкрутства. 
Порівняння результатів проведених емпірич-
них досліджень оцінки ймовірності банкрутства 

банку із застосування інтегральних показників 
та оцінки, отриманої інструментом нечітких мно-
жин, підтвердили більшу достовірність аналі-
тичних висновків, отриманих на основі нечітких 
множин. Перспективи подальших досліджень 
убачаємо в побудові системи підтримки при-
йняття рішень щодо антикризового управління 
банком, складовою якої є система діагнос-
тики ймовірності банкрутства з використанням 
інструменту нечітких множин. 

таблиця 8
Порівняння результатів оцінки ймовірності банкрутства банку  
на основі інтегрального показника (ІП) та нечітких множин (НМ)

Стан Низька ймовірність Середня ймовірність Висока ймовірність

Гранично незадовільний стан
2013 рік (іП)  
2014 рік (іП)  
2015 рік (іП)

незадовільний стан 2015 рік (нМ) – 33%
середньо незадовільний стан 2014 рік (нМ) – 50% 2015 рік (нМ) – 67%
відносно незадовільний стан 2014 рік (нМ) – 50%
Гранично задовільний стан 2013 рік (нМ)
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У статті здійснено огляд світової практики реалізації заходів щодо бюджетної децентралізації. Про-
аналізовано відмінності в організації бюджетної системи в унітарних та федеративних країнах. Охарак-
теризовано системи оподаткування різних країн світу. Виявлено можливості застосування світового до-
свіду в нашій країні для побудови ефективної моделі фінансової системи

Ключові слова: бюджетна децентралізація, устрій держави, місцеві бюджети, місцеві податки, транс-
фертні платежі, теорія соціального федералізму, фіскальний федералізм, фінансове вирівнювання.

В статье осуществлен обзор мировой практики реализации мероприятий по бюджетной децентра-
лизации. Проанализированы отличия в организации бюджетной системы в унитарных и федеральных 
странах. Охарактеризованы системы налогообложения разных стран мира. Обнаружены возможности 
применения мирового опыта в нашей стране для построения эффективной модели финансовой системы

Ключевые слова: бюджетная децентрализация, уклад государства, местные бюджеты, местные на-
логи, трансфертные платежи, теория социального федерализма, фискальный федерализм, финансовое 
выравнивание.

In the article the review of world practice of realization of measures is carried out on budgetary decentralization. 
Differences are analysed in organization of the budgetary system in unitary, federal countries. The systems of taxa-
tion of different countries of the world are described. Found out possibilities of application of world experience in our 
country for the construction of effective model of the financial system.

Keywords: budgetary decentralization, mode of the state, local budgets, community charges, transfer pay-
ments, theory of social federalism, fiscal federalism, financial smoothing.

Постановка проблеми. актуальність рефор-
мування територіальної організації влади назріла 
давно, адже територіальний устрій україни був 
сформований за відсутності самостійної мето-
дології й адаптований до радянської командно-
адміністративної системи управління. на законо-
давчому і практичному рівнях система управління 
була побудована згори до низу на засадах домі-
нування центральної влади над місцевими гро-
мадами. відтак існуючий адміністративно-тери-
торіальний устрій став на заваді демократичним 
перетворенням у державі, здійсненню ефективної 
регіональної політики, стримував розвиток місце-
вої ініціативи та становлення базового інституту 
демократії – місцевого самоврядування.

сьогодні процес децентралізації в україні 
успішно стартував, але повноцінне завершення 
реформи потребує усунення наявних прогалин. 
наявна в україні система місцевого самовря-
дування не відповідає потребам суспільства. 
Функціонування місцевого самоврядування не 
спрямоване на реалізацію його головного при-
значення – створення та підтримка сприятли-
вого життєвого середовища, необхідного для 
всебічного розвитку людини, надання мешкан-
цям територіальних громад якісних та доступ-
них публічних послуг на основі сталого розви-
тку дієздатної громади. Подальші кроки щодо 
зміцнення матеріально-фінансової бази тери-
торіальних громад лежать у площині аналізу 
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результатів, виявлення і розв’язання проблем-
них питань бюджетної децентралізації з метою 
зміцнення фінансового ресурсу громад, форму-
вання законодавчого забезпечення реформу-
вання.

успішна реалізація бюджетної децентралі-
зації, результатом якої має стати кардинальна 
зміна засадничих принципів управління суспіль-
ним розвитком, стане вагомою передумовою і 
запорукою вирішення інших системних проблем 
суспільно-політичного та соціально-економіч-
ного розвитку українського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням формування та реалізації політики 
бюджетної децентралізації у вітчизняній та зару-
біжній фінансовій науці присвячені праці вчених-
економістів, таких як в. андрущенко, н. бикадо-
рова, Д. боголєпов, і. волохова, Ю. Глущенко, 
о. кириленко, а. крисоватий, і. луніна, і. лютий, 
в. опарін, в. оутс, Д. Полозенко, а. соколо-
вська, о. сунцова, л. тарангул, ч. тібо, в. Федо-
сов, і. чугунов. однак незважаючи на велику 
кількість досліджень, питання децентралізації 
фінансових ресурсів є малодослідженим, існує 
необхідність у подальшому дослідженні питань, 
пов’язаних з особливістю проведення децентра-
лізації управління бюджетної системи в україні 
за умови врахування зарубіжного досвіду.

Постановка завдання. Метою статті є 
огляд вдалих практичних кроків впровадження 
бюджетної децентралізації в розвинутих країнах 
та визначення необхідних першочергових захо-
дів щодо сприяння бюджетній децентралізації в 
україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. сучасні українські реалії свідчать, що 
процес бюджетної децентралізації в країні наби-
рає обертів. так, 2017 рік в україні – це рік при-
швидшення реформ бюджетної децентраліза-
ції, який має сприяти покращенню фінансового 
стану у бюджетній сфері, вплинути на самостій-
ність місцевих бюджетів, дати місцевим орга-
нам влади більше повноважень.

впровадження бюджетної децентралізації 
ґрунтується на зарубіжному досвіді з ураху-
ванням сьогодення. як свідчить міжнародна 
практика, перші кроки децентралізації спрямо-
вуються на реформування територіальної орга-
нізації влади, розробку стратегічної політики 
регіонального та місцевого розвитку, процес 
врегулювання міжбюджетних відносин тощо. 
ось чому в першу чергу необхідно чітко визна-
чити державний устрій країни: федеративний чи 
унітарний [1].

країни з федеративним устроєм мають 
федерації, в таких країнах є державний бюджет 
і федеральні бюджети, які несуть відповідаль-
ність за фінансування соціально-економічного 
розвитку регіонів (суб’єктів федерації). у цих 
країнах досить високий рівень федеральної 
влади у загальному управлінні. в унітарних кра-
їнах центральною ланкою є державний бюджет. 

і рівень, і вплив центральної (державної) влади 
високий. Державна влада безпосередньо впли-
ває на соціально-економічний розвиток регіонів.

кожна країна має свої особливості форму-
вання бюджетної системи, проте в усіх за основу 
береться адміністративно-територіальний поділ 
країни. Функції і принципи, міжбюджетні від-
носини між органами влади і ланками суттєво 
відрізняються. у великобританії, нідерландах, 
норвегії, Португалії, люксембурзі, Швеції з міс-
цевого бюджету фінансуються соціально-еко-
номічні послуги. а в італії такі функції фінансу-
ються із усіх трьох рівнів бюджетної системи.

у демократично розвинутих країнах власні 
доходи місцевих бюджетів не входять до складу 
вище стоячих бюджетів. таким чином, місцеві 
органи мають більше самостійності у виконанні 
своїх функцій.

система оподаткування в європейських кра-
їнах розвивалась цілком самостійно. більша 
частина податкових надходжень акумулюється 
у місцевих бюджетах, певну роль у цьому віді-
грають вимоги Європейської хартії. так, у канаді 
оподаткування різних компаній коливається від 
5% до 18% на користь місцевих органів (місце-
вих бюджетів), а в сШа – на рівні 9%. в Данії 
місцевий прибутковий податок складає біля 2/5, 
провідне місце у місцевих податкових надхо-
дженнях займає норвегія – 95%. високий рівень 
власних податкових надходжень до місцевих 
бюджетів є основою фінансової незалежності 
місцевих органів влади: австрія – 73%, англія – 
39%, німеччина – 48%, сШа – 68%, Франція – 
69%, японія – 38%.

у багатьох країнах у конституціях закрі-
плено джерело власних фінансових ресурсів 
місцевого самоврядування, податкова ініціа-
тива згідно конституційних повноважень зна-
ходиться у суб’єктів федерації. так, суб’єкти 
федерації (провінції) у канаді здійснюють регу-
лювання ставок другорядних податків. суб’єкти 
федерації самостійно визначають кількість міс-
цевих податків: бельгії – біля 110, італії – біля 
75, німеччині – 60, Франції – більше 50. така 
політика сприяє високому рівню фінансової 
самостійності місцевих органів влади, а міс-
цеві бюджети мало залежать від державного 
бюджету. в австрії, ісландії, люксембурзі, Шве-
ції фінансова автономія місцевих бюджетів зна-
ходиться у межах від 99,7% до 74,2%. у Данії, 
бельгії, німеччині, Франції, Фінляндії, японії – 
від 70% до 58%. в основі їх фінансової автоно-
мії є місцеві податки і місцеві надбавки [2].

у скандинавських державах фінансова стій-
кість місцевих бюджетів досягається завдяки 
прямим місцевим податкам – 68%, а в сШа – 
82%, Швейцарії – 68,8%. а в австралії, вели-
кобританії, люксембурзі, іспанії, канаді непрямі 
місцеві податки є основою податкової автономії 
і складають у середньому 52,3%.

у країнах з високим рівнем економічного роз-
витку власні доходи складають 68% усіх надхо-
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джень, а на трансфертні платежі з державного 
бюджету припадає 32%. однак, такі держави, як 
нідерланди, ірландія, Португалія, Греція, в яких 
трансферти складають від 82% до 70% у місце-
вих бюджетах – це держави унітарного типу [3].

система бюджетних трансфертних платежів 
у деяких країнах та їх ефективність викорис-
тання прямо залежать від досконалості та ста-
більності нормативної і законодавчої бази, що 
їх регулює. у німеччині основні види бюджет-
них трансфертів закріплені у законі, так званій 
Фінансовій конституції, у Франції – в адміні-
стративному кодексі місцевого самоврядування 
тощо.

зарубіжні вчені, серед яких в. баумаль, 
к. белл, в. оутс, ще у другій половинні хх сто-
ліття в америці розробили «теорію соціального 
федералізму». її ще називають «теорія місце-
вих фінансів або багаторівневого державного 
господарства». у своїх дослідженнях вчені роз-
крили сутність соціального федералізму, його 
переваги і недоліки у розвитку країни та управ-
ління, запропонували форми та методи управ-
ління фінансовими ресурсами для існування 
країни [4]. 

у 70 роках цю теорію продовжили і. Гоц, 
з. лібенстайн, Д. Фрідмен, р. хілл. вони чітко 
змоделювали державне господарство з багато-
рівневою формою господарювання; чітко визна-
чили рівні і здійснили розподіл функцій управ-
ління між рівнями та визначили законодавчу 
основу. їх дослідження дозволили сформувати 
оптимальну систему управління державним 
сектором, здійснити розподіл повноважень 
між рівнями; визначити обсяги фінансування, 
форми і методи ведення фінансової діяльності. 
удосконалена модель існує до сьогодні. 

у свою чергу, у 70-ті роки, в унітарних дер-
жавах існувала своя теорія «фіскального 
федералізму», в основі якої було закладено 
зниження ступеня перерозподілу національ-
ного доходу через державний (центральний) 
бюджет. таким прикладом є італія, в якій існує 
жорстка централізація: у центральному бюджеті 
64% фінансових ресурсів, в той час, як місцеві 
бюджети мають власних коштів на рівні 22%, з 
яких 10% складають місцеві податки. це спо-
нукало керівництво країни провести податкову 
реформу з метою відновлення податкової авто-
номії місцевих органів влади [5].

отже, ми бачимо, що у країнах минулого 
століття існувала децентралізація державного 
управління на підставі адміністративно-тери-
торіального устрою, громадське суспільство 
приймало активну участь у прийняті основних 
пріоритетних рішень щодо територіального роз-
витку. Ми вважаємо, що ситуація, яка сьогодні 
існує в україні з органами місцевої влади, потре-
бує реформування та застосування зарубіжного 
досвіду. на наш погляд, таким прикладом має 
бути сШа, німеччина, австрія та Швейцарія, де 
фінансове регулювання відносин між центром 

і периферіями здійснюється на користь тери-
торіальних громад з передачею частки обсягів 
фінансових ресурсів на законодавчій основі.

таким чином, на нашу думку, те, що відбува-
ється останнім часом в україні – територіальні 
реформи, бюджетна децентралізація, удоско-
налення нормативно-законодавчої бази – це 
перші кроки до європейських цінностей, еконо-
мічного зростання країни та покращення рівня 
життя громадян. 

з середини минулого століття у зарубіжних 
країнах виникла проблема фінансового вирів-
нювання між територіальними одиницями, це 
пов’язано з тим, що відбувся стрімкий стрибок 
у розвитку економіки, виникли питання покра-
щення соціального захисту, відбулася зміна 
функцій і обов’язків між органами державної і 
місцевої влади. як наслідок, виникла потреба у 
делегуванні місцевих органів влади, надати їм 
власні повноваження і забезпечити фінансові 
ресурси для виконання покладених функцій.

у міжнародній практиці застосовуються дві 
системи організації фінансового вирівнювання 
бюджету:

– перша передбачає акумуляцію фінансо-
вих ресурсів, які необхідні для бюджету уряду 
(державний), а у подальшому через централь-
ний бюджет буде здійснюватися перерозподіл 
коштів на потреби окремих територій (місцеві 
бюджети);

– друга передбачає самофінансування, 
тобто місцеві бюджети самостійно на спеці-
альному фонді накопичують кошти для вирів-
нювання фінансових ресурсів, без участі дер-
жавного бюджету. така система горизонтальна, 
застосовується у німеччині та Швейцарії.

у кожній країні своя система та практика 
фінансового вирівнювання. так, сШа має 
федеративний устрій держави, в якій функці-
онує бюджетно-податковий федералізм. вона 
має федеральні округи, які не співпадають з 
адміністративно-територіальним поділом, а це 
значить, що в одному округу може бути декілька 
штатів, і навпаки. така система не дає мож-
ливості зосередити кошти в одному місці, що 
призводить до ускладнення системи акумуля-
ції коштів. у зв’язку з цим у країні було впро-
ваджено трирівневу бюджетну систему. До її 
складу входять бюджети Федеральної адмі-
ністрації, бюджети штатів, бюджети місцевих 
органів самоврядування. це свідчить про те, що 
влада штатів та федеральний уряд розділені 
між собою, є самостійними і рівноправними. 
такий розподіл дає можливість органам влади 
ефективно, обґрунтовано використовувати 
фінансові ресурси за допомогою інвестиційних і 
інноваційних програм на кожному рівні бюджет-
ної системи.

такий розподіл закріплений конституцією 
сШа, який передбачає розподіл доходів між 
федеральним урядом, урядами штатів і місце-
вими органами влади. завдяки такому розпо-
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ділу місцеві органи влади мають 85% власних 
доходів, що дає їм можливість бути незалеж-
ними від федерального фінансування. з феде-
рального бюджету надходять кошти тільки для 
фінансування загальнодержавних соціально-
економічних програм і вони складають до 25% 
доходів місцевих бюджетів.

Дослідивши досвід сШа з розмежування 
фінансових ресурсів, ми вважаємо, що він може 
бути застосований в україні. і в першу чергу, на 
наш погляд, це стосується підприємств кому-
нальної форми власності, які зараз у нашій 
країні знаходяться в занепадницькому стані. 
в сШа комунальні підприємства усі комерційні, 
вони мають прибуток, здійснюють самостійно 
фінансово-господарську діяльність, з залучен-
ням приватного сектору до сфери місцевого 
благоустрою відбувається: очищення вулиць та 
їх освітлення, озеленення, електропостачання, 
збирання та вивіз сміття. а органи влади здій-
снюють загальний контроль за благоустроєм 
територій.

Для впровадження такої форми в україні 
необхідні докорінні зміни як у законодавчому 
колі, так і в комунальній сфері з питань корпо-
ративних відносин. це пов’язано зі специфікою 
надання комунальних послуг та з системою 
управління місцевих органів влади.

у німеччині фінансове вирівнювання здій-
снюється за двома методами:

– вертикальний розподіл фінансових коштів 
між усіма рівнями бюджету;

– перерозподіл коштів на рівні земель, тобто 
між місцевими бюджетами (горизонтальний).

в основу вертикального розподілу закладено 
розподіл податків згідно законодавства за кож-
ним бюджетом, що входить до складу бюджет-
ної системи країни. це основні види податків 
країни – прибутковий податок, податок на при-
буток корпорацій, податок з додаткової вартості, 
їх частка складає до 73% усіх державних надхо-
джень і поділяється між федерацією, землями.

Горизонтальна система передбачає фінан-
сову підтримку з боку держави, так званим 
відстаючим землям, тобто місцевим бюдже-
там, у яких не вистачає власних коштів. суть 
горизонтального вирівнювання полягає у тому, 
що податок на додану вартість має первинний 
і вторинний процес розподілу. так, 75% ПДв 
належить федеральним землям згідно кількості 
проживання населення, а не від обсягу сплати 
податку платниками; в свою чергу 25% ПДв – на 
фінансово слабкі землі [6].

у великобританії унітарний державний 
устрій. Місцеві органи влади складаються із 
трьох частин: англії, уельсу і Шотландії. сис-
тема управління має два рівня:

– перший рівень – графства;
– другий рівень – округи сільської місцевості, 

а також міст і округів урбанізованих районів.
бюджетна система великобританії дворів-

нева. Місцеві бюджети мають свою автономії 

і самостійність. Джерела доходів місцевого 
бюджету згідно законодавства включають: 
податок на господарську діяльність; муніци-
пальні податки; урядові дотації; різні внески 
та збори. більша частка у доходах від податку 
на господарську діяльність і муніципальний 
податок, і вона складає 78% від загальної суми 
[2]. Фінансування з бюджету здійснюється на 
підставі рішень місцевих органів влади на 
потреби територіальних громад із загального 
бюджету.

бюджетна система Франції має свої особли-
вості. в неї немає єдності бюджетної системи. 
кожний бюджет відокремлений і самостійний.

Державний бюджет Франції головний у фінан-
совій системі країни. він акумулює половину 
усіх коштів держави і складається як допоміж-
ний фінансовий документ для ведення фінан-
сової діяльності в країні. законодавчою владою 
він не затверджується. у ньому механічно поєд-
нується загальний бюджет, спеціальні рахунки 
казначейства і приєднані бюджети. на частку 
державного бюджету відносить 47% місцевих 
бюджетів; 9 фондів соціального страхування; 
40% державних підприємств і біля 4% усіх 
ресурсів фінансової системи країни. у свою 
чергу, через бюджетну систему здійснюється 
процес розподілу і перерозподілу внутріш-
нього валового продукту – 24% і національного 
доходу – 52%. на підставі чого уряд держави 
здійснює контроль над фінансовою діяльністю 
на місцях [6].

Міжбюджетні відносини у Франції у порів-
нянні з іншими зарубіжними країнами мають 
суттєві відмінності. не беручи до уваги те, що 
в державі центральна бюджетна система, між-
бюджетні відносини як такі відсутні. вони в своїй 
основі мають фінансування у вигляді дотацій 
(вертикальне вирівнювання), а також на загаль-
нодержавні програми уряд надає фінансування 
за допомогою цільових субвенцій. крім цього, 
особливістю Франції є спеціальні фонди, які 
знаходяться у розпорядженні державної влади 
і застосовуються за цільовим призначенням. 
Французькі цільові фонди різноманітні, кожний 
фонд має свою самостійність, вони не входять 
до складу бюджетів, мають свої напрями спря-
мування, але підпорядковуються державі. До 
таких фондів належать: спеціальні рахунки каз-
начейства, фонди фінансово-кредитних уста-
нов, соціальний бюджет та інші.

як бачимо, Франція, маючи центральну 
бюджетну систему з демократичним устроєм 
управління, надає повну свободу у фінансовій 
сфері. це один із проявів децентралізації фінан-
сової та бюджетної діяльності країни.

на наш погляд, на даному етапі розвитку 
нашої країни, така свобода для нас неприйнятна, 
так як ми не маємо стабільної соціально-еконо-
мічної ситуації, законодавчо регламентованих, 
фінансових взаємовідносин з достатнім рівнем 
відповідальності.
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ще одна унітарна держава – це японія. це 
високо економічно розвинута країна, з центра-
лізованою владою з індивідуальними підходами 
фінансового забезпечення. вона має 48 пре-
фектур, які поєднують 3047 міст, селищ, райо-
нів. кожен бюджет в японії є самостійним.

Фінансову основу префектур формують 
податкові надходження, в свою чергу, вони поді-
ляються на державні і місцеві податки. їх частка 
у бюджеті велика – 64% державних податків, а 
інші – за рахунок місцевих. крім цього, є непо-
даткові надходження, у державному бюджеті 
вони складають 86%, а неподаткові – 14%. Міс-
цеві органи мають у середньому до 30% непо-
даткових, до яких відносяться продаж землі, 
плата за оренду, плата за нерухомість, сума 
штрафів, пені, дохід від продажу лотерей, різні 
позики тощо [7].

у японії існує поняття стандартних терито-
рій. стандартна територія – це префектура, яка 
має населення 1,8 млн. осіб та площа якої ста-
новить 700 км2 та муніципалітет, який має такі 
показники: 150 тис. осіб і 200 км2.

Фінансова і бюджетна діяльність територі-
альних органів влади поділяється на напрями, 
а саме: охорона порядку, громадські роботи, 
освіта, соціальне забезпечення, функціону-
вання ринку зайнятості, розвиток промисловості 
і економіки тощо.

кожна територіальна одиниця має свій базо-
вий показник фінансових потреб, який свідчить 
про одиницю виміру витрат і визначає загаль-
ний обсяг витрат. у свою чергу, базові фінансові 
потреби коригуються коефіцієнтами модифікації. 
суть коефіцієнтів полягає у визначенні реальних, 
обґрунтованих базових фінансових потреб для 
функціонування території. При розрахунку цих 
коефіцієнтів модифікацій враховується ціла низка 
показників, серед яких: демографічні дані, розмір 
території, кількість населення на території, кліма-
тичні умови, фінансова спроможність, розвиток 
промисловості тощо. усі ці фактори дають мож-
ливість чітко та реально визначати обсяг базової 
фінансової потреби кожної префектури.

крім цього, в країні функціонує Фонд вирів-
нювання, який є гарантом базових доходів. так, 
для префектур такий гарантований базовий 
складає 82%, а для муніципалітетів – 78% від їх 
базових фінансових потреб.

останніми роками особливе значення в кра-
їні набули цільові субвенції. за їх допомогою 
до 85% держава спрямовує фінансування на 
інвестиційну діяльність та впровадження новіт-
ніх технологій (інноваційну діяльність) [7]. При 
цьому, держава на законодавчій основі контр-
олює інвестиційну діяльність: вартість інвести-

ційного проекту, його економічний ефект, завер-
шеність та інше.

особливістю інвестиційної діяльності япо-
нії є те, що уряд забороняє припинення інвес-
тиційного об’єкту, якщо він не буде заверше-
ний. згідно законодавства японії, інвестиційна 
діяльність ґрунтується на принципах: обґрунто-
ваності, ефективності та завершеності.

вивчивши цей досвід, ми вважаємо, що для 
україни було б за доцільне на законодавчому 
рівні закріпити ці принципи та накласти морато-
рій на надання субвенцій на інвестиційну діяль-
ність, якщо вони не мають підґрунтя ефектив-
ності і завершеності.

Висновки. таким чином, дослідивши зару-
біжний досвід впровадження та функціонування 
бюджетної децентралізації, ми прийшли до 
висновку, що більш інтенсивно необхідно вирі-
шувати питання об’єднання територіальних гро-
мад. як уряд, так і місцеві органи влади повинні 
проводити таку адміністративно-територіальну 
політику, яка б сприяла цьому об’єднанню та 
була спрямована на високий рівень економіч-
ного розвитку територіальної одиниці, покра-
щення соціальної сфери. все це безпосередньо 
вплине на сучасну бюджетну систему та її нор-
мативно-законодавчу базу.

Проведене дослідження показало, що кожна 
країна має свій адміністративно-територіаль-
ний устрій, сучасні бюджетні системи по різ-
ному здійснюють вертикальне та горизонтальне 
регулювання фінансових ресурсів, але світовий 
досвід потрібно впроваджувати в україні.

на нашу думку, доцільно було б впровадити 
такі заходи:

– розробити зміни щодо розрахунку надання 
трансфертних платежів. в основі цих розрахун-
ків має бути обґрунтована мотивація місцевої 
влади;

– на законодавчому рівні розробити поря-
док надання місцевим бюджетам позик від 
комерційних банків на фінансування інвестицій-
них проектів місцевого значення;

– накласти мораторій на фінансове забез-
печення нових інвестиційних проектів у разі їх 
незавершення;

– за рахунок загальнодержавних податків 
сформувати державний цільовий фонд фінан-
сового вирівнювання місцевих бюджетів;

– залучити суб’єктів господарювання різ-
них форм власності до міського благоустрою в 
обов’язковому порядку.

це буде сприяти бюджетній децентралізації в 
україні, зменшенню фінансового навантаження 
на державний бюджет, створенню незалежних 
фінансово-економічних громад.
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Розглянуто передумови та визначена необхідність поглиблення співпраці нашої держави з міжнарод-
ними організаціями Європи для переходу до наступних стадій інтеграції в сфері бухгалтерського обліку 
та контролю. Проаналізовано зміни, внесені до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», сформовано рекомендації щодо його вдосконалення. Обґрунтовано необхідність вра-
хування в процесі адаптації законодавства України до вимог ЄС особливостей та обґрунтованих переваг 
вітчизняної практики обліку, зокрема, в частині контрольної функції, рівня деталізації об’єктів обліку, ме-
тодик оцінки, калькулювання тощо.

Ключові слова: гармонізація законодавства, бухгалтерський облік, фінансова звітність, глобалізація 
економіки, правові відносини, внутрішній контроль, аудит. 

Рассмотрены предпосылки и определена необходимость углубления сотрудничества нашего государ-
ства с международными организациями Европы с целью перехода к следующим стадиям интеграции в 
сфере бухгалтерского учета и контроля. Проанализированы изменения внесенные в Закон Украины «Про 
бухгалтерський учет и финансовую отчетность в Украине», сформулированы рекомендации по его усо-
вершенствованию. Обоснована необходимость учета в процесе адаптации законодательства Украины 
к требованиям ЕС особенностей и обоснованных преимуществ отечественной практики учета, в част-
ности, в части контрольной функции, уровня детализации объектов учета, методик оценки, калькулиро-
вания и тому подобное.

Ключевые слова: гармонизация законодательства, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, 
глобализация экономики, правовые отношения, внутренний контроль, аудит. 

The article describes prerequisites and the need to enhance cooperation of our State with international orga-
nizations of Europe, which aim is to move to the next stage of integration, in particular in the sphere of accounting 



Східна Європа: економіка, бізнеС та управління
випуск 1 (06) / 2017

131131Бухгалтерський оБлік, аналіз та аудит

ського союзу в сфері бухгалтерського обліку, 
внутрішнього контролю та аудиту потребують 
окремого дослідження та аналізу.

Метою статті є аналіз та визначення стану 
процесу адаптації українського законодавства з 
питань бухгалтерського обліку та контролю до 
законодавства Європейського союзу, а також 
надання певних рекомендацій щодо покра-
щення механізму адаптації й удосконалення 
чинної нормативно-правової бази. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Гармонізація законодавства україни 
об’єктивно прискорює її інтеграцію до Європей-
ського союзу, водночас, цей процес має врахо-
вувати характер відносин сторін, що визначає 
особливі способи та принципи його здійснення. 

Процес гармонізації українського законо-
давства з правом Євросоюзу розпочався ще 
до набуття чинності уПс, торкнувшись регулю-
вання конкуренції, трудових і соціальних відно-
син. зазначений період можна вважати етапом 
добровільної гармонізації. його характерними 
рисами є відсутність конкретних зобов’язань 
сторін у цій сфері, а також односторонність 
діяльності україни в гармонізації свого зако-
нодавства з правом Євросоюзу (за відсутності 
погодження з європейськими інтеграційними 
організаціями). і знову ж таки, цей процес не 
можна вважати зовсім стихійним, оскільки укра-
їнська держава мала можливість використову-
вати певні акти органів Європейського співто-
вариства, а також аналізувати практику інших 
країн з гармонізації власного національного 
законодавства з правом Єс. 

«спільний доробок» у розділі 11 загально-
державної програми визначається як «правова 
система Європейського союзу, яка включає 
акти законодавства Європейського союзу (але 
не обмежується ними), прийняті в рамках Євро-
пейського співтовариства, спільної зовніш-
ньої політики та політики безпеки і співпраці у 
сфері юстиції та внутрішніх справ». вже з цього 
визначення acquis communautaire випливає, що 
порівняно з Програмою інтеграції україни до Єс 
загальнодержавна програма значно поглиблює 
зміст «спільного доробку», відповідно до якого 
повинні бути адаптовані закони україни та інші 
нормативно-правові акти.

у ній, зокрема зазначено, що україна вживе 
заходів для забезпечення поступового приве-
дення власного законодавства у відповідність 
до законодавства спільноти. основну увагу 
при цьому заплановано приділити досягненню 

and monitoring. Changes have been incorporated into the Ukrainian Act «About recording and financial reporting in 
Ukraine», provided recommendations to improve it. Need to take into account is justified in the adaptation process of 
Ukrainian legislation to the European Union requirements and reasonable benefits of domestic accounting practice, 
in particular, in part of control function, level of detail accounting facilities, assessment methodologies, calculation 
and so forth.

Keywords: harmonization of legislation, accounting, financial reporting, globalization of the economy, legal rela-
tionship, internal monitoring, audit.

Постановка проблеми. важливою умо-
вою входження україни до Європейського 
союзу є відповідність вітчизняних цілей, прин-
ципів і норм політики та законодавства пра-
вопорядку Євросоюзу, в основу якого покла-
дений так званий «спільний доробок» (acquis 
communautaire). особливе значення концеп-
ції acquis communautaire полягає в гаранту-
ванні однорідності правової системи Євросо-
юзу, забезпеченні цілісності цієї системи та 
обов’язковості однакового застосування права 
в усіх державах-членах Єс.

Підписання україною «угоди про партнер-
ство і співробітництво між україною і Європей-
ськими спільнотами та їх державами-членами 
(уПс)» (14.06.1994 р.) поклало початок форму-
ванню та прийняттю низки нормативно-право-
вих актів, спрямованих на узгодження позицій 
щодо правових підходів у різних галузях люд-
ської діяльності. акцент в угоді зроблено на 
зміцненні економічних зв’язків між україною та 
Європейською спільнотою, зокрема створенні 
зони вільної торгівлі та наближенні чинного та 
майбутнього законодавства україни до законо-
давства Євросоюзу. це задекларовано стат-
тею 51 названого документа. 

втім, брак ефективного механізму гармо-
нізації внутрішнього законодавства україни з 
правом Євросоюзу не підтримувало виконання 
угоди, що дало привід доповнити її новим доку-
ментом, яким стала загальнодержавна про-
грама адаптації законодавства україни до зако-
нодавства Єс, затверджена законом україни 
від 18 березня 2004 р. № 1629-IV [2]. 

сьогодні важливим завданням у сфері узго-
дженості правових норм україни та Єс є адап-
тація окремих принципів та норм національного 
законодавства до законодавства Євросоюзу, 
зокрема в сфері бухгалтерського обліку та 
контролю, що й зумовлює актуальність дослі-
дження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням гармонізації та адаптації українського 
законодавства до законодавства Єс у певній 
мірі приділяли увагу такі науковці: н.б. боло-
тіна, с. клауверт, к.в. Мельник, в. Муравйов, 
н. Мушак та інші. що стосується безпосеред-
ньо бухгалтерського обліку та контролю, варто 
відзначити таких науковців, як Ф.Ф. бутинець, 
с.Ф. Голов, М.р. лучко, в.М. Пархоменко, 
в.с. рудницький та інші. разом з тим, питання 
узгодженості окремих положень законодавчих 
та нормативних актів україни та країн Європей-
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первинної адекватності законів в таких галу-
зях: митне право, право компаній, банківське 
право, бухгалтерський облік та оподаткування 
компаній, інтелектуальна власність, охорона 
праці, фінансові послуги, правила конкуренції, 
державні закупівлі, охорона здоров’я та життя 
людей, тварин і рослин, довкілля, захист прав 
споживачів, непряме оподаткування, технічні 
правила і стандарти, закони та інструкції щодо 
ядерної енергії, транспорт [2].

розвиток сучасного суспільства тісно 
пов’язаний з глобалізацією економіки та належ-
ним їй процесом розширення міждержавних 
економічних відносин в усіх галузях діяль-
ності, у результаті чого формується об’єктивна 
потреба в створені єдиних підходів до однієї з 
основних функцій управління – обліку. зважа-
ючи на той факт, що стандартизації й уніфіка-
ції у цьому процесі відводиться ключова роль, 
варто досліджувати можливості наближення й 
адаптації вітчизняної системи обліку до єдиних 
засад. загалом йдеться не про зміну осново-
положних загальних теоретичних основ обліку, 
а про формування адекватної надбудови, яка, 
з точки зору філософії обліку, може й повинна 
розвиватися та вдосконалюватися відповідно 
до сучасних потреб [16, с. 152].

не применшуючи ролі та значення узго-
дження законодавчих норм щодо інших галузей, 
варто відзначити, що найбільші труднощі цього 
процесу пов’язані з проблемою законодавчого 
регулювання бухгалтерського обліку, звітності 
та оподаткування. Попри те, що україна приді-
ляє цим питанням багато уваги, досягти вирі-
шення усіх проблемних аспектів до сьогодні 
ще не вдалося. численні наукові дослідження, 
в яких є низка раціональних пропозицій з цього 
напряму, не реалізовані на практиці й продовжу-
ють залишатися лише теоретичними рекомен-
даціями. 

Певним чином це пов’язано з тим, що в біль-
шості публікацій розгляд питань, пов’язаних з 
бухгалтерським обліком, здійснюється не з пози-
ції узгодження, а адаптації вітчизняного зако-
нодавства до законодавства Єс. ці категорії 
мають різне семантичне значення. узгодження 
(узгодженість) за визначенням, поданим в еко-
номічній енциклопедії, це надання чому-небудь 
відповідності до чогось, єдності з чимось; вста-
новлення єдності між чимсь [10]. натомість, 
адаптація (за одним із означень) походить від 
латинського «adapto» – пристосовую й означає 
пристосування до умов певного середовища 
і результат цього процесу [11]. згідно іншого 
означення, адаптація походить від пізньола-
тинського слова «аdaptatio» – пристосування й 
позиціонується як здатність системи цілеспря-
мовано набувати пристосування у складних 
середовищах, а також сам процес такого при-
стосовування. адаптивні системи звичайно опи-
суються в термінах цілі (мети). Процес адаптації 
до середовища, котре характеризується висо-

кою невизначеністю, дає змогу системі забез-
печувати досягнення деяких суттєвих цілей в 
умовах недостатньої апріорної інформації щодо 
середовища. у процесі пристосування можуть 
змінюватись як кількісні характеристики сис-
теми, так і її структура. чим суттєвішими є зміни 
середовища, тим глибші перетворення струк-
тури системи, що призводять до адаптації в 
нових умовах. різноманіття умов, до яких може 
адаптуватися система, вимірює ступінь її адап-
тивності [12].

як свідчать ці означення, перша категорія 
має більш вузький спектр складових і передба-
чає також взаємні дії. тобто можливе не лише 
одностороннє спрямування законодавчих норм, 
а варіанти пошуку спільних позицій. з точки зору 
принципів, які є пріоритетними для співдруж-
ності країн Єс, ця категорія їм повністю відпові-
дає, оскільки передбачає демократичний підхід 
до вирішення наявних проблем. щодо категорії 
«адаптації», то вона, по-перше, категорично 
відмежовує можливість паритетних рішень, а 
по-друге, охоплює значно ширше коло питань, 
які мають бути вирішені. у зв’язку з цим, така 
своєрідна всеохоплюваність часто нівелює клю-
чові ідеї та перешкоджає прогресу у виконанні 
запланованих заходів. 

у цьому контексті справедливим є твер-
дження о.Г. чепець та о.М. Губарик, які вказу-
ють на те, що прості спроби вилучення та пере-
носу бухгалтерських принципів інших країн чи 
механічне використання облікових стандартів 
комітету з міжнародних стандартів фінансової 
звітності не можуть дати бажаних результатів 
через низку причин [17]. акцент на врахуванні 
національних особливостей та рівні розвитку 
економіки насправді дасть змогу більш зважено 
підійти до удосконалення чинного законодав-
ства. визнання національної специфіки та мен-
тальності вимагає пошуку найбільш адекватних 
рішень щодо організації, методології та мето-
дики обліку.

Дотримання першого підходу містить у собі 
можливості взаємного удосконалення та засто-
сування найбільш позитивного досвіду. також 
не варто ігнорувати той факт, що вітчизняна 
практика обліку має низку обґрунтованих пере-
ваг, особливо в частині контрольної функції, 
рівня деталізації відображення об’єктів обліку, 
побудові міжструктурних зв’язків і документо-
обігу тощо. також несправедливо занедбаним 
є процес використання облікових показників 
з метою планування діяльності, який в умовах 
командно-адміністративної системи функціону-
вав доволі ефективно. Достатньо зваженими 
були також методики оцінки, калькулювання, 
напрацювання щодо ведення нормативного 
обліку, порядок формування звітності. зага-
лом слід визнати, що низка цих позитивних рис 
бухгалтерського обліку залишається актуаль-
ною і сьогодні. тому ігнорування такого досвіду 
негативно позначається на якості результатної 
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інформації та інформаційній базі управління 
діяльністю суб’єктів господарювання загалом.

в рамках здійснення узгоджувальних дій і 
заходів угодою про партнерство та співробітни-
цтво, а також загальнодержавною програмою 
передбачено надання спільнотою Європей-
ського союзу технічної підтримки для реалізації 
означених заходів, яка може включати зокрема: 
обмін експертами; завчасне надання інформації, 
особливо стосовно відповідного законодавства; 
організацію семінарів; професійну підготовку; 
допомогу в здійсненні перекладу законодавства 
спільноти у відповідних секторах [14].

вимоги цих документів були реалізовані 
через проведення низки спільних міжнарод-
них конференцій, здійснення навчання та під-
вищення кваліфікації українських фахівців, а 
також організацію заходів, спрямованих на вирі-
шення проблем, що пов’язані з різними галузе-
вими питаннями, які виникають в процесі імпле-
ментації європейських норм. 

зокрема, у рамках проекту «англійська для 
державних службовців, задіяних в процесі інте-

грації в Єс» та Меморандуму про співпрацю 
між Школою вищого корпусу державної служби 
та британською радою з лютого по грудень 
2012 року навчання з англійської мови пройшли 
391 державний службовець центральних орга-
нів виконавчої влади, з яких 191 особа навчання 
закінчили у 2013 році. здійснювалась робота 
щодо залучення міжнародної технічної допо-
моги для підвищення кваліфікації державних 
службовців та посадових осіб місцевого само-
врядування у сфері європейської інтеграції та 
євроатлантичного співробітництва. Протягом 
2012 року 1320 українських державних службов-
ців взяли участь у 70 заходах, організованих у 
рамках інструменту таіех, серед яких 8 заходів 
проведено за ініціативою Європейської комісії, 
62 – за ініціативою україни [6, с. 28-34]. однак 
суттєвим недоліком є те, що заходи, проведені 
у таких сферах, як свобода, безпека та юстиція 
(16 заходів), внутрішній ринок (40 заходів), тран-
спорт, навколишнє середовище та енергетика 
(6 заходів), сільське господарство та безпека 
харчових продуктів (8 заходів) [6, с. 31], в той час 

таблиця 1
Прогресивний план адаптації законодавства України до законодавства ЄС (Витяг)*

№ Найменування заходу

Джерела acquis 
communautaire, 
які регулюють 

правовідносини 
у відповідній 

сфері

Обґрунтування 
необхідності 

виконання заходу
Строк 

виконання

Відпові 
дальні  

за 
виконання

2.6. внесення зміни до 
закону україни «Про 
бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в 
україні» та до відповідних 
наказів Міністерства 
фінансів україни 
стосовно: 
- загальних вимог до 
фінансової звітності, 
подання фінансових звітів, 
звітів про результати 
фінансової діяльності, 
складання та подання 
фінансових звітів суб’єктів 
малого підприємництва 
з урахуванням положень 
четвертої Директиви 
ради Єс № 78/660/Єес; 
- консолідованої 
фінансової звітності 
про прибутки та збитки 
юридичних з урахуванням 
сьомої Директиви 
ради Єс № 83/349/Єес; 
- уніфікації 
бухгалтерського 
обліку підприємств з 
урахуванням регламенту 
Європейського 
Парламенту та ради (Єс) 
№ 1606/2002

четверта Директива 
ради Єс від 
25.07.1978, що 
базується на  
статті 54(3)(g) 
Договору про 
заснування Єс 
щодо річних 
рахунків окремих 
типів компаній 
(№ 78/660/Єес) 
сьома Директива 
ради Єс від 
13.06.1983, що 
базується на 
статті 54(3)(g)  
Договору про 
заснування 
Єс щодо 
консолідованих 
рахунків  
(№ 83/349/Єес) 
регламент (ес) 
№ 1606/2002 
Європейського 
парламенту та ради 
Єс від 19.07.2002 
про застосування 
міжнародних 
стандартів 
бухгалтерського 
обліку

абзац 8 пріоритету 
підрозділу 7 «інші  
сфери 
співробітництва» 
розділу ііі 
«операційна 
частина» 
Порядку денного 
асоціації україна 
Єс «сприяти 
дотриманню 
міжнародних 
стандартів 
бухгалтерського 
обліку всіма 
зареєстрованими 
на національному 
рівні товариствами, 
зокрема шляхом 
створення 
відповідного 
механізму для 
досягнення цієї 
мети». 
Додаток до розділу 
«законодавство 
про заснування 
та діяльність 
компаній» 
проекту угоди 
про асоціацію між 
україною та Єс

Протягом 
2 років 
після 
набуття 
чинності 
угодою про 
асоціацію 
між 
україною  
та Єс 

2012

Міністерство 
фінансів 
україни

Примітки: * Сформовано на основі [8]
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як проблематика бухгалтерського обліку у них не 
була представлена. натомість справедливо від-
значити, що остання активно обговорювалась 
на численних міжнародних науково-практичних 
конференціях, симпозіумах і круглих столах, що 
дозволило сформувати низку рішень, які надалі 
були використані з метою удосконалення вітчиз-
няного законодавства.

суттєву роль в організації й проведенні таких 
заходів відігравало казначейське співтова-
риство мережі «PEMPAL» (мережа взаємного 
навчання та обміну досвідом у сфері державних 
витрат і управління фінансами між фахівцями 
із країн середньої азії, центральної та східної 
Європи). зокрема, 24-26 квітня 2013 р. у києві 
за сприяння Державної казначейської служби 
україни відбувся міжнародний семінар казна-
чейського співтовариства мережі «PEMPAL» 
«внутрішній контроль та роль сучасного каз-
начейства» за участю представників світового 
банку, міністерств фінансів країн-членів казна-
чейського співтовариства мережі «PEMPAL», 
а також Голів казначейських служб російської 
Федерації, албанії, болгарії та хорватії [6, с. 25].

Попри це, слід вказати на недостатню актив-
ність розвитку цього напряму узгодження зако-
нодавства. Причиною цього слід визнати той 
факт, що незважаючи на виняткову важливість 
бухгалтерського обліку в контексті забезпечення 
прозорості, достовірності та ролі в управлінні, 
Прогресивним планом адаптації законодавства 
україни до законодавства Єс, схваленим про-
токольним рішенням координаційної ради з 
адаптації законодавства україни до законодав-
ства Єс 10 червня 2011 р., у відповідному роз-
ділі (р.2) з шести передбачених заходів, лише 
один присвячений уніфікації обліку й звітності 
(табл. 1). 

слід підкреслити, що цей пункт плану 
достатньо успішно реалізований, оскільки був 
прийнятий закон україни від 12 травня 2011 
р. № 3332-VI «Про внесення змін до закону 
україни «Про бухгалтерський облік та фінан-
сову звітність в україні». основні позиції, які 
були врегульовані, стосуються термінологічних 
доповнень, позиціонування міжнародних стан-
дартів, окреслення строків подання звітності 
тощо (рис. 1).

як свідчить аналіз внесе-
них уточнень та доповнень до 
закону україни «Про бухгал-
терський облік та фінансову 
звітність в україні» та фор-
мування інших нормативних 
актів на засадах наближення 
вітчизняного законодавства 
до вимог Європейського 
союзу, в нашій країні ство-
рюються більш досконалі 
правові засади обліку й 
складання фінансової звіт-
ності. в їх основу поклада-
ються постулати міжнарод-
них стандартів [1, с. 126]. це 
забезпечує подальшу гармо-
нізацію національного бух-
галтерського законодавства 
з нормами, в встановленими 
Європейським Парламентом 
та радою Єс.

До слова, позитивно слід 
оцінити наявність в пере-
ліку запланованих Прогре-
сивним планом адаптації 
законодавства україни до 
законодавства Єс заходів 
позицій щодо ухвалення 
закону україни «Про вне-
сення змін до закону укра-
їни «Про аудиторську діяль-
ність» (щодо визначення 
умов проходження стажу-
вання для набуття права 
на здійснення аудитор-
ської діяльності в україні; 
щодо рівня освіти фізичних 

 

Закон України «Про бухгалтерський облік  
та фінансову звітність в Україні» 

уточнення доповнення 
1) статтю 1 доповнити абзацом чотирнадцятим такого 
змісту: «міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – 
міжнародні стандарти) – прийняті Радою з міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку документи, якими 
визначено порядок складання фінансової звітності»;  
2) доповнити статтею 12-1 такого змісту:  
«Стаття 12-1.Застосування міжнародних стандартів 
1. Для складання фінансової звітності застосовуються 
міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому 
Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства 
фінансів України.  
2. Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а 
також підприємства, які провадять господарську діяльність 
за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів 
України, складають фінансову звітність та консолідовану 
фінансову звітність за міжнародними стандартами.  
3. Підприємства, крім тих, що зазначені в частині другій 
цієї статті, самостійно визначають доцільність 
застосування міжнародних стандартів для складання 
фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.  
4. Підприємств аінформують у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноважений 
центральний орган виконавчої влади у галузі статистики 
про складання ними фінансової звітності та консолідованої 
фінансовоїзвітності за міжнародними стандартами.  
5. Фінансовазвітність та консолідована фінансовазвітність, 
складені за міжнародними стандартами, подаються у 
порядку, визначеному цим Законом». 

 

1) абзац другий частини п’ятої 
статті 8 викласти в такій 
редакції: «визначає за погоджен-
ням з власником (власниками) 
або уповноваженим ним 
органом (посадовою особою) 
відповідно до установчих 
документів облікову політику 
підприємства»;  
2) частину четверту статті 14 
викласти в такій редакції: 
«4. Публічні акціонерні това-
риства, підприємства – емітенти 
іпотечних облігацій, іпотечних 
сертифікатів, облігацій під-
приємств і сертифікатів фондів 
операцій з нерухомістю, а також 
професійні учасники фондового 
ринку, банки, страховики та 
інші фінансові установи 
зобов’язані не пізнішеніж до 
30 квітня року, що настає за 
звітним періодом, оприлюдню-
вати річну фінансову звітність 
та річну консолідовану фінан-
сову звітність разом з ауди-
торським висновком шляхом 
розміщення на власній веб-
сторінці з опублікуванням у 
періодичних або неперіодичних 
виданнях». 

Рис. 1. Удосконалення Закону України «Про бухгалтерський облік  
та фінансову звітність в Україні» відповідно до законодавства ЄС*

Примітки: * сформовано на основі [9]
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осіб, які можуть бути допущені до проведення 
обов’язкового аудиту) і внесення змін до Поло-
ження про сертифікацію аудиторів, затвердже-
ного рішенням аудиторської палати україни від 
31 травня 2007 р. № 178/6 (щодо рівня освіти 
фізичних осіб) [8].

Прийняття нових норм не лише сприятиме 
підвищенню якості аудиту та рівня профе-
сійності аудиторських кадрів, а й сприятиме 
зростанню довіри зарубіжних партнерів до їх 
діяльності. окрім цього, такий підхід означає 
зростання можливостей мобільності аудитор-
ських послуг і самих аудиторів. варто визнати, 
що кадрова підготовка є ключовою основою 
ефективності впровадження в практику нових 
бухгалтерських норм, поліпшення організації 
ведення документації та прогресу в наближенні 
вітчизняної облікової практики до міжнародних 
вимог. суттєве значення при цьому має пра-
вильне врахування індивідуальних і соціальних 
чинників, що впливають на особистісну мотива-
цію та поведінку людини. 

М.р. лучко та і.с. ревасевич з цього приводу 
відзначають, що врахування цих чинників спри-
ятиме стабілізації особистісної адаптованості 
облікових працівників і гармонізації їхніх вза-
ємин із зовнішнім середовищем, а також дозво-
лить покращить рівень персональної пристосо-
ваності до мінливих вимог оточення. також на 
думку названих науковців, це сприяє ефектив-
ному розгортанню адаптаційних процесів і має 
вагоме значення для формування самодос-
татньої професійно зрілої особистості, здатної 
активно взаємодіяти із соціумом, конструктивно 
розв’язувати життєвоважливі проблеми, спро-
можної всебічно реалізувати власний творчий 
потенціал [4, с. 19].

така позиція не викликає заперечень і сумні-
вів, однак вимагає докладання значних зусиль в 
питаннях підвищення якості освіти та підготовки 
і перепідготовки кадрів. не вдаючись до дета-
лізації цього проблемного напряму, який вима-
гає більш глибокого дослідження можливостей 
удосконалення навчального процесу, заува-
жимо, що певні зрушення в цьому плані слід 

пов’язати з прийняттям закону україни «Про 
вищу освіту». однією з найвагоміших проблем, 
яка гальмує практично усі процеси, починаючи 
від удосконалення нормативної бази й закінчу-
ючи підготовкою висококваліфікованих кадрів, є 
дефіцит фінансового забезпечення. 

тому справедливою є позиція о.і. стрельні-
кова, який вважає, що для виконання загально-
державної програми адаптації законодавства 
україни до законодавства Єс у сфері бухгал-
терського обліку, виконання заходів з впро-
вадження МсФз в україні необхідно, щоб ці 
напрямки були в повному обсязі профінансо-
вані. названий науковець пропонує два можли-
вих шляхи подолання цієї проблеми: 1) фінансу-
вання програм з модернізації обліку покласти на 
державу; 2) для вирішення питань додаткового 
інвестування необхідно брати участь у вико-
нанні програм міжнародних фінансових інсти-
тутів та міжнародних фондів, діяльність яких 
спрямована на створення глобальної системи 
бухгалтерського обліку [13, с. 14].

це сприяє вирішенню не лише фінансової 
сторони питання, а й дає змогу більш активно 
впроваджувати передовий досвід удоскона-
лення обліку та контролю. зокрема, цінною є 
співпраця між науковими інституціями, профе-
сійними організаціями та участь у різних між-
народних проектах. зокрема, розробка про-
екту Twinning «Допомога Державній фінансовій 
інспекції україни у перебудові функції інспекту-
вання у зв’язку із запровадженням системи дер-
жавного внутрішнього фінансового контролю 
європейського зразка» має на меті вирішення 
різних проблемних питань, пов’язаних не лише 
з покращенням обліку та контролю, а й з відпо-
відним удосконаленням нормативно-правового 
забезпечення їх здійснення (табл. 2).

в рамках цього проекту передбачено забез-
печення подальшого покращення системи вну-
трішнього контролю, включаючи функціонально 
незалежний внутрішній аудит в органах дер-
жавної влади, шляхом гармонізації з загально-
визнаними міжнародними стандартами і мето-
дологіями та найкращою практикою Єс. також 

таблиця 2
Програмні завдання проекту Twinning «Допомога Державній фінансовій інспекції України 

у перебудові функції інспектування у зв’язку із запровадженням системи державного 
внутрішнього фінансового контролю європейського зразка» (станом на 30.09.2014 р.)*

№ п/п Завдання Стадія виконання
1 Підготовка проекту Twinning «Допомога Державній фінансовій інспекції 

україни у перебудові функції інспектування у зв’язку із запровадженням 
системи державного внутрішнього фінансового контролю європейського 
зразка», бенефіціаром якого виступає Державна фінансова інспекція 
україни (знаходиться на стадії підготовки детального технічного 
завдання проекту 5 (Twinning Fiche).

на стадії виконання

2 Підготовка проекту Twinning для Державної казначейської служби 
україни «Гармонізація системи державного бухгалтерського обліку 
україни до стандартів IPSAS» (знаходиться на стадії підготовки 
детального технічного завдання проекту (Twinning Fiche)

на стадії виконання

Примітки: * Сформовано на основі [3; 7]
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планується, що сторони посилюватимуть спів-
робітництво у всіх сферах законодавства про 
товариства, корпоративне управління, бухгал-
терський облік та аудит шляхом обміну досві-
дом та інформацією щодо їх найкращих практик 
і діючих регуляторних рамок [3; 15].

виняткове значення у забезпеченні вико-
нання намічених завдань має також форму-
вання обґрунтованої структури та належне 
функціонування інституційного механізму як на 
парламентському, так і на урядовому рівнях. на 
сьогоднішній день до його складу в україні вхо-
дять: верховна рада україни, кабінет Міністрів 
україни, Міністерство юстиції, координаційна 
рада з адаптації законодавства україни до зако-
нодавства Європейського союзу й інші інститу-
ції, які виконують конкретні функції (рис. 2).

координацію парламентської роботи у сфері 
адаптації законодавства виконує комітет вер-
ховної ради україни з питань європейської інте-
грації (далі – комітет Єі вру).

варто зазначити, що Міністерство юстиції 
україни стало спеціально уповноваженим цен-
тральним органом виконавчої влади у сфері 
адаптації законодавства україни до законодав-
ства Європейського союзу, про що визначено 
указом Президента від 6 квітня 2011 року № 395 
«Про затвердження Положення про Міністер-
ство юстиції україни».

у напрямку забезпечення міжвідомчої коор-
динації діяльності з адаптації законодавства у 
2004 році було створено координаційну раду з 
адаптації законодавства україни до законодав-
ства Європейського союзу, яку очолює Прем’єр-
міністр україни. 

з-поміж багатьох функцій координаційної 
ради варто виділити експертно-аналітичну, пра-
вову, інформаційну та іншу підтримку діяльності 
кабінету Міністрів україни; Прем’єр-міністра 
україни, Першого віце-прем’єр-міністра україни, 
керівництва секретаріату з питань здійснення 
державної політики у сфері інтеграції україни 
до Єс, зокрема, щодо адаптації законодавства 
україни до законодавства Єс.

Висновок. загалом можна стверджувати, 
що україна зробила вагомі кроки у векторі гар-
монізації вітчизняного законодавства, уміло 
використовуючи позитивний досвід Євросоюзу, 
та імплементуючи ті положення його законо-
давства, які сприяють ефективнішому регу-
люванню бухгалтерського обліку. Головним у 
цій площині є відповідність змін, котрі прово-
дяться, національним інтересам, що на нашу 
думку забезпечується уникненням сліпого копі-
ювання євростандартів або безальтернативної 
згоди з політикою Європи, навіть, якщо вона 
добре зарекомендувала себе в інших країнах-
членах Єс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Відповідає за прийняття законів, внесення 
змін до Загальнодержавної програми, а також 
здійснення юридичної експертизи проектів 
законів на віповідність acquis communautaire 
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Забезпечує виконання Загальнодержавної 
програми, затверджує її, передбачає щороку в 
проектах Державного бюджету України витрати 
на фінансування заходів з виконання 
Загальнодержавної програми. 

щороку подає МФУ пропозиції щодо фінансу-
вання заходів з виконання Програми для 
врахування їх у проекті Держбюджету України; 
разом з Комітет ЄІ ВРУ здійснює моніторинг 
виконання Загальнодержавної програми; 
здійснює науково-експертне, аналітичне, 
інформаційне та методологічне забезпечення 
виконання Загальнодержавної програми, 
переклад актів acquiscommunautaire 
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Надає пропозиції щодо співробітництва з ЄС 
у сфері адаптації законодавства, забезпечує 
єдиний підхід до виконання заходів, визначає 
перелік відповідальних органів виконавчої 
влади, розробляє проект ПЗ та щорічну 
доповідь про стан виконання Загальнодержавної 
програми для її подання до ВРУ 
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Рис. 2. Інституційний механізм гармонізації законодавства України 
Примітки: * сформовано на основі [15].
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АМОРТИЗАЦІЯ В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

DEPRECIATION IN DIFFERENT COUNTRIES

Кондратенко І.А.
магістр,

таврійський державний агротехнологічний університет

У роботі визначено сутність поняття «амортизація» та розглянуто методи її нарахування. Проана-
лізовано переваги та недоліки кожного з методів. Розглянуто та узагальнено особливості обліку амор-
тизації підприємства, досліджено створення удосконаленої системи обліку амортизаційних нарахувань 
для забезпечення підвищення ефективності роботи підприємства, проаналізовано досвід використання 
прискореної амортизації та її нарахування в Україні.

Ключові слова: облік, амортизація, підприємство, методи нарахування амортизації в Україні, закор-
донний досвід амортизаційної політики.

В работе определена сущность понятия «амортизация» и рассмотрены методы ее начисления. Проа-
нализированы преимущества и недостатки каждого из методов. Рассмотрены и обобщены особенности 
учета амортизации предприятия, исследовано создание усовершенствованной системы учета аморти-
зационных начислений для обеспечения повышения эффективности работы предприятия.

Ключевые слова: учет, амортизация, предприятие, методы начисления амортизации в Украине, за-
рубежный опыт амортизационной политики.

In this paper the essence of the concept of «Amortization» and discussed methods of calculation. The advantag-
es and disadvantages of each method. Considered and generalized features of accounting depreciation enterprises 
investigated creating an improved system of accounting depreciation charges for improving the efficiency of the 
company, analyzed the experience of using accelerated depreciation charges and her in Ukraine.

Keywords: accounting, amortization, enterprise, methods of depreciation in Ukraine, foreign experience of the 
depreciation policy.

Вступ і постановка проблеми. Приско-
рення морального зносу основних виробничих 
фондів промислових підприємств під впливом 
науково-технічного прогресу призвело до того, 
що обладнання застаріває швидше, ніж зношу-
ється в процесі використання. 

цей факт можна було ігнорувати до тих пір, 
поки не з’явилася реальна перспектива виходу 
україни на світовий ринок, де неможливо конку-
рувати з іншими виробниками, маючи наявний 
рівень техніки та технології переважної частини 
промислових підприємств. у зв’язку з цим облік 
темпів і рівня морального зносу в усіх його про-
явах стає дедалі актуальнішою темою [1].

Актуальним і важливим на сучасному етапі 
є амортизаційна політика. Правильна аморти-
заційна політика веде до стабільності виробни-
цтва, його ефективності.

у світі накопичено величезний досвід вико-
ристання амортизаційних відрахувань. його 
ефективне впровадження в діяльність підпри-
ємств україни сприятиме його вдосконаленню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
найбільш обґрунтовано амортизаційна політика і 
її роль у процесі відтворення основного капіталу 
була висвітлена в наукових працях вітчизняних 

економістів: н.Д. баб’як, а.а. безуглий, М.а. бори-
сенко, н.Г. виговська, П.Є. житний, в.М. Пархо-
менко, М.Г. чумаченко та інші; у працях росій-
ських дослідників: в.в. александров, а.М. бірман, 
Ю.і. любимцев, а.с. Павлов та інші [2]. 

також поняттю амортизаційної політики 
надавали своєї уваги та висвітлювали її у своїх 
працях такі зарубіжні науковці, як а. армуцці, 
М. ван-бред, к.і. відеман, к. Маттерн, к. Мен-
гер, л. сейя, е. хендріксен, Г. хетфільд та інші. 

Проте і нині немає чіткого визначення напря-
мів формування амортизаційної політики, немає 
єдиного розуміння суті амортизації, відсутня 
єдина точка зору щодо функцій амортизації.

залишаються невирішеними деякі питання 
амортизаційної політики як складової частини 
фінансового менеджменту, практично не роз-
глянутим залишається питання щодо її роз-
робки та оптимізації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. в україні, на етапі переходу до рин-
кових відносин, амортизація стала не стільки 
джерелом фінансування технічного розвитку, 
скільки засобом регулювання податкового тиску 
і цей засіб використовується як державою, так і 
підприємствами. 
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викликає сумнів затверджена на державному 
рівні концепція амортизаційної політики, згідно з 
якою були розділені податкові та облікові функ-
ції амортизації, що поклало початок недоціль-
ного розподілу самого обліку на бухгалтерський 
і податковий. навіть визначення терміну «амор-
тизаційна політика підприємства» не є загально-
прийнятим. 

Деякі автори вважають, що амортизаційна 
політика – це збільшення за рахунок внутрішніх 
джерел потоку власних фінансових ресурсів, 
шляхом формування амортизаційного фонду і 
зменшення податку на прибуток [1].

у зарубіжній практиці використовують термін 
«амортизація», коли йдеться про амортизацію 
нематеріальних активів, а термін «знос», якщо 
йдеться про амортизацію основних засобів. 
у нашій країні термін «амортизація» застосову-
ють як в обліку основних засобів, так і в обліку 
нематеріальних активів [3]. 

таким чином, амортизація – це надзвичайно 
складне економічне явище, що поєднує осо-
бливості витрат виробництва і джерел коштів, 
процесу руху вартості і важеля управління від-
творенням, відшкодування зношених і нагрома-
дження нових засобів праці. 

амортизація є багатоаспектною категорією. 
у зв’язку з цим можна говорити про обліковий, 
економічний та фінансовий аспекти амортиза-
ції. Проте різні аспекти розуміють різні підходи 
до її визначення і трактування. різні погляди на 
суть амортизації висвітлено в таблиці 1. 

важливим питанням амортизаційної політики 
є вибір методу амортизації, тому що одним із 
головних джерел формування власних фінан-
сових ресурсів є амортизаційні відрахування, 
розмір яких залежить від обраного методу. 

в результаті наукових досліджень, котрі про-
йшли випробування практикою, розроблена 
велика кількість методів нарахування амортиза-

таблиця 1
Порівняльна характеристика методів нарахування амортизації в Україні

Метод Суть методу Переваги Недоліки
Прямо- 
лінійний

Побудований на припущенні, 
що основні засоби протягом 
експлуатаційного періоду 
зношуються рівномірно. 
розраховується він діленням 
амортизованої вартості на 
термін корисного використання 
об’єкта.

рівномірність розподілу 
суми амортизації між 
звітними періодами, 
простата розрахунку 

не враховує моральний 
знос, різницю виробничої 
потужності активів в 
різні роки експлуатації, 
необхідність повішення 
витрат на ремонт та 
обслуговування в останні 
роки використання

зменшення 
залишкової 
вартості 
(прискорений, 
нелінійний)

визначення річної суми 
амортизації об’єкта основних 
фондів, виходячи з залишкової 
вартості такого об’єкта на 
початок звітного року. річна сума 
амортизації за таким методом 
визначається як добуток 
залишкової вартості на дату 
початку нарахування амортизації 
та річної норми амортизації 

в перші роки 
нараховуються великі 
суми амортизації

складна математична 
формула розрахунків, 
нерівномірний розподіл 
сум амортизації за 
періодами.

Метод 
прискореного 
зменшення 
залишкової 
вартості 
(прискорений, 
нелінійний)

різновид методу зменшення 
залишкової вартості, але 
як норма амортизації 
береться подвоєна норма, 
виходячи з терміну корисного 
використання об’єкта 

в перші роки 
нараховуються великі 
суми амортизації, 
простота розрахунку

нерівномірний розподіл 
сум амортизації за 
періодами

кумулятивний 
метод 
(прискорений, 
нелінійний)

сума амортизації 
визначається як добуток 
вартості, яка амортизується, 
та кумулятивного коефіцієнта 

в перші роки 
нараховуються великі 
суми амортизації, не має 
законодавчих обмежень

явних недоліків немає

виробничий нарахування амортизації 
здійснюється на підставі 
сумарного виробітку об’єкта за 
весь період його експлуатації у 
відповідних одиницях виміру

економічна вигода об’єкта 
зменшується в зв’язку 
з його експлуатацією, а 
не у зв’язку із впливом 
на нього часу, як у всіх 
попередніх методах. 
в неробочі періоди 
нарахування амортизації 
не провадиться, значить 
не впливає на підвищення 
витрат на виробництво.

складність прогнозування 
виробітку на кілька років 
вперед. Припинення 
нарахування амортизації 
під час простою техніки, 
яка піддається зносу й у 
цей час.
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ції. усі методи можна вважати рівноцінними, але 
кожен із них має як переваги, так і певні недо-
ліки. Порівняльну характеристику методів нара-
хування амортизації, які застосовуються україн-
ськими підприємствами, наведено в таблиці 1. 

аналізуючи дані таблиці, можна зробити 
висновок, що всі методи мають як певні недоліки, 
так і переваги. Прямолінійний метод потрібно 
застосовувати для тих основних засобів, які 
виконують відносно постійний об’єм робіт і для 
яких основним фактором, обмежуючим строк 
використання, є час його використання, а не 
моральний знос. 

Метод зменшення залишкової вартості та 
кумулятивний метод застосовують для тих 
об’єктів основних засобів, які швидко морально 
зношуються (наприклад, комп’ютерна техніка, 
принтери, сканери, цифрові засоби). 

Метод прискореного зменшення залиш-
кової вартості також використовується для 
комп’ютерної техніки, але існують певні норма-
тивні обмеження при його застосуванні (Подат-
ковий кодекс дозволяє використовувати його 
лише до об’єктів групи 4 «Машини і обладнання» 
та 5 «транспортні засоби» згідно з новим подат-
ковим законодавством). 

Прискорена амортизація основного капіталу є 
одним з найважливіших напрямів механізму дер-
жавно-монополістичної дії на інвестиційну актив-
ність бізнесу в таких країнах, як сШа, німеччина, 
великобританія, японія. Політика прискореної 
амортизації в цих країнах зумовила збільшення 
питомої ваги амортизації у валових інвестиціях. 

так, в цілях сприяння технічному прогресу в 
японії встановлений особливий порядок амор-
тизації і податкові знижки стосовно певних видів 
основних засобів, а також виключення з бази 
оподаткування витрат на нДкр і можливостях 
проведення політики прискореної амортизації 
устаткування для цих цілей. 

у німеччині існують спеціальні норми аморти-
заційних відрахувань, які застосовуються у всіх 
інвестиціях, направлених на створення нових 
робочих місць, охорону навколишнього серед-
овища, випуск технічно передової продукції. 

вкладені засоби списуються за три роки: у 
перший рік – 50% вкладеного капіталу, в дру-
гій – 30% і в третій – 20%. така політика приско-
реної амортизації зумовила збільшення питомої 
ваги амортизації у валових інвестиціях зару-
біжних країн. в україні практика застосування 
методу прискореної амортизації поки незначна, 
у зв’язку з економічною і законодавчою неста-
більністю в країні, фінансовою нестійкістю бага-
тьох підприємств і не конкурентоздатністю окре-
мих видів продукції. 

виробничий метод використовують, коли 
знос активу безпосередньо пов’язаний з ефек-
тивністю його використання і коли знайома 
виробнича потужність об’єкта [4]. в зарубіжній 
практиці існують багато інших методів, які мають 
також свої недоліки і переваги. 

Метод суми виробів не враховує ні чинни-
ків фізичного зносу, ні міркувань економічної 
привабливості списання максимуму вартості в 
перші періоди експлуатації активу. Метод суми 
років може бути використаний в двох варіан-
тах – варіант амортизації (еквівалентний методу 
зменшуваного залишку), що знижується, і варі-
ант зростаючої амортизації (співвідноситься 
сума амортизаційних відрахувань з фізичним 
зносом устаткування). 

Метод розрахунку відсотків використовує 
як базові показники для числення амортизації 
норму прибутку підприємства, передбачуваний 
термін корисного використання і чистий дохід, 
очікуваний від використання даного об’єкту. 
Метод внеску в чистий дохід підприємства при-
пускає використання як одного з базових показ-
ників щорічний дохід основного засобу в чистий 
дохід підприємства. 

управління податкових зборів великобрита-
нії встановлює стандартні «податкові відраху-
вання» і відхиляють власні норми амортизації 
на будівлі і споруди. найбільш лібералізованою 
можна вважати канадську амортизаційну полі-
тику, яку ще називають «системою меж». таку 
назву вона отримала тому, що всі основні засоби 
розподілені на групи, для кожної з яких встанов-
лений мінімум і максимум щорічних відрахувань. 
Підприємець може змінювати з року в рік рівень 
амортизаційних відрахувань у межах вказаних 
лімітів. основні засоби поділені на 17 класів, у 
межах яких річні норми амортизаційних відраху-
вань можуть змінюватися від 4 до 100 відсотків. 

Досить ліберальною також вважають амор-
тизаційну політику Данії, яка потребує лише 
однієї умови від амортизаційної політики під-
приємств: при обранні методу нарахування 
амортизації необхідно, щоб застосовувалися 
і для бухгалтерських, і для податкових цілей 
однакові норми [5]. При вірно обраному методі 
переваг його використання більше, ніж недолі-
ків, але, на жаль, сьогодні оптимального методу 
в україні не існує.

Висновки. Державна амортизаційна полі-
тика сьогодні не виконує свою головну функцію: 
забезпечення відтворення основних засобів, що 
призводить до кризового стану об’єктів осно-
вних засобів на підприємствах. таким чином, 
державна амортизаційна політика має бути 
спрямована на підвищення фінансової зацікав-
леності суб’єктів господарювання у здійсненні 
інвестицій в основний капітал. також доречним 
буде використання зарубіжного досвіду на при-
кладі досвіду Данії та канади на підприємствах 
україни. Для підприємств визначити систему 
меж, за якою підприємець може змінювати з 
року в рік рівень амортизаційних відрахувань у 
межах вказаних лімітів (досвід канади). згідно з 
досвідом Данії, підприємець може сам обирати 
метод нарахування амортизації, єдиною умо-
вою чого є використання однакових методів як 
в бухгалтерському, так і в податковому обліку.
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Наведено аргументи на користь відображення людського капіталу у фінансовій звітності підприєм-
ства в якості активу з точки зору теорії регіональної економіки та сталого розвитку. Запропоновано 
формувати фінансовий звіт з людського капіталу для оцінки потенціалу розвитку підприємства. Запропо-
новано розглядати компетентнісну сталість підприємства як складову його сталого розвитку. 

Ключові слова: людський капітал, фінансовий облік, підприємство.

Приведены аргументы в пользу отражения человеческого капитала в финансовой отчетности пред-
приятия в качестве актива с точки зрения теории региональной экономики и устойчивого развития. 
Предложено формировать финансовый отчет по человеческому капиталу для оценки потенциала раз-
вития предприятия. Предложено рассматривать компетентностную устойчивость предприятия, как 
составляющую его устойчивого развития.

Ключевые слова: человеческий капитал, финансовый учет, предприятие. 

The article argues for including the human capital into the balance sheet as an asset from the perspective of 
regional economy and sustainable development concepts. We offer to develop the human capital financial report for 
assessing the potential growth of a company. Also, the article supports the new idea of the competency sustainability 
as an element of the general sustainable development of a company. 

Keywords: human capital, financial accounting, company.

Постановка проблеми. в епоху постінду-
стріальної економіки, побудованої на іннова-
ціях, основним фактором економічного зрос-
тання визнано новітні знання, які можуть бути 
комерціалізовані та перетворені на новітні 
продукцію та послуги. з огляду на це, людина 
(фахівець, працівник), яка являє собою сукуп-
ність фізичних та розумових здібностей, стала 
розглядатися як капітал, а термін «людський 
капітал» став широковживаним. уперше 
його ввели в обіг вчені Г. бекер та я. Мінцер  
у 1960-х роках і визначили його як запас знань, 
вмінь, звичок, соціальних та персональних 
характеристик, включаючи креативність, який 
дозволяє людині виконувати певну роботу та 
створювати вартість [1, с. 2]. цікавим є факт, 
що у 1925 р., коли працівників підприємств 
ще не називали людським капіталом, вчений  
Д. скот [3] вже піднімав питання про необхідність 
включення людського ресурсу у склад активів 
підприємства, оскільки аналогічно до будь-яких 
інших матеріальних активів, підприємство спо-
живає компетенції працівників. однак і до тепер 
ця пропозиція дискутується.

не вдаючись у питання дослідження сутності 
людського капіталу та термінологічної варіа-
тивності навколо цього поняття, цей науковий 
пошук спрямований на висвітлення саме про-
блеми, яка полягає у тому, що людський капі-

тал, що називається капіталом та передба-
чає отримання компанією економічної вигоди 
від його використання, не визнається активом 
та не відображається у фінансовому обліку в 
якості активу. внаслідок цього фінансова звіт-
ність, призначена для інформаційного забез-
печення прийняття рішень переважно інвесто-
рами та іншими зовнішніми користувачами, не 
повністю відображає стан підприємства та його 
перспективи розвитку. іншими словами, фінан-
сова звітність, складена за чинними принци-
пами та законами фінансового обліку, не дозво-
ляє оцінити реальний потенціал підприємства, 
який визначається командою працівників, чим 
порушує фундаментальний закон повноти роз-
криття інформації про діяльність підприємства 
у звітності та вступає у консонанс з проблемою 
асиметричної інформації. тому проблема люд-
ського капіталу у фінансовому обліку вже майже 
століття є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. як вище зазначалося, означена проблема 
здійснення проекції теорії людського капіталу у 
площину фінансового обліку є достатньо диску-
сійною у наукових колах та середовищі практи-
ків. вчені-економісти та експерти у своїй думці 
щодо цього розділилися на дві групи. 

Перша група вчених відстоює позицію, що 
людський капітал необхідно обліковувати у 
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якості активу у фінансовій звітності підприємств. 
наприклад, П. Дін, к. Маккена, в. крішнан [4] у 
емпіричному дослідженні думки менеджерів 
компаній сШа шляхом анкетування приводять 
чимало аргументів на користь того, що люд-
ський капітал визначає ринковий і фінансовий 
успіх компаній, підкреслюючи унікальність та 
надзвичайну важливість талантів певних пра-
цівників компаній, які своїм авторитетом скла-
дають вартість цих компаній, як вирішальний 
фактор прийняття рішень сторонніми особами 
про співпрацю з цими компаніями. однак, рес-
понденти у дослідженні зазначених вчених 
розділилися таким чином: 13% висловилися 
за відображення людського капіталу у балансі 
підприємства, 72% – проти і 1% – утрималися. 
на модернізації фінансового обліку з огляду на 
необхідність обліку та монетизації людського 
капіталу, як рушійної сили будь-якого підприєм-
ства, наголошував л. вейсман [5]. у якості аргу-
ментів на користь обліку людського капіталу 
та його відображення у фінансовій звітності 
в. Шейман [6] приводить той факт, що з часом 
у структурі активів підприємств у світі стали 
переважати нематеріальні активи у порівнянні 
з попередніми часами, коли майновий комп-
лекс підприємств переважно складався з мате-
ріальних активів. внаслідок цього наступним 
кроком в удосконаленні балансу підприємств 
повинно, на думку вченого, стати внесення 
статті «людський капітал». Питання справед-
ливої оцінки людського капіталу для цілей 
фінансового обліку висвітлені у роботі Г. лівне 
[7]. автор також аналізує норми стандартів бух-
галтерського обліку у великій британії, які регу-
люють облік витрат на тренінги працівників та, 
що є цікавим, на наш погляд, облік якості пер-
соналу підприємства. Показник продуктивності 
праці працівників пропонують використовувати 
у обліку людського капіталу б. лев та а. Шварц 
[8]. власну систему оцінки людського капіталу 
на основі вимірювання того, що знають праців-
ники, а також на основі їх набутих професійних 
компетенцій запропонував р. Міллер [9]. 

Друга група вчених схиляються до думки, 
що людський капітал не стільки не доцільно, 
скільки неможливо відобразити у фінансо-
вому обліку. наприклад, Дж. спендер, б. Марр 
[10] вважають, що людський капітал не може 
бути активом у фінансовій звітності підприєм-
ства внаслідок того, що оцінка таких активів є 
суб’єктивною та може стати підставою для зрів-
няння його з іншими матеріальними активами, 
які можуть бути достовірно та об’єктивно оцінені 
з визначенням їх впливу на кінцевий фінансо-
вий результат підприємства. також М. вайс 
[11] обґрунтовує низький рівень корисності для 
зовнішніх користувачів відображення людського 
капіталу у фінансовій звітності підприємства 
через те, що персонал характеризується висо-
кою мобільністю та не є гарантованим і стабільно 
пов’язаним з певним підприємством ресурсом, 

незважаючи навіть на умови трудових контрак-
тів. внаслідок цього рішення, прийняте інвесто-
ром на основі врахування людського капіталу, 
може виявитися хибним. р. лікерт визначає, 
що усі інструменти оцінки людського капіталу 
більше стосуються управлінського обліку, ніж 
фінансового, та можуть слугувати для при-
йняття рішень внутрішніми менеджерами під-
приємств [12].

Досліджуючи практичні аспекти діяльності 
українських підприємств різних галузей про-
мисловості, удосконалюючи теоретико-мето-
дологічні засади обліку, аналізу та аудиту, що 
стосуються проведення різних господарських 
операцій, у різні часи на проблемності від-
сутнього взаємозв’язку людського капіталу з 
фінансовим обліком та звітністю, проблемності 
грошової оцінки людського капіталу наголо-
шували о. Дріга [13], о. Петрук та а. Макурін 
[14], н. Гресь [15], н. Шишкова [16], о. усатенко 
[17], показуючи у своїх роботах доцільність існу-
вання такого обліку для інформаційно-аналітич-
ного забезпечення управління підприємствами.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. враховуючи те, що фінан-
совий облік людського капіталу та його відобра-
ження у фінансовій звітності є тим питанням, 
що й досі дебатується, то дослідження різних 
аспектів цієї проблеми є доцільним. зокрема, 
в обґрунтуванні необхідності включення люд-
ського капіталу у баланс підприємств відсутня 
точка зору регіональної економіки, не показа-
ний зв’язок цієї проблеми з такими мейнстрім-
теоріями, як сталий розвиток та асиметричність 
інформації в управлінні.

Мета статті. Метою досліджень, результати 
яких викладено у даній статті, є висвітлення 
авторських додаткових до вже існуючих аргу-
ментів у підтримку наукової думки про необхід-
ність визнання людського капіталу активом та 
доцільності розробки теоретико-методологічних 
засад його бухгалтерського обліку, аналізу та 
аудиту.

Виклад основного матеріалу. наведемо 
обґрунтування доцільності включення люд-
ського капіталу у статті балансу підприємства з 
точки зору регіональної економіки.

теорія регіональної економіки ґрунтується 
на поясненні механізмів та моделей ефектив-
ного використання продуктивних сил у певному 
просторовому вимірі. існує чимало класифіка-
цій продуктивних сил, які фактично повторюють 
їх розподіл на основні елементи ресурсів, а у 
фінансовому обліку – на основні елементи опе-
раційних витрат. однак, є основний і головний 
елемент, який вважається фундаментальним у 
продуктивних силах. зрозуміло, що це – людина. 
якщо дискутувати про те, чи є активом людина, 
яка бере участь у господарських процесах під-
приємства, то тут регіональна економіка дає 
підказку, що саме людина є фактором вироб-
ництва і його первинною продуктивною силою, 
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тому що без людини, людського фактора, люд-
ського ресурсу, несення витрат на заробітну 
плату виробництво неможливе. При цьому всі 
інші фактори виробництва, ресурси підприєм-
ства, які входять до складу продуктивних сил 
та складають майновий комплекс підприємства 
(виключаючи природні ресурси), мають штучне 
походження, тобто походять від людини: її твор-
чої діяльності, ідеї та вмінь реалізувати ці ідеї. 

тому в рамках даного дослідження пропо-
нуємо взяти за основу авторське визначення 
харченко М.о. щодо абсолютних та віднос-
них продуктивних сил, яке адаптоване для 
регіональної економіки [18], яке вважаємо за 
доцільне навести у оригіналі.

«абсолютною продуктивною силою слід вва-
жати сукупність фізичних та психологічних якос-
тей людини, внаслідок реалізації яких створю-
ються блага матеріального та нематеріального 
характеру. До благ матеріального характеру слід 
віднести засоби та предмети праці, а до нема-
теріальних – інформацію, соціальні інститути 
тощо. абсолютна продуктивна сила визначає 
відносні продуктивні сили. відносною продук-
тивною силою слід вважати рефлексивне відо-
браження об’єктів оточуючого матеріального 
та нематеріального середовища у свідомості 
кожної окремої людини. тобто об’єкт навколиш-
нього матеріального та нематеріального серед-
овища стає продуктивною силою тоді і лише 
тоді, коли людина у своїй свідомості визначила 
його, як продуктивну силу, а значить власне 
поняття «продуктивна сила» є відносним до сві-
домості людини» [18].

таким чином, домінантна продуктивна сила 
у своєму абсолюті у регіональній економіці і, 
на наш погляд, для підприємства, являє собою 
людину, фахівця, працівника, який має винят-
кову можливість творчо впливати на оточуюче 
середовище та змінювати його для створення 
доданої вартості та формування прибутку під-
приємства. 

інші матеріальні та нематеріальні активи, які 
відображаються у балансі підприємства, вважа-
ються його майном та оцінюються інвесторами 
при прийнятті інвестиційних рішень, є лише 
факторами виробництва або продуктивними 
силами відносно мозку людини, похідними акти-
вами, які перестануть бути такими без впливу 
людини і без її інтересу до них. оцінка активів 
відбувається всередині людини та відображає 
її інтерес до цього активу. «наприклад, основні 
виробничі активи будуть продуктивними силами 
до тих пір, поки такими їх вважає менеджер, 
який ними керує і не планує переоснащення 
виробництва. нові знання не будуть вважа-
тися продуктивними силами, доки підприємці 
не виведуть на ринок новий товар або послугу, 
створену на основі цих знань» [18].

які висновки та пропозиції можна зробити з 
наведеного у контексті розгляду проблеми люд-
ського капіталу у фінансовому обліку?

оскільки при розподілі продуктивних сил 
на абсолютну та відносну продуктивну силу 
очевидно, що актив стає активом тільки в уяві 
людини, то можна зробити висновок, що чим 
більша уява людини, яка ґрунтується на її зна-
ннях, вміннях та професійному досвіді, тим 
більша вірогідність, що певний матеріальний 
об’єкт стане активом або буде більш ефек-
тивно використаний у якості активу, ніж тепер 
використовується. тут простежується прямий 
зв’язок з винахідництвом та створенням іннова-
ційного продукту. ці обидва типи дій базуються 
на нестандартній уяві дослідника та винахід-
ника щодо можливостей використання об’єктів 
оточуючого середовища. у цьому контексті під 
поняттям «дослідник» та «винахідник» мається 
на увазі не професійна посада у дослідницькій 
установі, а специфічний тип мислення, став-
лення до інформації, який може бути притаман-
ним будь-якому працівнику на підприємстві та 
мати своїм результатом раціональні пропозиції. 

звідси можна запропонувати мислити таким 
чином, що саме уява людини відносно акти-
вів або активи в уяві працівників підприємства 
складають потенціал розвитку підприємства, 
тобто потенціал використання наявних та інших 
активів. якщо, наприклад менеджер підприєм-
ства має уявлення про те, як можна більш ефек-
тивно використати наявні активи, коли їх слід 
замінювати та на які саме активи їх доцільно 
міняти, тим самим визначаючи певний шлях 
розвитку підприємства, то можна говорити про 
наявний потенціал розвитку цього підприєм-
ства. якщо менеджер немає такого уявлення, 
то потенціал розвитку такого підприємства 
можна вважати, на наш погляд, нульовим або 
надзвичайно малим. відповідно головний актив 
підприємства – людський капітал, який не 
відображається у фінансовій звітності. Діюча 
форма балансу підприємства, як звіту про 
склад активів та пасивів, відображає фактичний 
стан майна та наявних зобов’язань підприєм-
ства, звіт про фінансові результати відображає 
ефективність їх використання. однак ці показ-
ники (майново-кредитний стан та ефективність 
використання ресурсів) по-перше, відобража-
ють ретроспективну діяльність підприємства, 
як низку рішень, що призвели до цих показни-
ків, по-друге, можуть змінитися доволі різко та 
швидко, і, по-третє, залежать від працівників, які 
використали ці активи у такий спосіб, що відо-
бражається у показниках. 

виникає питання, як оцінити потенціал роз-
витку підприємства, щоб скласти уявлення про 
вірогідну майбутню динаміку майново-кредит-
ного стану підприємства та ефективність вико-
ристання ресурсів? Пропонуємо формувати 
фінансовий звіт про людський капітал, який би 
відображав потенціал розвитку підприємства. 
одразу пригадується критика науковців з при-
воду того, що людський капітал має надзвичайно 
високий рівень мобільності, а відтак не може 
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вважатися стабільним та надійним фактором у 
фінансовій оцінці потенціалу розвитку підпри-
ємства. відповідаючи на цю критику, зазначимо, 
що на основі цього звіту доцільно розробляти 
систему показників, серед яких би був той, що 
показує взаємну замінність працівників, рівень 
їх компетенцій. При такому показнику можна 
було б по-перше, управляти людським капі-
талом для досягнення взаємної замінності, а, 
по-друге, досягти певної компетентнісної без-
пеки підприємства з точки зору потенціалу його 
розвитку. 

Монетизація людського капіталу, під якою 
слід розуміти формування низки моделей, за 
допомогою яких можливо фінансового оці-
нити компетентності працівників підприємства, 
надати компетентностям грошового виразу 
(зазначимо, що у теперішній час на підприєм-
ствах монетизовані посади, ключові результа-
тивні показники – KPI) дозволить сформувати 
принципово нове теоретичне підґрунтя для 
інвестування. нова ідея інвестування полягає 
у тому, що інвестори фактично вкладають свої 
кошти не у активи та механізми їх ефективного 
використання, запущені на тому або іншому 
підприємстві, а інвестори вкладають кошти у 
людський капітал, який здатний управляти цими 
активами, у ідею, створену людиною тощо. 

аргументація зв’язку проблеми людського 
капіталу у фінансовому обліку та теорій сталого 
розвитку і асиметричної інформації зводиться 
до наступного.

Принципами сталого розвитку повинні бути 
пронизані усі економічні системи, починаючи 
від світової економіки і закінчуючи індивідуаль-
ною економікою. з позицій біхевіоріальної еко-
номічної теорії та у контексті цього дослідження 
будемо міркувати так, що сталий розвиток під-
приємства повинен обов’язково, на нашу думку, 
містити певну компетентнісну сталість. 

Під компетентнісною сталістю розвитку під-
приємства слід розуміти такі зміни у господар-
ській системі підприємства (активах, моделях 
ведення бізнесу, операційного менеджменту 
тощо), при яких відсутні загрози порушення 
компетентнісного різноманіття та погіршення 
якісних характеристик кадрового складу під-
приємства, а відтак і людського капіталу. отже, 
внутрішню систему компетентнісної сталості 
підприємства можна представити двома складо-
вими: компетентнісним різноманіттям та комп-
лексом характеристик якості кадрового складу 
підприємства – людського капіталу. кожна з них 
дозволяє деталізувати професійний вектор зба-
лансованого економічного зростання підприєм-
ства та забезпечити більш прискіпливий погляд 
на інноваційну модель сталого розвитку окре-
мого підприємства. 

окрім зазначеного, компетентнісне різнома-
ніття та комплекс характеристик якості кадро-
вого складу підприємства – людського капіталу, 
можна представити у вигляді відповідно показ-

ників компетентнісної ємності підприємства та 
компетентнісної межі підприємства, які обґрун-
товані нижче і які можуть слугувати для оцінки 
рівня кадрової сталості підприємства. спираю-
чись на єдину систему внутрішніх взаємозв’язків 
та індикаторів на підприємстві, ці показники 
кадрової сталості доповнюють одне одного і 
дозволяють більш адекватно і точно оцінити 
реальні процеси, що відбуваються на підприєм-
стві, з позицій сталого розвитку, своєчасно вия-
вити загрози і ризики та розробити механізми 
їх подолання, але при наявності відповідного 
фінансового обліку людського капіталу з його 
відображенням у фінансовій звітності у якості 
повноцінного активу.

компетентнісне різноманіття підприємства 
складається з показників загальної чисельності 
працівників, структури кадрів за віком та статтю, 
рівнем працездатності та захворюваності, рів-
нем освіти, структури компетентностей тощо. 
залежно від цілей регулювання сталого розви-
тку підприємства компетентнісне різноманіття 
може бути представлено за певною обраною 
ознакою. у багато чому компетентнісне різно-
маніття залежить від діючих моделей ведення 
бізнесу, ланцюгу поставок, моделей операцій-
ного менеджменту на підприємстві. 

неможливість оцінити потенціал розвитку 
підприємства без наявної облікової інформації 
про людський капітал, сконцентрованої у спеці-
альному звіті, інвестори та зовнішні користувачі 
інформації підпадають під дію негативного фак-
тору асиметричної інформації. Фактично у цих 
осіб виявляється не повна, обмежена, можливо 
і недостовірна інформація, з якої неможливо 
зробити висновок про майбутню перспективу 
розвитку підприємства, для якого працівники 
становлять головний фактор прогресу. 

Висновки. таким чином, на основі проведе-
них досліджень можна зробити висновки, що 
існуюче обґрунтування доцільності ведення 
фінансового обліку людського капіталу з визна-
ченням його фінансових показників та необхід-
ності визнання його активом з включенням у 
якості додаткової статті у баланс підприємства 
можна доповнити аргументами з точки зору 
теорії регіональної економіки та сталого розви-
тку. з точки зору теорії регіонального розвитку 
людський ресурс розглядається, як абсолютна 
продуктивна сила, а матеріальні та немате-
ріальні об’єкти навколишнього середовища 
стають продуктивною силою (активом) тільки 
в уявленні людини. на цій підставі у статті 
запропоновано твердження, що людський капі-
тал, який формує певний простір уявлення про 
можливості використання наявних або нових 
активів підприємства зі створенням додатко-
вої вартості та отриманням додаткової вигоди 
для власника, є підставою для оцінки потен-
ціалу розвитку підприємства. у статті наго-
лошено, що баланс формує інформацію про 
майново-кредитний стан підприємства, звіт 
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про фінансові результати – про ефективність 
використання наявних активів і запропоновано 
формувати фінансовий звіт про людський капі-
тал підприємства, який би дав інформацію про 
потенціал розвитку підприємства. з точки зору 
теорії сталого розвитку автором доведено, що 

підприємство повинно характеризуватися ста-
лістю і запропоновано виділяти у сталому роз-
витку підприємства його компетентнісний роз-
виток та оцінювати компетентні сну сталість за 
допомогою показників компетентнісної ємності 
та межі підприємства. 
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НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: 
ФОРМАЛЬНИЙ ТА НЕФОРМАЛЬНИЙ СЕГМЕНТ

COnTInUInG eDUCATIOn fOR THe InTeLLeCTUAL eCOnOMY:  
A FORMAL AND INFORMAL SEGMENT

Ушенко Н.В.
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національний авіаційний університет

У статті охарактеризовано базис функціонування інтелектуальної економіки. Представлено концеп-
туальні положення інтелектуалізації у відтворенні людського капіталу на макрорівні. Акцентовано увагу 
на ролі та взаємозв’язку форм неперервної освіти у контексті сучасних запитів кадрового забезпечення 
інтелектуальної економіки. Узагальнено ключові компетенції для сучасності з позицій загальноєвропей-
ської освітньої політики, роботодавців та вчених. Визначено тенденції функціонування формальної та 
неформальної освіти як сегментів національного ринку освітніх послуг. 

Ключові слова: інтелектуальна економіка, неперервна освіта, формальна освіта, неформальна осві-
та, інновації, людський капітал, інтелектуалізація, капіталізація. 

В статье охарактеризовано базис функционирования интеллектуальной экономики. Представлены 
концептуальные положения интеллектуализации в воспроизводстве человеческого капитала на макро-
уровне. Акцентировано внимание на роли и взаимосвязи форм непрерывного образования в контексте 
современного запроса кадрового обеспечения интеллектуальной экономики. Обобщено ключевые компе-
тенции для современности с позиций общеевропейской образовательной политики, работодателей и 
ученых. Определены тенденции функционирования формального и неформального образования как сег-
ментов национального рынка образовательных услуг.

Ключевые слова: интеллектуальная экономика, непрерывное образование, формальное образование, 
неформальное образование, инновации, человеческий капитал, интеллектуализация, капитализация.

The article describes the basis of functioning of the intellectual economy. The conceptual provisions of intellectu-
alization in the reproduction of human capital at the macro level are presented. The emphasis is placed on the role 
and interconnection of forms of continuing education in the context of the current demands of staffing of the intel-
lectual economy. General key competencies for today from the standpoint of European education policy, employers 
and academics are summarized. The tendencies of formal and informal education functioning as segments of the 
national market of educational services are determined.

Keywords: intellectual economy, continuous education, formal education, informal education, innovations, hu-
man capital, intellectualization, capitalization.

Постановка проблеми. у новітній стра-
тегії соціально-економічного розвитку Євро-
пейського союзу на період до 2020 року 
«Європа – 2020» [11] основними напрямами 
визначено знання й інновації, сталу економіку, 
підвищення соціальної зайнятості. 

визнання інтелекту людини рушійною силою 
економічного розвитку продемонструвало необ-
хідність перегляду вимог до якості людського 
капіталу, які в першу чергу формуються під 
впливом науково-освітніх систем. у контексті 
орієнтованості на побудову інтелектуальної еко-
номіки особливої актуальності набула концепція 
«освіта впродовж життя», що була закріплена 
Меморандумом неперервної освіти Європей-
ської комісії [9], у якому підкреслюється, що 
неперервна освіта повинна стати головною 

політичною програмою громадянського суспіль-
ства, соціальної єдності й зайнятості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
сучасні мінливі тенденції розвитку формаль-
ної освіти першочергово обумовлені внутріш-
німи реформами та орієнтовані на європе-
їзацію, автономію навчальних закладів, що 
повинні вдало поєднати одночасно – суспільні 
очікування, ринкову складову функціонування 
та державні вимоги забезпечення якості, увагу 
до нововведень (технологічних, технічних, педа-
гогічних) та їх впровадження, до яких і має бути 
чутлива ця прогресивна сфера. Питанням функ-
ціонування формальної освіти завжди було при-
ділено та приділяється на даний момент багато 
уваги вчених, зокрема у дослідженнях л. антош-
кіної, о. Грішнової, Г. Дмитренка, і. каленюк, 
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о. кукліна, в. куценко, о. кратт, о. левченка, 
т. оболенської, к. Шапошникова). При цьому 
паралельно в умовах суттєвого впливу інфор-
матизації отримала поширення неформальна 
освіта, яка стійко нарощує попит споживачів 
освітніх послуг, у зв’язку з чим стала об’єктом 
наукової уваги Д. Плинокоса, о. огієнка, 
с. Мельника, М. коваленко.

Постановка завдання. саме ця ситуація 
спонукає приділити увагу тенденціям функціо-
нування формальної та неформальної освіти як 
сегментам національного ринку освітніх послуг, 
діяльність яких та результати їх впливу мають 
враховувати сучасні запити кадрового забезпе-
чення інтелектуальної економіки, що і є метою 
дослідження.

Виклад основного матеріалу. загальновиз-
нано, що основними системоутворюючими сфе-
рами інтелектуальної економіки (або економіки 
знань) виступають: наука та інновації, освіта і 
навчання, що сприяють формуванню людського 
капіталу, високотехнологічне виробництво, 
інформаційно-комунікаційні технології.

о.в. бутнік-сіверський визначає інтелек-
туальну економіку як галузь знань, що вивчає 
теорію і практику функціонування ринкових 
структур та механізмів взаємодії суб’єктів еко-
номічної діяльності, пов’язаних з інтелектуаль-
ним капіталом. трактування вченим інтелекту-
альної економіки як змішаної економіки, в якій 
інтелектуальний продукт створюється під впли-
вом власних зусиль, які спрямовують підприєм-
ницьку активність на зростання інтелектуаль-
ного капіталу, а держава регулює цей процес, 
встановлюючи правову структуру бізнесу і контр-

олюючи її додержання [3, с. 13–14] є важливим 
з позицій державного регулювання, оскільки 
конкретизує регуляторну функцію держави, яка 
відповідає сучасній моделі, та конкретизує базо-
вий напрям її регуляторного впливу. вчений уза-
гальнює взаємозалежність соціально-економіч-
них процесів та результатів наступним чином: 
від рівня інноваційного потенціалу на макро-, 
мезо- та мікрорівнях залежать трансформаційні 
перетворення в економіці україни, що є загаль-
ною надбудовою інтелектуальної економіки, яка 
спирається на інтелектуальний капітал [1].

зважаючи на функціональну орієнтованість 
інтелектуальної економіки на розширене від-
творення інтелектуального капіталу, головною 
ознакою інтелектуальної економіки слід визнати 
перехід цінності від матеріального продукту до 
інтелектуального – знань та інформації, які роз-
глядаються як комерційні активи, що використо-
вуються їх власником з метою одержання при-
бутку. тобто інтелектуальна економіка базується 
на теорії інтелектуального капіталу, а характер-
ними економічними процесами являються інте-
лектуалізація та капіталізація. При цьому слід 
зазначити, що проявом використання інтелек-
туального потенціалу країн є інноваційність. за 
даними щорічного рейтингу інноваційних еконо-
мік Bloomberg Innovation Index 2017 року визна-
чені 50 країн-лідерів (табл. 1).

за багатьма міжнародними рейтингами, 
зокрема досліджень і розробок (Research and 
Development), виробництва доданої вартості, 
патентної активності, щільності високих техно-
логій, вищої освіти та концентрації досліджень 
(Bloomberg) лідером залишилась Південна 

таблиця 1
Індекс інновацій Bloomberg 2017
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1 1 0 Південна корея 89.00 1 1 32 4 2 4 1
2 3 +1 Швеція 83.98 5 11 15 7 18 5 6
3 2 -1 Германія 83.92 9 3 16 5 12 16 9
4 5 +1 Швейцарія 83.64 8 6 2 11 16 14 4
5 7 +2 Фінляндія 83.26 4 13 20 15 5 3 5
6 6 0 сінгапур 83.22 14 5 12 17 1 6 12
7 4 -3 японія 82.64 3 9 28 8 27 9 3
8 9 +1 Данія 81.93 6 17 5 13 22 2 11
9 8 -1 сШа 81.44 10 22 10 1 34 20 2
10 11 +1 ізраїль 81.23 2 30 30 3 20 1 18
42 41 -1 україна 50.78 44 47 50 34 4 44 27
50 48 -2 Марроко 43.99 42 43 48 33 48 47 49

Джерело: [7]
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корея. Друга позиція рейтингу належить Швеції 
та досягнута завдяки показникам виробництва 
доданої вартості. на думку Магнуса хенріксона, 
директора Дослідницького інституту промисло-
вої економіки, висока дохідність інноваційних 
ідей у Швеції обумовлена зацікавленістю роз-
робників в їх реалізації, наявністю засобів зао-
хочення, мотиваційно-спрямованої податкової 
системи. Для Швеції як країни, що традиційно 
знаходиться у владі транснаціональних компа-
ній, особливу роль для дрібних фірм відіграло 
державне фінансування [7]. 

Поглиблення глобалізаційних умов та еко-
номічна доцільність формування інтелектуаль-
ної економіки обумовлює потребу неперервної 
інтелектуалізації людського ресурсу як основи 
відтворення його інтелектуальної компоненти 
людського капіталу. концептуальною осно-
вою розвитку освіти та професійної підготовки 
стало визнання та поширення теорії людського 
капіталу, в результаті чого освіта перестала 
сприйматися як один із видів невиробничого 
споживання, а стала трактуватися як інвести-
ції в людський капітал, що не лише приносить 
прямі економічні та зовнішні соціальні вигоди, а 
й стимулюють економічне зростання на основі 
інтелектуалізації економічних процесів та 
подальшого інноваційного розвитку соціально-
економічних систем. концептуальні положення 

інтелектуалізації у відтворенні людського капі-
талу представлено на рис. 1.

Для реалізації концепції Єс «освіта впро-
довж життя» у «A Memorandum on Lifelong 
Learning» [9] визначено 6 базових принципів: 
нові базові знання і навички для всіх, збіль-
шення інвестицій в людські ресурси, інноваційні 
методики викладання і навчання, нова система 
оцінювання отриманої освіти (за рахунок визна-
ння результатів неформальної та інформаль-
ної освіти), розвиток наставництва і консульту-
вання, наближення освіти до дому.

розроблена Єс освітня стратегія «освіта 
та навчання – 2020» [11] визначає загальноєв-
ропейські підходи в освітній сфері, що поляга-
ють у забезпеченості професійної мобільності 
та навчання протягом життя, орієнтованість на 
постійне підвищення якості освіти, заохочення 
творчості та інновацій.

При цьому визначені орієнтири для країн Єс, 
яких вони мають мають досягти, предcтавлено у 
формі вимірюваних показників [13, p. 24]: 1) охо-
пленість програмами дошкільної освіти – не 
менше 95% дітей віком від 4 років; 2) допустиме 
відставання по читанню, математиці та сус-
пільним наукам – не більше 15% підлітків віком 
до 15 років; 3) питома вага осіб з незакінченою 
середньою освітою – має бути нижче 10% серед 
населення віком 18-24 роки; 4) питома вага осіб 

 
СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ СПРИЯННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 

Сім’я Спец. освіта Школа Політика Економіка Релігія Культура Наука Соціальне 
оточення

Право 

НАПРЯМИ ПОСИЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ 
Удосконалення людського 

фактору 
Активність Творчість Комунікування, 

обмін досвідом 
Інтелектуалізація 

суспільства 
Соціальні нововведення 

(інновації) 
Діяльність 

Підвищення якості трудових 
ресурсів, змісту та науково- 

технічного рівня 

Підвищення рівня участі 
у міжнародному розподілі 

праці 

Ріст наукомісткого 
експортного потенціалу 

та його 
конкурентоспроможності 

Оптимізація 
використання 
людського 
потенціалу 

Трансформація системи освіти адекватно 
вимогам ринку та її рівно партнерська 
інтеграція у світовий освітній простір 

Формування національної 
еліти на попередження 
відпливу інтелектуалів 
(моніторинг молодих 

талантів) 

Пріоритетний розвиток 
вітчизняної науки, освіти, 

культури, традицій, 
елітаризація, і гуманізація 

спільноти 

Створення національних 
наукових, літературних, 

мистецьких та інших шкіл 

Створення національного інформаційного 
простору, інтенсифікація міжнародних 

комунікацій обміну досвідом 

Підтримка і розвиток мас-медіа, 
книгодрукування, кінематографії 

Соціальний захист 
інтелектуальної власності 

Підвищення національної 
свідомості 

Піднесення 
духовності 

Формування 
психології 

державотворення 

Формування інтелектуальних 
установок, орієнтації, 

цінностей, творчих інтересів, 
мотивів та потреб, духовних 

ідеалів 

СОЦІАЛЬНІ ІНДИКАТОРИ ВПЛИВУ  
НА ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ  

Рис. 1. Концептуальні положення інтелектуалізації у відтворенні людського капіталу
Джерело: складено автором
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з вищою освітою – перевищувати 40% серед 
населення віком 30-34 років; 5) охопленість 
неперервною освітою – не менше 15 % дорос-
лих.

за ступенем інституційної формалізації 
освіта може бути формальною, неформаль-
ною та інформальною, трактування яких у 
освітньому глосарії Юнеско наступні [2]: фор-
мальна освіта – це освіта, що інституціоналі-
зована, навмисна і спланована через публічні 
організації та визнані приватні установи і в їх 
сукупності створює систему формальної освіти 
держави; неформальна освіта – це освіта, що 

інституціоналізована, навмисна і спланована 
суб’єктом освітньої діяльності; інформальна 
освіта – це форми здобуття освіти, що є навмис-
ними або свідомими, але не інституціоналі-
зованими (зазвичай вона відбувається в сім’ї, 
на робочому місці, у локальній спільності та 
повсякденному житті на самостійно, сімейно 
або соціально спрямованій основі). 

розгляд освіти в якості потенційної основи 
розвитку інтелектуального потенціалу людини 
висуває на перший план питання розширення 
доступу населення до освіти, тоді як розгляд 
освіти як потенціалу економічного зростання 

таблиця 2
Система професійної освіти України у 1990-2016 рр. (на початок навчального року)
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1990/91 1246 742 149 643,4 757,0 881,3 380,5 241,0 174,5 376,7 228,7 136,9 13374 …
1991/92 1251 754 156 648,4 739,2 876,2 377,4 237,5 173,7 338,1 223,0 137,0 13596 503
1992/93 1255 753 158 647,2 718,8 855,9 367,9 212,6 170,4 307,1 199,8 144,1 13992 592
1993/94 1185 754 159 629,4 680,7 829,2 340,8 198,9 170,0 307,0 198,0 153,5 14816 765
1994/95 1177 778 232 572,8 645,0 888,5 286,0 194,0 198,0 288,4 204,3 149,0 15643 927
1995/96 1179 782 255 555,2 617,7 922,8 300,5 188,8 206,8 277,3 191,2 147,9 17464 1105
1996/97 1156 790 274 539,7 595,0 976,9 304,2 183,4 221,5 274,8 185,8 155,7 19227 1197
1997/98 1003 660 280 528,1 526,4 1110,0 311,2 166,2 264,7 264,5 162,2 186,7 20645 1233
1998/99 995 653 298 529,0 503,7 1210,3 304,2 164,9 290,1 259,2 156,9 214,3 21766 1247
1999/00 980 658 313 527,7 503,7 1285,4 307,3 170,1 300,4 263,5 156,0 240,3 22300 1187
2000/01 970 664 315 524,6 528,0 1402,9 307,3 190,1 346,4 266,8 148,6 273,6 23295 1131
2001/02 965 665 318 512,3 561,3 1548,0 309,1 201,2 387,1 278,8 147,5 312,8 24256 1106
2002/03 962 667 330 501,9 582,9 1686,9 311,0 203,7 408,6 282,4 155,5 356,7 25288 1166
2003/04 953 670 339 493,1 592,9 1843,8 311,2 202,5 432,5 275,6 162,8 416,6 27106 1220
2004/05 1011 619 347 507,3 548,5 2026,7 327,6 182,2 475,2 283,4 148,2 316,2 28412 1271
2005/06 1023 606 345 496,6 505,3 2203,8 314,2 169,2 503,0 286,6 142,7 372,4 29866 1315
2006/07 1021 570 350 473,8 468,0 2318,6 303,7 151,2 507,7 289,3 137,9 413,6 31293 1373
2007/08 1022 553 351 454,4 441,3 2372,5 299,2 142,5 491,2 285,1 134,3 468,4 32497 1418
2008/09 1018 528 353 443,6 399,3 2364,5 288,1 114,4 425,2 269,6 118,1 505,2 33344 1476
2009/10 975 511 350 424,3 354,2 2245,2 249,9 93,4 370,5 239,4 114,8 527,3 34115 1463
2010/11 976 505 349 433,5 361,5 2129,8 282,9 129,1 392,0 247,4 111,0 543,7 34653 1561
2011/12 976 501 345 409,4 356,8 1954,8 241,7 105,1 314,5 240,1 96,7 529,8 34192 1631
2012/13 972 489 334 423,3 345,2 1824,9 241,8 99,8 341,3 202,1 92,2 520,7 33640 1814
2013/14 968 458 309 391,2 319,6 1673,3 225,2 90,9 337,4 227,3 88,7 471,7 31482 1831
2014/15 814 387 277 315,6 251,3 1438,0 178,0 69,5 291,7 182,0 79,1 405,4 27622 1759
2015/16 798 371 288 304,1 230,1 1375,2 176,6 63,2 259,9 165,0 73,4 374,0 28487 1821
2016/17 787 3702 2873 285,8 217,32 1369,43 157,9 60,62 253,23 152,8 68,02 318,73 25963 1792

Примітки. 1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції.
2 2016/17 навчального року – коледжі, технікуми, училища.
3 2016/17 навчального року – університети, академії, інститути.
4 На кінець 1990, 1991, ..., 2015 року.

Джерело: складено автором за даними Державної служби статистики України [8]
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держави – зумовлює доцільність акцентування 
уваги на її якості, що слід визнати комплексним 
об’єктивним показником. загалом капітал освіти 
формується на двох рівнях формальної освіти – 
загальноосвітньому та професійної освіти. зва-
жаючи на запит інтелектуальної економіки у висо-
коосвічених професіоналах, які формуються у 
системі формальної професійної освіти, та науко-
вих кадрах у рамках даного дослідження пріори-
тетно дослідимо її функціонування (табл. 2).

Протягом 1990-2016рр. у системі професій-
ної освіти україни і підготовки наукових кадрів 
була характерна наступна динаміка: 

– поступове зменшення загальної кількості 
професійно-технічних навчальних закладів 
(у порівнянні пограничних років – на 37%);

–  у сфері вищої освіти внз і-іі р. а. відбу-
валося планомірне зменшення внз і-іі р.а., що 
привело до скорочення мережі вдвічі (на 50%), 
яке до 2008 року проходило при одночас-
ному збільшенні внз ііі-іV р.а. (на 137% або 
у 2,4 рази), а з 2009 року почалось їх зменшення 
(на 18,7%); 

– зменшення загальної чисельності учнів 
Птнз на 55,6% та студентів внз і-іі р. а. на 
71,3% при одночасному збільшенні чисельності 
студентів внз ііі-іV р. а. на 55,4%. При цьому 
слід акцентувати, що тенденції у кількості сту-
дентів внз ііі-іV р. а. мали неоднорідну тенден-
цію: найвищим цей показник був у 2007 р. (кіль-
кість досягла 2372,5 тис. осіб, що у порівнянні з 
1990 р. означало їх збільшення на 169,2% або 
у 2,7 рази), яка до 2016 р. (у порівнянні з 2007 р.) 
започаткувала тенденцію до зменшення і змен-
шилась на 42,3% або у 1,7 рази;

– зменшення прийняття учнів Птнз на 
58,5% та студентів внз і-іі р. а. на 74,9%. Порів-
няння показників кількості прийняття студентів 
внз ііі-іV р. а. у 2016 р. та 1990 р. демонструє 
збільшення на 45,1%, а порівняння 2016 р. і 
пікового 2007 р. демонструє протилежну тен-
денцію – зменшення вдвічі або на 49,9%;

– загальне зростання підготовки наукових 
кадрів (у порівнянні з 1990 р.) – аспірантів (майже 
удвічі або на 94%), докторантів (у 3,5 рази або 
на 256,6%) було неоднорідним серед цих груп 
здобувачів наукових ступенів: кількість аспіран-
тів була найбільшою у 2010 р. (34853 особи), 
після чого з’явилась тенденція до скорочення і 
до 2016 р. зменшилась на 25%, а кількість докто-
рантів мала постійну тенденцію до збільшення і 
у 2016 рр. становила 1792 особи. 

Проведений аналіз тенденцій у сфері фор-
мальної освіти загалом вказує на орієнтованість 
населення на інтелектуальні види діяльності, 
що обумовлено прагненням населення здобути 
вищу освіту не тільки для конкурентоспромож-
ності на ринку праці, а також розширенням мож-
ливостей доступу до змістовної праці творчого, 
інтелектуального характеру, що загалом відпо-
відає потребам розбудови інтелектуальної еко-
номіки.

інвестування як передумова формування 
людського капіталу здійснюється у процесі пер-
винного інвестування (у дошкільну, середню, 
професійну освіту) та реінвестування (у після-
дипломну освіту, навчання на робочому місці, 
зміцнення здоров'я і збільшення індивідуаль-
ного запасу економічно доцільної інформації, 
навчання у сегменті неформальної освіти), що 
загалом формує постійну інвестиційну діяль-
ність, яка сприяє розвитку людського капіталу у 
часі.

в умовах кризи в вітчизняній економіці, яка 
спровокувала на ринку праці соціальну напруже-
ність у зв’язку зі складністю працевлаштування, 
паралельно проявився процес «перенагрома-
дження капіталу освіти», під яким розуміється 
перевищення освітнього рівня населення реаль-
ним можливостям сфери зайнятості. При цьому 
одночасно характерним є не завжди задоволе-
ний попит роботодавців по причині швидкозмін-
них вимог до кадрів, викликаних динамічними 
змінами економічного середовища. це обумов-
лює наукову потребу розглянути бажані компе-
тенції сучасності.

загальноєвропейський підхід у цьому напрям- 
ку викладено у рекомендаціях 2006/962/Єс  
Європейського Парламенту та ради (Єс) «Про 
основні компетенції для навчання протягом 
усього життя», де визначено такі основні компе-
тенції для навчання протягом життя: спілкування 
рідною та іноземними мовами; знання матема-
тики та загальні знання у сфері науки і техніки; 
навички роботи з цифровими носіями; навчання 
заради здобуття знань; соціальні та громадян-
ські навички; ініціативність та практичність; обі-
знаність та самовираження у сфері культури. 
При цьому еталонні рамки передбачають: кри-
тичне мислення, творчість, ініціативність, вміння 
вирішувати проблеми, оцінка ринку, вміння при-
ймати рішення та вміння конструктивно керувати  
емоціями [6].

бачення бажаних професійних компетен-
цій роботодавцями можемо відслідкувати за 
результатами 19-того щорічного опитування 
(2016 р.) керівників найбільших компаній світу 
«Переосмислення критеріїв успіху в епоху гло-
бальних змін», серед яких була 41 українська 
компанія. за його результатами продемонстро-
вано усвідомлення, що для успішного подо-
лання існуючих викликів, необхідно зосеред-
итись на трьох ключових компетенціях: вмінні 
відповідати новим очікуванням, освоєнні техно-
логій та інновацій, а також залученні кваліфіко-
ваних кадрів для реалізації стратегій, направ-
лених на задоволення зростаючих очікувань та 
опанування методів оцінки успішності і інфор-
мування про досягнення. 71% українських сео, 
основним пріоритетом для бізнесу та суспіль-
ства називають висококваліфіковані, освічені 
кадри з високим рівнем адаптивності, здатних 
ефективно застосовувати на користь компанії 
новітні технології та впроваджувати найбільш 
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інноваційні розробки. Попри це для більшості 
компаній досягнення зростання за рахунок інно-
вацій все ще є недосяжною амбіцією. Додатко-
вим викликом для них стають інновації, спрямо-
вані на задоволення попиту на екологічно чисті 
та етичні товари та послуги, і багато компаній 
наразі лише розпочинають робити перші кроки 
у цьому напрямку. разом з цим лише 24% укра-
їнських CEO готові зробити акцент на розвиток 
майбутніх лідерів у своїх компаніях, в той час як 
вдвічі більша кількість CEO у світі (49%) роблять 
ставку на розвиток перспективних спеціалістів з 
лідерським потенціалом [5].

на думку професора Мельбурнського універ-
ситету Патрика Гріффіна – керівника міжнарод-
ного наукового проекту з оцінки та викладання, 
навичок і компетенцій XXI століття, акценти 
сучасності зміщуються в бік вміння критично 
мислити, здатності до взаємодії і комунікації, 
творчого підходу до справи. важлива також здат-
ність фахівців у кожному конкретному випадку 
«збирати – включати» необхідні для цього нави-
чки під конкретну проектну задачу [12].

за аналітичним оглядом, проведеним 
с. Мельником, професійна підготовка (під-
готовка за новими професіями, перепідго-
товка за суміжними професіями і частковими 
кваліфікаціями, підвищення кваліфікації за 
частковими кваліфікаціями) у формальному 
сегменті здійснюється орієнтовно для 30,0%, 
неформальному – близько для 65,0%, на 
інформальну освіту й навчання припадає 
менше 5,0% від загального обсягу чисельності 
дорослого населення, що проходить профпід-
готовку [4, с. 5].

Поглиблення глобалізаційних процесів у 
поєднанні із державною політикою україни 
щодо європейського вектору розвитку відобра-
зились на ринку праці, значно змінивши сприй-
няття економічно активним населенням його 
розширених меж та критеріїв конкурентоспро-
можності на ньому. це також відобразилось на 
осмисленні необхідності неперервної освіти, 
яка одночасно виступила і засобом, і каталіза-
тором реалізації цієї концепції. суттєве поши-
рення комп’ютерних технологій та доступність 
до інформаційних ресурсів у повсякденному 
житті населення суттєво розширило можли-
вості реалізації концепції неперервної освіти 
засобами неформальної освіти, коли спожи-
вач освітніх послуг визначає її необхідність 
та спрямованість в залежності від траєкторії 
особистісного росту. у сукупності ці фактори 
сприяли затребуваності неформальної освіти 
та збільшенню ємності цього сегменту на наці-
ональному ринку освітніх послуг. Про це свід-

чать функціонування різнопрофільних підпри-
ємницьких структур, які пропонують послуги 
неформальної освіти для різних вікових кате-
горій та різної тривалості, максимально праг-
нувши підлаштуватися під потреби населення; 
нарощування популярності відкритих онлайн-
курсів (зокрема, громадський проект масових 
відкритих онлайн-курсів «Prometheus» з влас-
ною онлайн-платформою, проект «Educational 
Era»); збільшення пропозиції індивідуальних 
віртуальних занять; поширення форми відда-
лених консультацій із використанням можли-
востей комп’ютерних технологій. 

Висновки. співставлення освітніх потреб 
суспільства, держави та населення показав їх 
одновекторну спрямованість, що дозволяє очі-
кувати на взаємне розуміння у розбудові інте-
лектуальної економіки в україні. концептуаль-
ними засадами стратегії відтворення людського 
капіталу має бути проведення цілеспрямованої 
державної політики на збільшення інвестицій 
в нього, відновлення відтворювальної функції 
заробітної плати як ціни послуг робочої сили, 
спрямованості освіти на формування іннова-
ційно-орієнтованого людського капіталу, здат-
ного нарощувати техніко-технологічний роз-
виток та наближувати реалізацію інноваційної 
моделі розвитку національної економіки. Повно-
цінно якісний вклад формальної та неформаль-
ної освіти у формування та розвиток людського 
капіталу буде адекватною відповіддю сучасним 
запитам кадрового забезпечення інтелектуаль-
ної економіки.

Про важливість освітньої складової у суспіль-
стві свідчить першочерговість реформування 
профільного Міністерства освіти і науки через 
введення 7 Директоратів, зокрема у функції 
одного із них – Директорату вищої освіти і освіти 
дорослих Мон україни покладено сприяння 
розвитку формальної та неформальної освіти, 
інформального навчання, їх визнання в системі 
формальної освіти, просування сучасних ефек-
тивних освітніх технологій. наукова спільнота 
та державні інституції вказують на необхідність 
розробки законодавчого та організаційного 
механізмів визнання результатів неформальної 
освіти. Довгоочікуване прийняття закону укра-
їни «Про освіту» приблизило у часі потребу роз-
витку його положень, зокрема задекларовано 
«кваліфікації, здобуті шляхом неформальної 
та інформальної освіти, можуть бути підтвер-
джені та визнані у системі формальної освіти», 
що поставило на порядок денний конкретизацію 
питань щодо освіти дорослих, що і визначає 
спрямованість перспектив подальших наукових 
пошуків у цьому напрямку.
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Здійснено оцінку ресурсного потенціалу України за допомогою використання кластерного аналізу у 
розрізі регіонів за показниками діяльності юридичних та фізичних осіб туристичної сфери. На основі про-
веденого аналізу було сформовано дві групи українських регіонів, центри яких максимально відрізняються 
один від одного. Результати кластерізації за окремими групами показників було сформовано за кількістю 
суб'єктів туристичної діяльності й доходу від надання туристичних послуг та кількості й вартості реа-
лізованих  туристичних путівок.

Ключові слова: туристичний потенціал, кластерний аналіз, суб'єкти туристичної діяльності, турис-
тичні послуги.

Осуществлена оценка ресурсного потенциала Украины с помощью использования кластерного ана-
лиза в разрезе регионов по показателям деятельности юридических и физических лиц туристической 
сферы. На основе проведенного анализа были сформированы две группы украинских регионов, центры 
которых максимально отличаются друг от друга. Результаты кластеризации по отдельным группам по-
казателей было сформировано по количеству субъектов туристической деятельности и дохода от пре-
доставления туристических услуг и количества и стоимости реализованных туристических путевок.

Ключевые слова: туристический потенциал, кластерный анализ, субъекты туристической дея-
тельности, туристические услуги.

The estimation of Ukraine's resource potential by means of using cluster analysis in terms of regions according to 
the indicators of activity of legal entities and individuals in the tourism sector has been assessed. On the basis of the 
analysis, two groups of Ukrainian regions were formed, the centers of which differ from each other as much as pos-
sible. The results of clusterization by separate groups of indicators were formed by the number of subjects of tourism 
activity and income from the provision of tourist services and the number and value of the realized tourist trips.

Key words: tourist potential, cluster analysis, tourists, tourist services.

Постановка проблеми. В Україні достатня 
кiлькiсть унікальних та естетично привабливих 
природних ландшафтів, що придатні для гар-
ного відпочинку в поєднанні з наявними місце-
вими пам’ятками історії та культури. За даними 
Світового економічного форуму у сфері подо-
рожей i туризму Україна серед 124 країн світу 
посідає лише 78-е місце, хоча курортні терито-
рії нашої держави становлять близько 15% усієї 
території країни [1]. Нажаль, у зв’язку з анексією 
автономної республіки Крим, Україна втратила 
значні туристичні ресурси, що знаходились на 
її території. Даний факт значно обмежує турис-
тичні можливості країни та розвиток туристичної 
індустрії. 

Не зважаючи на значний ресурсний потен-
ціал України, туристична галузь знаходиться 

на досить низькому рівні розвитку та має низку 
суттєвих проблем. Зокрема, в  Україні відсутня 
логічна державна політика у сфері туризму та 
практично реалізована стратегія його розвитку. 
Для оцінювання туристичного потенціалу вважа-
ється доцільним у якості інноваційного підходу 
застосувати кластерний аналіз, що базується 
на дослідженні однорідних груп (класів) показ-
ників ринку туристичних послуг. Даний метод є 
одним з найчастіше застосовуваних при аналізі 
соціально-економічних об’єктів та дозволяє їх 
класифікувати (регіони) з урахуванням ознак, 
що відбивають їх сутність та природу. На його 
основі проведемо аналіз повноцінності розвитку 
туризму кожного окремого регіону країни.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Кластерний аналіз є незамінним у разі, коли 
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потрібно вивчити та проаналізувати внутрішню 
структуру даних та виявити їх ієрархічну будову. 
Так, Кальченко О.М. стверджує, що «кластерний 
підхід в туристичній галузі активізує підприєм-
ництво, через концентрацію ділової активності 
сприяє зростанню конкурентоспроможності та 
створює можливості інтеграції інтелектуальних, 
природно-рекреаційних, трудових, фінансових 
і матеріальних ресурсів у забезпеченні якості 
туристичних послуг, що надаються» [2].

При проведенні кластерного аналізу першо-
черговою є задача вибору ключових факторів, 
що характеризують ринок туристичних послуг 
чи туристичний потенціал регіонів країни. Так, 
Крап Н.П. та Юзевіч В.М у роботі [3] при дослі-
дженні туристичних потоків виділяють наступні 
показники: кількість іноземних туристів; туристи, 
які виїжджали за кордон; туристи, охоплені вну-
трішнім туризмом; кількість екскурсантів; кіль-
кість обслужених туристів. Вчені стверджують, 
що саме кластерний підхід дає можливість 
оптимізувати роботу туристичних підприємств. 

Брусільцева Г.М. під час проведення клас-
терного аналізу та оцінки туристичного потен-
ціалу Харківської області, а саме зеленого 
туризму, відібрала такі фактори, як наявність 
археологічних та історичних пам’яток, лісів, 
водойм, музеїв, промислових підприємств та 
інші ознаки. У результаті аналізу було виді-
лено п’ять кластерів, які мають позитивні та 
негативні відмінності. Вона стверджує, що 
саме кластерний підхід сприяє підвищенню 
ефективності реалізації механізму управління 
туристичною галуззю [4]. Цікавим є і підхід 
Т.В. Пономаренко [7].

Ніколаєв Ю.О. зазначає, що при формуванні 
туристичних кластерів в Україні слід аналізу-
вати та використовувати кваліфікаційні показ-
ники оцінки перспективності туристичного клас-
теру. Автор виділяє 16 показників, серед яких 
наступні: динаміка кількості туристів; серед-
ній  період проживання туриста на території; 
кількість осіб, що пройшли лікування та/або 
оздоровлення; рівень забезпеченості турист-
сько-рекреаційними ресурсами; частка зайня-
тих у туризмі; кількість місць розміщення; дина-
міка надходжень до бюджету з регіону; кількість 
підприємств, що займається туристичною діяль-
ністю; розвиненість інфраструктури транспорту-
вання й комунікацій; рівень витрат тощо [5].

Виклад основних результатів дослідження. 
Отже, для виявлення та вивчення структури 
даних, яку нелегко побачити при візуальному 
обстеженні або за допомогою експертів, прове-
демо кластерізацію регіонів України окремо за 
показниками діяльності юридичних та фізичних 
осіб туристичної сфери.

До показників діяльності юридичних осіб 
ринку туристичних послуг віднесемо наступні 
фактори: 

Var 1 – кількість суб'єктів туристичної діяль-
ності, од.;

Var 2 – середньооблікова кількість штатних 
працівників, осіб;

Var 3 – доход від надання туристичних послуг, 
тис. грн.;

Var 4 – витрати суб'єктів туристичної діяль-
ності на послуги сторонніх організацій, тис. грн.;

Var 5 – кількість реалізованих  туристичних 
путівок, од.;

Var 6 – вартість реалізованих  туристичних 
путівок, тис. грн.

Проведення кластерного аналізу відбува-
лося за допомогою версії пакету програми 
STATISTICA 10. 

Відповідно до алгоритму проведення  клас-
терного аналізу, на першому етапі необхідно 
підготувати дані у вигляді таблиці, де у підметі 
таблиці – українські регіони, у присудку – пере-
раховані вище показники, що наочно представ-
лені в таблиці 1. Для проведення кластерного 
аналізу за показниками діяльності юридичних 
осіб туристичної сфери будемо брати до уваги 
24 українські регіони за 2014 рік, не враховуючи 
м. Київ (нажаль, оновлені дані поки що відсутні), 
оскільки його показники занадто високі порів-
няно з регіонами. Це призводить до того, що м. 
Київ потрапляє в окремий кластер.

Для визначення кількості кластерів скорис-
туємося методом деревоподібної кластериза-
ції. За допомогою дендрограми (рис.1) можна 
інтуїтивно визначити кількість кластерів. Для 
побудови  дендрограми було обрано усі віді-
брані показники (Var 1, Var 2, Var 3, Var 4, Var 5, 
Var 6). Виходячи з одержаної дендрограми, на 
першому етапі були об'єднані Житомирська та 
Кіровоградська області, оскільки відстань між 
ними мінімальна. На другому Донецька та Чер-
нівецька області, тоді Рівненська та Черкаська 
і так далі. Якщо візуально подивитися на отри-
ману дендрограму, доцільно виділити два клас-
тери, оскільки при більшій їх кількості втрача-
ється наочність кластерізації.  

Схему об’єднання у кластери, за методом 
деревоподібної кластерізації, подано на рис. 2, 
перший стовпець таблиці містить відстані між 
відповідними кластерами, а строчки відобра-
жають склад кожного кластеру на даному етапі 
кластерізації. 

Результати деревоподібної кластерізації у 
графічному вигляді можна переглянути за допо-
могою графіку схеми об’єднання в кластери 
(рис. 3).  Подана схема відображає ступінчасте 
графічне представлення зміни відстаней при 
об’єднанні кластерів, та якщо рухатись вправо 
по діаграмі, спостерігається збільшення від-
стані між регіонами, що об’єднуються у клас-
тери. Далі проведено кластерізацію регіонів 
методом к-середніх в декілька етапів. На пер-
шому етапі аналізу оберемо усі відібрані показ-
ники (див. табл. 1).

Метод к-середніх істотно відрізняється від 
ієрархічних методів та застосовується, якщо 
дослідник вже має уявлення щодо числа клас-
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Таблиця 1
Показники діяльності юридичних осіб туристичної сфери  

за регіонами України відібрані для проведення кластерного аналізу [6]

Регіони України Показники
Var 1 Var 2 Var 3 Var 4 Var 5 Var 6

Вінницька 29 82 5933,6 2250,9 5214 35232,6
Волинська 27 67 5030,5 2355,6 3574 22031,9
Дніпропетровська 118 357 18565,9 36774,8 20637 235218,1
Донецька 45 142 7409,3 14676,6 4810 40813,3
Житомирська 16 45 1744,2 3443,4 1949 16595,2
Закарпатська 40 74 7017,4 13960,8 3821 28598
Запорізька 74 226 10588,4 20950,8 15574 169499,5
Івано-Франківська 48 569 205352,1 410135,2 57297 112219,5
Київська 40 130 4091,7 8053,4 4220 56146,2
Кіровоградська 17 46 8206,5 16367 1860 18864,7
Луганська 8 16 184,7 353,4 166 2771,2
Львівська 143 654 166910,8 65206,5 73119 519480,9
Миколаївська 32 65 3045,9 26,1 4461 58747,5
Одеська 172 639 108267,9 83681,1 31301 481281,1
Полтавська 23 54 2796,8 596,2 3084 42818,1
Рівненська 30 59 4165,5 2125,4 2448 30542,9
Сумська 23 65 3163,6 0 4537 33257,1
Тернопільська 22 56 2912,9 973 2033 10183,8
Харківська 104 363 17093,5 5777,3 27863 471322,1
Херсонська 22 57 7341,1 4107,2 4869 16931,9
Хмельницька 29 91 6579,6 1069,4 8073 32201
Черкаська 28 61 5240,6 1938,7 1928 24288,5
Чернівецька 44 139 6432,3 2494,5 4395 58085,6
Чернігівська 19 46 1199,4 15,2 1123 21521

Рис. 1. Дендрограма ієрархічної класифікації регіонів  
(відстань розрахована за допомогою евклідової метрики)
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терів, на які необхідно розбити сукупність. За 
результатами дендрограмми (рис. 1) було вста-
новлено, що досліджувану сукупність краще 
розбити на два кластера.

З метою переконання у вірності обраної 
кількості кластерів, розіб’ємо сукупність на 
два і три кластери та проаналізуємо резуль-
тати. Отже, скориставшись пакетом програми 
STATISTICA 10 було отримано розбиття регіонів 
на кластери (рис. 5, 6).

Таким чином, відповідно до рис. 4, 5 при 
розбитті сукупності на два кластери всі коор-

динати центрів кластерів різні. При розбитті 
на три кластери маємо дуже близькі зна-
чення за ознакою Var 5 (кількість реалізованих 
туристичних путівок) та Var 6 (вартість реалі-
зованих  туристичних путівок), а за ознакою 
Var 3 (доход від надання туристичних послуг) 
та Var 4 (витрати суб'єктів туристичної діяль-
ності на послуги сторонніх організацій) взагалі 
перетинання. 

Для виявлення найоптимальнішої розпо-
ділу регіонів України на кластери за шістьома 
ознаками, кластерізацію було проведено два 

Plot of Linkage Distances across Steps
Euclidean distances
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Рис. 2. Схема об’єднання регіонів в кластери

Рис. 3. Графік схеми об’єднання в кластери
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рази. Спочатку сукупність було розбито на два, 
а потім на три кластери. Результати розбиття 
сукупності на два та три кластери наведено на 
рис. 6 і 7 відповідно.

Отже, у варіанті розподілу регіонів на два 
кластери до першого кластеру входить п’ять 
областей з найвищими значеннями відібраних 
показників, до другого кластеру - 19 областей 

Plot of Means for Each Cluster
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Plot of Means for Each Cluster
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Рис. 4. Графік значень за двома кластерами Рис. 5. Графік значень за трьома кластерами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analysis of Variance  
Variable Between - SS df Within - SS df F signif. - p 

Var 1 0,723251 1 0,298705 22 53,2684 0,000000 
Var 2 0,591902 1 0,100376 22 129,7303 0,000000 
Var3 0,041443 1 0,031641 22 28,8155 0,000022 
Var 4 0,018578 1 0,019941 22 20,4972 0,000166 
Var 5 0,191432 1 0,072954 22 57,7280 0,000000 
Var 6 0,071137 1 0,025714 22 60,8613 0,000000 

Euclidean Distances between Clusters  
Distances below diagonal Squared  

distances above diagonal 
 No. 1 No. 2 

No. 1 0,000000 0,068958 
No. 2 0,262598 0,000000 

Cluster Means  
Variable Cluster - No. 1 Cluster - No. 2 

Var 1 0,142705 -0,284748 
Var 2 0,109039 -0,277656 
Var3 -0,118690 -0,221013 
Var 4 -0,145603 -0,214112 
Var 5 -0,024798 -0,244711 
Var 6 -0,093467 -0,227525 
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Кластер 1 

Кластер 2 

Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, 
Харківська 

Донецька, Запорізька, Київська, Чернівецька, Вінницька, 
Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, 
Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернігівська 

 
Дисперсійний 

аналіз 

Матриця відстаней між кластерами 

Середні величини за класерами та усіма 
ознаками 
 

 Рис. 6. Результат кластерізації регіонів на два кластери  
за шістьма ознаками одночасно (приналежність кластерам,  

дисперсійний аналіз, середні значення та матриця відстаней)



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 1 (06) 2017

159159БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Рис. 7. Результат кластерізації регіонів на три кластери  
за шістьма ознаками одночасно (приналежність кластерам, 

дисперсійний аналіз, середні значення та матриця відстаней)

України (рис. 6) з дещо нижчими значеннями. 
При збільшенні числа кластерів перший кластер 
залишається незмінним, а з третього кластеру 
виділяються чотири області Донецька, Запо-
різька, Київська, Чернівецька, які мають середні 
значення обраних показників. 

На рис. 6 та 7 у таблицях результатів дис-
персійного аналізу в першому стовпці наведено 
значення міжгрупової дисперсії (Between SS), 
у третьому –  внутрішньогрупової дисперсії 
(Within SS). 

Чим вище значення міжгрупової дисперсії 
та менше значення внутрішньогрупової дис-
персії, тим краще показник характеризує при-
належність регіону до віднесеного кластеру та 
якісніше проведено кластерізацію. На основі 
розрахованих значень міжгрупової та внутріш-
ньогрупової дисперсій розраховується F–кри-
терій Фішера і визначається рівень значимості 
(signif-р) відмінностей між групами за кожною 
класифікаційною ознакою. 

Виходячи з розрахованих даних бачимо, що 
із зменшенням числа кластерів значення кри-
терію Фішера збільшується, що говорить про 
якість кластерізації. Крім того, зафіксовано 
збільшення значення F-критерію за показни-
ками Var 2 – середньооблікова кількість штат-

них працівників – у розбитті досліджуваної 
сукупності на два кластери. 

Задля отримання максимально точних 
результатів на наступному етапі дослідження 
відібрані показники було розділено на три групи 
по два фактори. При першому розбитті регіо-
нів на кластери будемо аналізувати показники 
кількості суб'єктів туристичної діяльності та 
штатних працівників (Var 1 та Var 2). При дру-
гому – доходи та витрати суб'єктів туристичної 
діяльності (Var 3 та Var 4), при третьому – кіль-
кість та вартість реалізованих  туристичних путі-
вок (Var 5 та Var 6). Результати розбиття регіонів 
за показниками наведено у табл. 2,  як бачимо, 
сформовані групи за певними категоріями дещо 
відрізняються. 

Так, за першою групою показників розподіл 
регіонів на кластери не змінився порівняно з 
кластерізацією, проведеною вище за шістьома 
ознаками, у другій групі показників до пер-
шого кластеру потрапляє лише три області, в 
третій групі показників маємо чотири області. 
Таким чином, українські регіони умовно можна 
поділити на дві групи за всіма аналізованими 
вище ознаками. До першої групи можна відне-
сти Івано-Франківську, Львівську та Одеську 
області – вони мають найвищі значення за усіма 

 

 

 

 

Analysis of Variance  
Variable Between - SS df Within - SS df F signif. - p 

Var 1 0,776320 2 0,245636 21 33,18474 0,000000 
Var 2 0,616860 2 0,075418 21 85,88190 0,000000 
Var3 0,041471 2 0,031614 21 13,77379 0,000151 
Var 4 0,018606 2 0,019913 21 9,81048 0,000980 
Var 5 0,193108 2 0,071278 21 28,44684 0,000001 
Var 6 0,072742 2 0,024110 21 31,67994 0,000000 

Euclidean Distances between Clusters 
Distances below diagonal Squared 

distances above diagonal 
Cluster 
Number 

No. 1 No. 2 No. 3 

No. 1 0,000000 0,045744 0,076052 
No. 2 0,213879 0,000000 0,004294 
No. 3 0,275775 0,065530 0,000000 

Cluster Means 
Variable Cluster - 

No. 1 
Cluster - 

No. 2 
Cluster - 

No. 3 
Var 1 0,142705 -0,182405 -0,312040 
Var 2 0,109039 -0,207470 -0,296372 
Var3 -0,118690 -0,218691 -0,221632 
Var 4 -0,145603 -0,211794 -0,214730 
Var 5 -0,024798 -0,226522 -0,249561 
Var 6 -0,093467 -0,209727 -0,232271 

Кластер 1 Дніпропетровська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, 
Харківська 
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Кластер 2 Донецька, Запорізька, Київська, Чернівецька 

Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, 
Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська 

Кластер 3 

Дисперсійний 
аналіз 
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Таблиця 2
Результат кластерізації за окремими групами показників

Ознаки

№ п/п
Кількість суб'єктів 

туристичної діяльності та 
штатних працівників  

(Var 1 та Var 2).

Доходи та витрати суб'єктів 
туристичної діяльності  

(Var 3 та Var 4)

Кількість та вартість 
реалізованих  туристичних 

путівок (Var 5 та Var 6)

Кластер1
Дніпропетровська,  
Івано-Франківська,
Львівська ,Одеська, 

Харківська.

Івано-Франківська,
Львівська ,Одеська.

Івано-Франківська,
Львівська ,Одеська, 

Харківська.

Кластер2

Вінницька, Волинська, 
Донецька,

Житомирська, Закарпатська, 
Запорізька, Київська,

Кіровоградська, Луганська, 
Миколаївська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, 
Чернівецька, Чернігівська

Вінницька, Волинська, 
Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Київська,
Кіровоградська, Луганська, 
Миколаївська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Харківська, 
Херсонська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернівецька, 

Чернігівська

Вінницька, Волинська, 
Дніпропетровська, 

Донецька,
Житомирська, Закарпатська, 

Запорізька, Київська,
Кіровоградська, Луганська, 
Миколаївська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, 
Чернівецька, Чернігівська

досліджуваними показниками та значний відрив 
відносно інших регіонів. До другої групи відно-
сяться всі інші регіони, які потребують більш 
детального дослідження.

Далі проведемо кластерізацію регіонів та 
м. Києва за показниками діяльності фізичних осіб 
туристичної сфери за 2014 рік. В аналізі будемо 
використовувати чотири фактори, вихідні дані 
для проведення аналізу подано в табл. 3.

На першому етапі аналізу побудуємо дендро-
граму, що дасть можливість відобразити рівень 
схожості між обраними ознаками на основі 
матриці відстаней (рис. 8). 

Аналіз дендрограми дозволяє висунути при-
пущення щодо можливості розбиття регіонів на 
два окремих кластери, які відрізняються один 
від одного, оскільки до першого кластеру відне-
сено регіони, які мають значно вищі значення 
ніж в інших регіонах. 

Для перевірки отриманого рішення скористу-
ємося іншим алгоритмом кластерізації – мето-
дом k-середніх. Даний метод дозволяє отри-
мати більш точні рішення. Так, на першому етапі 
обираємо всі чотири ознаки (Var 1, Var 2, Var 3, 
Var 4) та побудуємо графіки середніх значень 
для двох та трьох кластерів (рис. 9 -10). 

З отриманих графіків можна зробити висно-
вок, що при розбитті на два та три кластери всі 
координати центрів різні, особливо значно від-
різняється перший кластер від другого при роз-
битті на два кластери, та перший від третього 
- при розбитті на три кластери. Так, у перший 
кластер входять регіони, що мають найбільшу 
кількість суб'єктів туристичної діяльності та най-
вищий дохід від надання туристичних послуг. 
Тобто, за усіма показниками перший клас-
тер має більш високі значення досліджуваних 
ознак, ніж другий. А при розбитті на три клас-
тери – формується другий кластер із середніми 

значеннями за регіонами, який досить близький 
за координатами з третім.  У табл. 4 подано 
матриці відстаней між кластерами (викорис-
тана евклідова метрика) та середні величини за 
кластерами та усіма ознаками.  

Результати кластеризації та таблиці диспер-
сійного аналізу подано на рисунках 11, 12. Ана-
лізуючи отримані результати (рис. 11), можна 
помітити, що міжгрупова дисперсія значно вища 
від внутрішньогрупової, що свідчить про якість 
проведеної кластеризації. 

Найбільше розрізняються кластери за кіль-
кістю суб'єктів туристичної діяльності, а менше 
всього – за вартістю реалізованих туристичних 
путівок. У середині кластери розрізняється за 
показником кількості реалізованих  туристич-
них путівок.

У другому варіанті, тобто при трьох класте-
рах, ситуація дещо інша: найбільше розрізня-
ються кластери за рівнем отриманого доходу 
від надання туристичних послуг, а в середині 
кластерів цей показник є найменшим.

Приймаючи рішення щодо кількості класте-
рів та якості проведеної кластерізації проана-
лізуємо  F–критерій. Так, зі збільшенням кіль-
кості кластерів цей коефіцієнт зменшується 
для ознак Var 1 та  Var 3, а для ознак Var 2 та 
Var 4 несуттєво збільшується. Значне збіль-
шення, у розбитті на два кластери, значення 
F-критерію можна виділити за показниками 
Var 1 – кількість суб'єктів туристичної діяльності 
з 47,8 до 131,6,  тому вважаємо за доцільне 
виділити два кластери. Отже, при розбитті на 
два та три кластери можна помітити сформо-
вану стійку групу: Дніпропетровська, Харківська 
області та м. Київ у двох випадках входять до 
першого кластеру. А Запорізька область має 
дещо нижчі значення і при поділу на три клас-
тери входить до другого кластеру.  Як і в попере-
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Таблиця 3
Показники діяльності фізичних осіб туристичної сфери за регіонами України,  

відібрані для проведення кластерного аналізу [6]

Регіони України

Показники
Var 1 – 

кількість 
суб'єктів 

туристичної 
діяльності, од.

Var 2 – 
доход від надання 

туристичних 
послуг, тис. грн.

Var 3 – 
кількість 

реалізованих  
туристичних 
путівок, од.

Var 4 – 
вартість 

реалізованих  
туристичних 

путівок, тис. грн.
Вінницька 40 7020,8 4727 82111,2
Волинська 53 4536,6 6378 39513,6
Дніпропетровська 206 19330,2 19017 255244,6
Донецька 39 1787,1 1774 20636,7
Житомирська 28 1740,1 2185 22914
Закарпатська 34 2457 2092 27665,5
Запорізька 157 9437,1 11713 79250,7
Івано-Франківська 51 1573,6 1883 16742,4
Київська 64 3423,8 3057 41801,5
Кіровоградська 39 3536,9 4962 15670,6
Луганська 7 416,6 385 4459,8
Львівська 92 7842,7 7980 75962,9
Миколаївська 33 2074,7 1740 22720,9
Одеська 77 6978,3 8547 85028,5
Полтавська 87 4663,3 5031 59704,1
Рівненська 39 2820,7 3278 22036,7
Сумська 28 984,8 1447 12807,6
Тернопільська 27 1369,4 1728 14290
Харківська 205 11207,2 9196 138480,2
Херсонська 48 6980,9 7479 60150,6
Хмельницька 55 4772,7 7063 44094,1
Черкаська 54 2660 3261 32910,7
Чернівецька 24 2225,3 5131 45732,6
Чернігівська 38 2608 2240 34659,2
м. Київ 162 21523,3 0 8760

Рис. 8. Дендрограма ієрархічної класифікації  
(відстань розрахована за допомогою евклідової метрики)
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Рис. 9. Графіки середніх для двох кластерів Рис. 10. Графіки середніх для трьох кластерів

Рис. 11. Розподіл регіонів на два кластери  
за чотирма ознаками та дисперсійний аналіз

Таблиця 4
Середні величини та матриці відстаней між кластерами 

Два кластери Три кластери 
 

Cluster Means 
 Cluster - No. 1 Cluster - No. 2 

Var1 2,071365 -0,394546 
Var2 1,881536 -0,358388 
Var3 1,666747 -0,317476 
Var4 1,730510 -0,329621 

 

Cluster Means 
 Cluster -  

No. 1 
Cluster -  

No. 2 
Cluster - 

No. 3 
Var1 2,224439 0,155686 -0,565629 
Var2 2,253334 0,219835 -0,608478 
Var3 1,703509 0,510557 -0,656784 
Var4 2,156961 0,199936 -0,576455 

Середні величини за класерами та усіма ознаками 
 

Euclidean Distances between Clusters 
Distances below diagonal Squared 

distances above diagonal 
 No. 1 No. 2 

No. 1 0,000000 4,819813 
No. 2 2,195407 0,000000 

 

Euclidean Distances between Clusters 
Distances below diagonal Squared 

distances above diagonal 
 No. 1 No. 2 No. 3 

No. 1 0,000000 3,416985 7,254249 
No. 2 1,848509 0,000000 0,792966 
No. 3 2,693371 0,890486 0,000000 

Матриці відстаней між кластерами 
 

  
Analysis of Variance  

 Between - SS df Within - SS df F signif. - p 
Var1 20,43120 1 3,56880 23 131,6737 0,000000 
Var2 16,85800 1 7,14200 23 54,2892 0,000000 
Var3 13,22879 1 10,77121 23 28,2477 0,000021 
Var4 14,26031 1 9,73969 23 33,6753 0,000007 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, м. Київ 

Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, 
Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, 
Львівська, Миколаївська, Одеська,Полтавська, Рівненська, 
Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська. 

Кластер 1 

Кластер 2 
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дньому випадку, задля отримання максимально 
точних результатів,  розділимо відібрані показ-
ники на дві групи по два фактори. При першому 
розбитті регіонів на кластери, будемо аналізу-
вати показники кількості суб'єктів туристичної 
діяльності та доход від надання туристичних 
послуг (Var 1 та Var 2); при другому – кількість 
та вартість реалізованих  туристичних путівок 
(Var 3 та Var 4).  

Як видно з таблиці 5, Дніпропетровська, 
Запорізька, Харківська області та м. Київ у двох 
випадках потрапляють до першого кластеру. Це 
означає, що відібрані показники туристичного 
розвитку значно відрізняються та є вищими 
за показники інших регіонів. За показниками 
кількості та вартості реалізованих туристичних 
путівок до першого кластеру потрапляє ще дві 
області: Львівська та Одеська.

Висновки. Проведено кластерізацію регіо-
нів України за набором відібраних показників, 
що характеризують ринок туристичних послуг. 
На основі проведеного аналізу було сфор-

мовано дві групи українських регіонів, цен-
три яких максимально відрізняються один від 
одного. За показниками туристичної діяльності 
юридичних осіб до першого кластеру входить 
п’ять областей: Дніпропетровська, Івано-Фран-
ківська, Львівська, Одеська, Харківська, а до 
другого - всі інші. У першому кластері кількість 
суб'єктів туристичної діяльності знаходиться 
в межах від 48 до 172 одиниць, а у другому – 
від 16 до 74 одиниць. Середньооблікова кіль-
кість штатних працівників у першому кластері 
варіює від 363 до 654 осіб, у другому – від 16 до 
226 осіб. Доход від надання туристичних послуг 
у першому кластері варіює від 17093,5 до 
205352,1 тис. грн., у другому – від 184,7 до 
10588,4 тис. грн. Витрати суб'єктів туристичної 
діяльності у першому кластері становлять від 
5777,3 до 410135,2 тис. грн., у другому – від 
15,2 до 2090,8 тис. грн. Кількість реалізова-
них туристичних путівок у першому кластері 
знаходиться в межах від 20637 до 73119 оди-
ниць, у другому – від 116 до 15574 одиниць. 

Таблиця 5
Результат кластерізації за окремими групами показників

Ознаки Кластер 1 Кластер 2
Кількість суб'єктів 
туристичної 
діяльності та 
доход від надання 
туристичних послуг

Дніпропетровська, 
Запорізька, Харківська, 
м. Київ

Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, 
Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, 
Одеська,Полтавська, Рівненська, Сумська, 
Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 
Чернівецька, Чернігівська

Кількість та вартість 
реалізованих  
туристичних путівок

Дніпропетровська, 
Запорізька, Львівська, 
Харківська, Одеська, 
м. Київ

Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, 
Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, 
Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська

 Analysis of Variance 
Between - SS df Within - SS df F signif. - p 

Var1 19,51739 2 4,482613 22 47,89423 0,000000 
Var2 20,80259 2 3,197407 22 71,56691 0,000000 
Var3 16,83029 2 7,169706 22 25,82159 0,000002 
Var4 18,92945 2 5,070549 22 41,06537 0,000000 

Кластер 1 

Кластер 2 

Кластер 3 

Дніпропетровська, Харківська, м. Київ 

Вінницька, Волинська, Запорізька, Львівська, Одеська, 
Полтавська, Херсонська, Хмельницька 

Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, 
Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська 

Рис. 12. Розподіл регіонів на три кластери  
за чотирма ознаками та дисперсійний аналіз
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Вартість реалізованих  туристичних путівок у 
першому кластері становить від 112219,5 до 
519480,9 тис. грн., у другому – від 2771,2 до 
169499,5 тис. грн. Отже, регіони першого клас-
теру характеризуються більш високими зна-
ченнями аналізованого набору показників та 
мають значний відрив відносно інших регіонів.

При кластерізації за показниками туристичної 
діяльності фізичних осіб також було виділено два 
кластери. У даному випадку до першого клас-
теру входить чотири регіони: Дніпропетровська, 
Запорізька, Харківська, м. Київ. Найбільше роз-
різняється кластери за кількістю суб'єктів турис-
тичної діяльності (у першому кластері показник 

знаходиться в межах від 157 до 206 одиниць, у 
другому від 7 до 92 одиниць), а менш за все – 
за вартістю реалізованих туристичних путівок 
(у першому кластері показник знаходиться в 
межах від 79250,7 до 255244,6 тис. грн, у дру-
гому від 4459,8 до 85028,5 тис. грн.). У середині 
кластери розрізняються за показником кількості 
реалізованих  туристичних путівок. Виходячи 
з проведеного аналізу можна зробити висно-
вок, що Дніпропетровська, Харківська області 
та м. Київ мають найбільш розвинений ринок 
туристичних послуг, оскільки саме ці регіони 
мають найбільш високі значення відібраних для 
аналізу показників.
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