
Міністерство освіти і науки україни

Державний вищий навчальний заклаД  
«ПриДніПровська Державна акаДеМія  

буДівництва та архітектури»

  

Електронне наукове фахове видання
випуск  3 (08) 2017

Дніпро

2017



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ  

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ»

  

Електронне наукове фахове видання
Випуск  3 (08) 2017

Дніпро

2017



РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Голова редакційної ради:
Большаков Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, академік АН ВШ України, дійсний член Академії будів-

ництва України, заслужений діяч науки та техніки України, ректор Державного вищого навчального закладу «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури».
Головний редактор:

Верхоглядова Наталя Ігорівна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної 
роботи, завідувач кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства Державного вищого навчального закладу 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
Заступник головного редактора: 

Фісуненко Павло Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету, доцент кафедри 
обліку, економіки та управління персоналом підприємства Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури».
Відповідальний секретар: 

Макарова Ганна Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, економіки та управління персона-
лом підприємства Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
Члени редакційної колегії:

Білоконь Анатолій Іванович, доктор технічних наук, професор, декан будівельного факультету, професор кафедри тех-
нології будівельного виробництва Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури».

Божанова Вікторія Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, управління 
проектами та логістики Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури».

Вечеров Валерій Тимофійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, управління про-
ектами та логістики Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури».

Євсєєва Галина Петрівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри українознавства Держав-
ного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Залунін Володимир Федорович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, економіки та управління 
персоналом підприємства Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури».

Іванов Сергій Володимирович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і маркетингу Державного 
вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Каховська Олена Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки і регіональної еконо-
мічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управ-
ління при Президентові України.

Левчинський Дмитро Львович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку, економіки та управління 
персоналом підприємства Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури».

Орловська Юлія Валеріївна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки Державного 
вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Пашкевич Марина Сергіївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства Державного 
вищого навчального закладу «Національний гірничий університет».

Поповиченко Ірина Валеріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту, управління проек-
тами та логістики Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Семенов Андрій Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Класичного 
приватного університету.

Трифонов Іван Володимирович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології будівельного виробни-
цтва Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».

Шапошников Костянтин Сергійович, доктор економічних наук, професор, директор Причорноморського науково-дослід-
ного інституту економіки та інновацій.

Andrzej Gwiżdż, професор, завідувач кафедри економіки Вищої школи бізнесу Національного університету Луіса (м. Новий 
Сонч, Польща).

Stanislava Sokolowska, професор, доктор філософії, декан економічного факультету Опольського державного універси-
тету (м. Ополе, Польща).

Sébastien Menard, доцент, доктор філософії, Факультет права, економіки та управління, Університет міста Ле-Ман 
(м. Ле-Ман, Франція).

Ulian Galina, доктор економічних наук, професор, декан факультету економічних наук Молдавського державного універси-
тету (м. Кишінів, Молдова).

Видання входить до «Переліку електронних фахових видань, в яких можуть публікуватися 
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» 

на підставі Наказу МОН України від 16 травня 2016 № 515 (Додаток 12).

Рекомендовано до поширення в мережі інтернет Вченою радою 
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

(Протокол № 14 від 30 травня 2017 р.)

Сайт електронного видання: www.easterneurope-ebm.in.ua

© ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 2017ISSN (Online): 2518-1971



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

3ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

УДК 338. 91

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ДЕФІНІЦІЇ «КОРПОРАЦІЯ»

THE MAIN APPROACHES TO THE INTERPRETATION  
OF THE DEFINITION OF «CORPORATION»

Андрущенко Н.О.
кандидат педагогічних наук, доцент,

Вінницький торговельно-економічний інститут
Київського національного торговельно-економічного університету

Статтю присвячено теоретичному розгляду проблемних аспектів визначення сутності поняття 
«корпорація» та її ознак на підставі дослідження наукових літературних джерел і чинного законодавства. 
Визначено певні особливості та закономірності розвитку, які відображають деякі аспекти формування 
корпорації як інституту корпоративного сектору економіки та форми організації підприємницької діяль-
ності. Досліджено суть і економічну природу корпорації, а також структурні елементи корпоративного 
управління. Доведено, що корпорація є складним господарюючим суб’єктом, природа і поведінка якої по-
різному обґрунтовують представники різних економічних концепцій.

Ключові слова: корпорація, дефініція, акціонерне товариство, підприємство, економічний простір, 
юридична особа.

Статья посвящена теоретическому рассмотрению проблемных аспектов определения сущности по-
нятия «корпорация» и ее признаков на основании исследования научных литературных источников и дей-
ствующего законодательства. Определены особенности и закономерности развития, которые отража-
ют некоторые аспекты формирования корпорации как института корпоративного сектора экономики и 
формы организации предпринимательской деятельности. Исследованы сущность и экономическая при-
рода корпорации, а также структурные элементы корпоративного управления. Доказано, что корпора-
ция является сложным хозяйствующим субъектом, природа и поведение которого по-разному трактуют 
представители разных экономических концепций.

Ключевые слова: корпорация, дефиниция, акционерное общество, предприятие, экономическое про-
странство, юридическое лицо.

The article is devoted to theoretical consideration of problematic issues of determination of essence of concept 
"Corporation" and its symptoms on the basis of research of scientific literature and current legislation. The features 
and patterns of development that reflect some aspects of the formation of the Corporation as of the Institute of 
corporate sector of economy and forms of business organization. The article studies economic essence and 
prirodu corporations as well as the structural elements of corporate governance. It is proved that the Corporation 
is a complex economic entity, the nature and behavior of which have different interpretations of representatives of 
different economic concepts.

Keywords: сorporation, definition, joint stock company, enterprise, economic space, legal entity.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. У сучасних умовах госпо-
дарювання українські підприємства стикаються 
з процесами глобалізаційних інтенсивних змін, 
що призводять до нерівномірного розвитку 
ринку, невизначеності середовища, неузгодже-
ності в реалізації потреб та інтересів різних 
учасників ринку. 

Останні півтора століття розвитку ринкових 
відносин і форм власності характеризуються 

швидким розповсюдженням і вдосконаленням 
процесів корпоратизації. Корпоративна форма 
власності трансформується і підпорядковується 
сучасним тенденціям і викликам економіки, 
саме тому необхідно визначитися з тим, що слід 
розуміти під самим терміном «корпорація». 

У різні часи під корпорацією розуміли не схожі 
один на одного явища. Це безпосередньо зале-
жало від історичного періоду розвитку держави, 
національного правопорядку, а також основних 
доктринаціональних концепцій. Дуже важливо 
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згрупувати всі наявні відомості для того, щоб зго-
дом їх оцінити, проаналізувати і зробити відповідні 
висновки щодо сучасного поняття корпорації.

Ми впевнені, що такий стан справ підтвер-
джує надзвичайну актуальність дослідження 
й аналізу окремих дефініцій, що стосуються 
корпорацій.

У правовому тлумаченні корпорація – це 
спільнота людей, яка об єдналася для досяг-
нення певної мети й є юридичною особою. В 
економіці ж трактувань цього поняття значно 
більше, що вимагає їх глибокого аналізу.

Нам імпонує думка дослідника І. Ансоффа: 
«Корпорація – це широко поширена в країнах із 
розвиненою ринковою економікою форма орга-
нізації підприємницької діяльності, яка перед-
бачає пайову власність, юридичний статус та 
зосередження функцій управління в руках верх-
нього ешелону професійних управлінців, які 
працюють за наймом» [1]. 

Дуже подібне за своїм змістом до вищена-
веденого трактування дає визначення поняття 
корпорації О.В. Ареф’єва: «Корпорація – це 
юридична особа, яка може самостійно прода-
вати і купувати, позичати гроші, виготовляти 
товари й послуги та вступати у контрактні від-
носини, має право обмеженої відповідальності, 
відповідно до якого інвестиції кожного із влас-
ників корпорації обмежені жорстко певним роз-
міром» [2].

Б.Є. Бачевський стверджує, що «корпора-
ція – це будь-яка організована група людей та 
юридичних осіб, що об’єднані загальним еко-
номічним інтересом, професійною належністю, 
спільною економічною діяльністю, правилам 
поведінки [3].

І.В. Бондаренко визначає корпорацію через 
систему континентального права як організа-
цію, що є юридичною особою, заснованою на 
об’єднаних капіталах і яка здійснює певну сус-
пільно корисну діяльність [4].

Тобто корпорація – це органічне об’єднання 
людей, соціальний організм. Очевидно, що 
далеко не кожна організація є корпорацією. 
Корпорація є вищим рівнем розвитку людської 
організації – чи це підприємство, чи товариство, 
чи ціла нація.

Таким чином, можна стверджувати, що в 
науковій літературі немає єдності думок щодо 
поняття, ознак та організаційно-правових форм 
корпорацій. При цьому позиції науковців є 
досить полярними: від тлумачення у найвуж-
чому розумінні, згідно з яким корпорацією вва-
жається лише акціонерне товариство, помірко-
ваного розуміння, яке зводиться до визнання 
корпорацією окремих або ж усіх організаційно-
правових форм господарських товариств, кор-
поративних об’єднань, і до надто широкого 
розуміння, за яким корпорація розглядається як 
будь-яка юридична особа. 

Нам убачається за доцільне термін «корпо-
рація» розглядати насамперед як економічну 

категорію, а отже, визначення повинно відобра-
жати її економічну сутність, а юридичний аспект 
може доповнити останню.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Питанням, 
пов’язаним із розвитком корпоративних струк-
тур, у тому числі поняттю «корпорація», присвя-
чували наукові розробки такі вітчизняні і зару-
біжні вчені, як: І. Ансофф [1], Б.Є. Бачевський 
[3], І.В. Бондаренко [4], В. Когут [7], Р. Райх [8], 
О. Тоффлер [10] та ін. Утім, варто підкреслити, 
що питання чіткого визначення змісту поняття 
«корпорація», її ознак, місця та ролі у вітчизня-
ній економіці залишається недостатньо розро-
бленими та потребують, на нашу думку, подаль-
ших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – на підставі аналізу нау-
кових публікацій узагальнити основні підходи 
до визначення сутності дефініції «корпорація», 
її сутнісних ознак і надати власне трактування 
сутності дефініції як основи для подальших 
наукових досліджень, що і зумовило теоретичну 
та практичну необхідність проведення даного 
дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Важливу роль у досягненні сталого 
розвитку підприємств відіграє інтенсивне і зба-
лансоване використання його потенціалу як 
основа, на якій будуються і реалізуються його 
зовнішні і внутрішні відтворювальні процеси. У 
зв’язку із цим актуалізується необхідність фор-
мування багаторівневої системи управління 
розвитком підприємства, яка має ґрунтува-
тися на раціональному використанні і побудові 
взаємозв’язків між різними видами і рівнями 
напрямів діяльності, ієрархії управління, сфе-
рами функціональної відповідальності, ресур-
сами. Корпоративний сектор є основою сучас-
ної економіки. В індустріальних країнах великі 
корпорації та об'єднання підприємств забезпе-
чують економічне зростання і соціальні орієн-
тири суспільства. 

У світовій економіці спостерігається тенден-
ція об'єднання десятків дрібних і середніх під-
приємств навколо потужніших корпорацій. Таке 
об'єднання дає величезний економічний і соці-
альний ефект.

Світова практика говорить про корпоратив-
ність як про наявність специфічних відносин 
усередині юридичних осіб певної організа-
ційно-правової форми. Причому ці відносини 
можуть розглядатися як такі, що виникають 
усередині суб'єкта підприємницької діяль-
ності (між суб'єктом і його засновниками, 
між засновниками й органами управління 
суб'єкта чи між самими засновниками) чи в 
разі взаємодії суб'єкта з іншими суб'єктами 
приватно-правового або публічно-правового 
характеру.
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Як зазначає Р.Я. Старик [9], «термін «корпо-
рація» походить від латинського corpus habere, 
що означає права юридичної особи. Такі права 
стали визнаватися за приватними союзами в 
Римській імперії в імператорський період (почи-
наючи з 160-х років н. е.), однак остаточного 
визнання цивільно-правових союзів як рівних із 
фізичними особами суб’єктів права, у Римі так і 
не відбулося».

 Отже, аналізуючи історію створення корпо-
рацій, стає очевидним, що термін «корпорація» 
першочергово базується на головному елементі 
його створення – терміні «юридична особа».

У табл. 1 нами подано сутність трактування 
дефініції «корпорація» різними науковцями.

Загальноприйнятий термін «корпорація» в 
Україні досить часто розглядають як синонім 
терміна «акціонерне товариство», тобто як одну 
з трьох основних форм організації бізнесу поряд 
із власною справою та товариством.

Законодавчого визначення корпорації у роз-
глянутому розумінні в Україні немає. Українське 
правове поле характеризується неоднознач-
ністю та нечіткістю визначень сутності корпо-
рації, а саме поняття суттєво відрізняється від 
загальноприйнятого у світовій практиці та 
навіть не ідентифікується з акціонерними 
товариствами.

Така ситуація потребує введення додатко-
вих критеріїв для розмежування відносин за 
суб’єктною ознакою або деякої зміни підходу 
чи взагалі обрання іншого. Ускладнює ситуа-
цію той факт, що Господарський кодекс України 
до корпоративних підприємств відносить ті, що 
утворюються, як правило, двома або більше 
засновниками за їх спільним рішенням (дого-
вором), діють на основі об’єднання майна та/
або підприємницької чи трудової діяльності 
засновників (учасників), їх спільного управління 
справами на основі корпоративних прав, у тому 
числі через органи, що ними створюються, 
участі засновників (учасників) у розподілі дохо-
дів та ризиків підприємства. Корпоративними 

є кооперативні підприємства, що створюються 
у формі господарських товариств, а також інші 
підприємства, у тому числі засновані на приват-
ній власності двох чи більше осіб [11].

Із законодавчого трактування дефініції «корпо-
рація» випливає висновок про те, що: по-перше, 
корпорація є договірним об'єднанням, тобто її 
засновники під час створення корпорації підпису-
ють установчий договір, у якому визначають поря-
док створення та організацію діяльності корпора-
ції; по-друге, засновники корпорації об'єднуються 
для власних виробничих, наукових і комерційних 
інтересів; по-третє, така форма об'єднання під-
приємств передбачає можливість певної центра-
лізації управління підприємствами – засновни-
ками (учасниками) корпорації [5].

Обсяг таких централізованих функцій закрі-
плюється в установчому договорі і статуті кор-
порації. Отже, корпорація виконує функції і 
здійснює повноваження, передані їй засновни-
ками (учасниками), які хоча і зберігають свою 
виробничо-господарську самостійність, тим не 
менш, щодо окремого кола найбільш важливих 
питань, згідно з установчим договором підпо-
рядковуються єдиному центру прийняття гос-
подарських рішень. Корпорації створюють вищі 
органи управління – як правило, це загальні 
збори засновників (учасників) та виконавчі 
органи, передбачені їх статутом.

Водночас, підводячи підсумок викладеному, 
незважаючи на закріплення в законодавстві 
України такого міжнародно прийнятого інсти-
туту діяльності господарюючих суб'єктів як 
об'єднання підприємств, необхідно зазначити, 
що у цілому законодавча база України, що регу-
лює їх діяльність, є недостатньою і має досить 
багато «білих плям», що потребують удоскона-
лення шляхом прийняття відповідних норма-
тивно-правових актів.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Приско-
рення науково-технічного прогресу, подальша 
спеціалізація і глобалізація економічного про-

Таблиця 1 
Сутність трактування дефініції «корпорація»

Автор Трактування дефініції «корпорація»

Р.Я. Старик [9] Корпорація – акціонерне товариство, що об'єднує діяльність великих фірм для 
досягнення їх спільних цілей чи захисту привілеїв 

O. Тоффлер [10] Корпорація – це бізнес, заснований як окрема юридична особа, що складається 
з одного чи більше приватних чи юридичних осіб 

Н.В. Васюткіна [5]
Корпорація – це фірма, що має статус юридично незалежного суб'єкта, в якому 
власність поділена на частини (долі, паї, акції) і відповідальність кожного 
співвласника обмежена його вкладом у підприємство

Р. Райх [8]
Корпорація – договірне господарське об'єднання, створене на основі загальних 
економічних інтересів виробничих працівників і акціонерів для одержання 
максимального прибутку від виробничої діяльності і вкладених інвестицій

Г.В. Назарова [7]
Корпорації є ... юридичними особами, які мають повну господарську 
самостійність у питаннях вибору форми управління, реалізації продукції, 
встановлення цін і оплати праці, використання чистого прибутку й несуть 
відповідальність за своїми зобов'язаннями усіма активами
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стору дають змогу розглядати дефініцію «кор-
порація» як договірне господарське об'єднання, 
створене на основі загальних економічних 
інтересів виробничих працівників та акціонерів 
для одержання максимального прибутку від 
виробничої діяльності і вкладених інвестицій.

Поява корпорацій є наслідком тривалого 
процесу розвитку і трансформації ринкових 

відносин і форм власності. Перспективи цього 
економічного інституту централізувати суттєві 
капітальні ресурси для фінансування великих 
підприємницьких проектів привели до того, що 
ця форма власності стала найбільш пошире-
ною у світі і забезпечила їй широкі перспективи 
подальшого функціонування, розвитку, вдоско-
налення і трансформації.
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У статті розглянуто аспекти торговельно-економічного співробітництва між Україною та Німеччи-
ною. Проаналізовано показники експорту та імпорту товарів та послуг двох країн та їх динаміку впродовж 
останніх років. Висвітлено відносини у сфері бізнесу, проблеми розвитку та перспективи їх вирішення. 
Досліджено процеси реструктуризації німецьких підприємств на території України. 

Ключові слова: експорт, імпорт, двостороння торгівля, бізнес, товарообіг, реструктуризація. 

В статье рассмотрены аспекты торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Герма-
нией. Проанализированы показатели экспорта и импорта товаров и услуг двух стран и их динамика в 
течение последних лет. Освещены отношения в сфере бизнеса, проблемы развития и перспективы их 
решения. Исследованы процессы реструктуризации немецких предприятий на территории Украины.

Ключевые слова: экспорт, импорт, двусторонняя торговля, бизнес, товарооборот, реструктуризация.

The article considers aspects of trade and economic cooperation between Ukraine and Germany. The indicators 
of export and import of goods and services of the two countries and their dynamics in recent years are analyzed. 
Relations in business sphere, problems of development and prospects of their decision are highlighted. The 
processes of restructuring of German enterprises on the territory of Ukraine are investigated.

Keywords: export, import, bilateral trade, business, turnover, restructuring.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Німеччина є вигідним стра-
тегічним партнером для України в економічних 
відносинах. Таким чином, Німеччина може закрі-
пити свої позиції як надійним партнер у сфері біз-
несу, забезпечивши приріст ринкової економіки 
країни в цілому. Позитивні показники експорту 
та імпорту за останні роки створюють належне 
підґрунтя для існування партнерських зв’язків 
та їх подальшого розвитку. Виявлення проблем, 
які заважають перспективному функціонуванню 
цієї сфери, допоможе якнайшвидше привести 
українську економіку до нових стандартів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Питанням еконо-
мічного розвитку між Україною та Німеччиною 
займалися такі вчені, як В. Химинець, П. Білян, 
А. Мартинов. С. Буравченкова та Г. Харлан 
висвітлили зовнішньоторговельні зв’язки та 
становище у сфері бізнес-середовища. В. Гуль-
ченко та Ю. Рибаков у своїх працях досліджу-
вали економічний аспект зовнішньої політики 
Німеччини. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є аналіз сучас-
ного зовнішнього співробітництва у торговель-
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ній сфері України та Німеччини як ефективного 
механізму налагодження зв’язків у сфері бізнесу 
та поліпшення стану ринкового середовища. 
Необхідно дослідити проблеми, які заважають 
налагодженому та якісному розвитку бізнесу 
між двома країнами, та знайти шляхи для їх 
запобігання та усунення.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Україна відновлює свої позиції як 
важливий економічний партнер Німеччини [2]. 
Упродовж 2016 р. німецькі компанії та підприєм-
ства експортували товарів та послуг до України 
на 550 млн. євро, або на 18% більше, ніж роком 
раніше. Експерти відзначають, що після двох 
років рецесії Україна знову заявляє про себе як 
про ринок, що зростає, тож збільшується й заці-
кавленість німецького бізнесу (табл. 1).

Таблиця 1
Показники двосторонньої торгівлі  

товарами та послугами, млн. дол. США
Показники 2015 р. 2016 р.

Товарообіг 6294,6 6554,7
Експорт 1779,9 1903,5
Імпорт 4514,7 4651,2
Сальдо -2734,9 -2747,7

 
Протягом 2016 р. товарообіг між Україною 

та Німеччиною зріс на 4,1% і становив більше 
6,5 млрд. дол. США, при цьому експорт това-
рів зріс на 6,9%, до рівня 1,9 млрд. дол. США, 
імпорт відповідно на 3%, до 4,6 млрд. дол. США. 
Сальдо двосторонньої торгівлі товарами збе-
рігає від’ємне значення і становить майже 
2,8 млрд. дол. США.

У 2016 р. економіка Німеччини зросла на 
1,9%, але нерівномірно: серед федеральних 
земель із найбільш високим приростом виді-
ляються Берлін і Саксонія. При цьому німецька 
столиця помітно знижує ВВП Німеччини, тоді 
як в інших країнах мегаполіси його нарощують. 
Берлін зараз переживає болісний структурний 
перехід до міста туризму і сфери послуг. Укра-
їна увійшла до десятки головних торговельних 
партнерів Німеччини у Центральній та Східній 
Європі, займаючи друге місце після Росії в тор-
гівлі ФРН із країнами СНД та Балтії. Німеччина 
посідає друге місце після США серед іноземних 
інвесторів України.

Найбільший приріст серед експортованих у 
2016 р. товарів показало машинобудування – 
63%. Позитивні показники мала і хімічна про-
мисловість – 27% (табл. 2). 

Натомість у структурі імпорту тенденції 
почали змінюватися, бізнес переорієнтову-
ється. Якщо в 2014 р. на першому місці була 
металургія, то в 2016 р. − імпорт автозапчастин. 
Порівняно з попередніми роками, коли імпорт 
сталі становив 29%, у 2016 р. її імпортують 
тільки на рівні 8,5%. Причиною є те, що енер-

гоносії дорожчають, а в Україні виробники важ-
кої металургії не поспішають переобладнувати 
своє виробництво на енергоефективне. Саме 
через це іноземні інвестори переорієнтовують 
свій інтерес на легку промисловість, харчову та 
сільське господарство, тобто в ті галузі, де не 
потрібні великі енергетичні витрати (табл. 3).

Таблиця 3
Статті німецького імпорту в 2016 р.,%

Товари, що імпортуються Питома вага,%
товари машинобудування 24,4
хімічна промисловість 18,2
транспортні засоби 12,6
полімерні матеріали 8,0
продукція АПК 7,7

 
Імпорт з України до Німеччини демонструє 

динаміку зростання. Експортно-імпортні опера-
ції між двома країнами в 2017 р. продовжили 
взятий раніше курс на зростання. Товарообіг 
між Німеччиною та Україною значно пожва-
вився. Серед статей німецького експорту до 
України максимальну частку мало промислове 
устаткування. 

Німеччина також зберігає сильні позиції в 
експорті до України продукції хімічної та фарма-
цевтичної промисловості. Рекордне зростання 
українського імпорту до Німеччини показали 
тютюнові вироби. Україна також значно збіль-
шила показники постачань сільськогосподар-
ської продукції до ФРН. Український імпорт до 
Німеччини зростає, хоча не так очевидно, але 
однак із хорошим плюсом у 3,4%. Причому тут 
на першому місці – виробництво автозапчастин 
в Україні для німецької автомобільної індустрії. 
Йдеться передусім про виробництво запчастин 
для електронної техніки і кабельних мереж.

Розширення й експорту, й імпорту спонукало 
зростання німецько-українського товарообігу. 
Зростання спирається, насамперед, на під-
вищення рівня німецького експорту в Україну 
після понад 30 місяців падіння або стагнації, 
коли в країні не було попиту на ці товари [5]. Для 

Таблиця 2
Статті німецького експорту в 2016 р., %

Товари, що експортуються Питома вага,%
машинобудування 30,5
агропромислові вироби 16,4
текстильна продукція 14,1
мінеральна сировина 7,6
деревина і вироби 6,1
хімічна промисловість 4,2
меблі 2,7
полімерні матеріали 1,0
прилади та апарати оптичні 0,9
маса з деревини, папір 0,8
взуття та головні убори 0,1
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Німеччини це є дуже чітким сигналом: зростає 
платоспроможність, компанії-інвестори бачать 
подальші перспективи для співробітництва. 
Закуповується все потрібне для модернізації 
української економіки: машини, технічні промис-
лові установки. Експерти вважають, що Україна 
має всі можливості для ще вищих показників на 
європейському, зокрема на німецькому, ринку, 
адже з недавнього часу йде мова про деяку 
реструктуризацію української економіки. Якщо 
раніше важка індустрія була мотором україн-
ської економіки, то нині її вплив постійно змен-
шується. На її місце дедалі частіше заступає 
легка індустрія: текстильна, електронна промис-
ловість, виробництво автозапчастин, а також 
меблів, продуктів харчування і кормів. Важка 
індустрія, звичайно, й надалі відіграє формуючу 
роль в Україні, але вже не найважливішу.

В Україні є 4,5 тис. підприємств із німець-
ким капіталом, з яких реально діючих – понад 2 
тис. Також нині в Україні реалізується проектів 
німецької технічної допомоги на суму 600 млн. 
євро. Німецька сторона також висловила готов-
ність поділитися досвідом та надати практичну 
допомогу в удосконаленні системи професійно-
технічної освіти в Україні. Таким чином, підго-
тувавши підґрунтя для розвитку сфери бізнесу, 
представники німецьких фірм в Україні також 
говорять про позитивний розвиток її економіки. 
Хоча ринковий об’єм ще й далекий від доходів 
минулих років, але вже в аграрному та сервіс-
ному секторах, у ресурсній індустрії спостеріга-
ється позитивний розвиток. За останні два роки 
відчувається поліпшення ділових відносин у 
сфері українсько-німецького бізнес-середовища 
завдяки скасуванню численних регуляторних 
обмежень, відбувається певна переорієнтація, 
яка має позитивний характер завдяки Угоді про 
асоціацію з ЄС, відкриваються нові експортні 
шляхи, змінюється ситуація щодо імпорту. 
Проте залишаються певні розбіжності в стан-
дартах, прийнятих в ЄС, та в тих, яких дотриму-
ється Україна [6]. Німецький бізнес бачить пози-
тив у розвитку української економіки та готовий 
нарощувати обсяги торгівлі та інвестицій. Попит 

на розміщення виробничих потужностей в Укра-
їні починає поступово набирати обертів. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Головною проблемою для розвитку бізнесу в 
Україні залишається корупція [3]. Доводити 
свою правоту підприємцям нерідко дово-
диться в судах. Проте навіть очевидні справи 
неможливо вирішити через великий відсоток 
корупційної діяльності в державних закла-
дах, не виключаючи суди України. Боротьба 
з корупцією і бюрократією жорстка і відбува-
ється не завжди послідовно, існує потужне 
протистояння. Часто реформи реалізову-
ються лише після тиску міжнародних організа-
цій, які спрямовують на них кошти. Але шлях 
до успіху нині лежить не тільки в економічній 
площині: українські компанії мають ще навчи-
тися вести бізнес у ЄС, створити нові мережі 
контактів і збуту продукції. 

Німецький державний банк надав допомогу 
Україні у розмірі 300 млн. євро для розвитку 
малого та середнього бізнесу, щоб підтри-
мати реальний сектор економіки та залучити 
кошти на модернізацію технічних стандартів 
[4]. Німецькі партнери здійснюють низку про-
ектів у зонах, забруднених у результаті аварії 
на Чорнобильській АЕС. Важливим і корис-
ним для України є співробітництво з устано-
вами та організаціями ФРН із питань мініміза-
ції наслідків аварії на ЧАЕС і в галузі ядерної 
та радіаційної безпеки. Німеччина ініціювала 
заснування Міжнародного центру з питань 
подолання наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС [1]. Реалізуються спільні програми 
визначення радіаційного навантаження на 
населення та на навколишнє середовище. В 
Україні дедалі зростає кількість підприємств, 
які займаються модернізацією і дедалі більше 
закуповують машин і техніки у ФРН. Німеччина 
дуже хоче бачити стабільну, демократичну і 
економічно процвітаючу Україну. Федераль-
ний уряд сприяє переходу України до ринкової 
економіки та спрямовує усі зусилля для просу-
вання до європейських структур.
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У статті розглянуто економічне співробітництво України та Європейського Союзу у сфері торгівлі 
товарами та послугами. Визначено зміни експорту України після підписання Угоди про вільну торгівлю. 
Зазначено негативні наслідки зовнішньоторговельних відносин. Відображено перспективи для економіки 
України та бізнесу. 

Ключові слова: асоціація, експорт, ефективність, зона вільної торгівлі, імпорт, співробітництво. 

В статье рассмотрено экономическое сотрудничество Украины и Европейского Союза в сфере 
торговли товарами и услугами. Определены изменения экспорта Украины после подписания Соглаше-
ния о свободной торговле. Указаны негативные последствия внешнеторговых отношений. Отражены 
перспективы для экономики Украины и бизнеса. 

Ключевые слова: ассоциация, экспорт, эффективность, зона свободной торговли, импорт, сотруд-
ничество.

The article focuses on the economic cooperation between Ukraine and the European Union in trading of goods 
and services. It defines the changes of Ukraine's exports after the signing of the free trade agreement. The article 
also indicates the negative consequences of foreign trade relations. The prospects for Ukraine's economy and 
business are reflected. 

Keywords: association, export, efficiency, free trade zone, import, cooperation.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. 2016 р. став першим 
роком дії зони вільної торгівлі між Україною та 
Європейським Союзом. Для України економічне 
співробітництво з ЕС – шанс для перспектив-
ного розвитку. Угода про асоціацію передбачає 
економічну інтеграцію та програму реформ, 
які мають допомогти Україні покращити еконо-
міку, вирішити проблеми, які є в країні, а також 
надати нашій країні можливість стати європей-
ською країною і вийти на найбільший ринок 
світу. Створення зони вільної торгівлі стосу-
ється, насамперед, експортерів української про-
дукції, згодом це стосуватиметься тих, хто про-
дає продукцію на внутрішньому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Питання економіч-
ного співробітництва України та ЄС вивчала 

значна кількість наукових шкіл та вчених, як 
вітчизняних, так і зарубіжних. Значний внесок 
у розвиток науково-практичних аспектів співп-
раці України та ЄС зробили праці таких вітчиз-
няних науковців, як О. Білорус, І. Бураковський, 
А. Гальчинський, В. Геєць, І. Журба, І. Тодоров, 
В. Чужиков, О. Шнирков та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження різних 
аспектів товарообігу України з ЕС. Для цього 
необхідно дослідити зміни, які відбулися після 
підписання Угоди про асоціацію вільної тор-
гівлі; проаналізувати зміни балансу торгівлі та 
порівняти його за 2015 та 2016 рр.; виокремити 
позитивні та негативні наслідки для України та 
бізнесу; оцінити вплив торговельних відносин 
на економічний розвиток України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. 27 червня 2014 р. Укра-



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

1111СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

їна та ЄС підписали економічну частину Угоди 
про асоціацію, яка передбачає створення зони 
вільної торгівлі [1]. До того як Угода почала 
діяти, для України скасували певні ввізні мита 
з Євросоюзу, які стосуються 94,7% усього 
обсягу промислових товарів і 83,4% сільсько-
господарських товарів та харчової продукції, 
імпортованої з Євросоюзу, терміном дії до 
1 січня 2016 р. [2]. У 2015 році товарообіг між 
Україною та ЄС досяг 5 млрд. дол. [3]. Метою 
створення зони вільної торгівлі між Україною 
та ЄС є формування спільного економічного 
простору в рамках поступової інтеграції до 
ринку ЄС. Економіка України на 50% залежить 
від експорту. 

Європейський Союз залишається одним 
з основних торговельних партнерів України з 
питомою вагою торгівлі товарами та послугами 
37,3% від загального обсягу торгівлі України на 
2016 р. (табл. 1). 

Із табл. 1 видно, що зовнішня торгівля України 
та ЄС у 2016 р. збільшилася порівняно з 2015 р., 

але продовжує зберігатися негативне сальдо з 
ЄС у розмірі -3 026,1 млн. дол. США. Зовніш-
ньоторговельний обіг з ЄС становить 108,1%. 
У цілому зовнішня торгівля в 2016 р. становила 
35 923,2 млн. дол. США, із них на товари при-
падає 30 635,2 млн. дол. США, на послуги –  
5 287,5 млн. дол. США.

Основними товарами, які експортувалися до 
ЄС у 2016 р., були:

– недорогоцінні метали та вироби з них –  
3 092 378,7 тис. дол. США;

– продукти рослинного походження –  
2 038 682,3 тис. дол. США;

– машини, обладнання та механізми; елек-
тротехнічне обладнання – 1 978 829,3 тис. дол. 
США;

– мінеральні продукти – 1 453 302,6 тис. дол. 
США;

– жири та олії тваринного або рослинного 
походження – 1 204 266,8 тис. дол. США;

– деревина і вироби з деревини – 
784 689,9 тис. дол. США;

Таблиця 1
Зовнішня торгівля товарами та послугами України з ЄС у 2016 р.

Показник 2016 р.,  
млн. дол. США 

2015 р.,  
млн. дол. США,

2016–2015 рр.
млн. дол. США %

Зовнішньоторговельний обіг  
з ЄС 35 923,2 33 243,1 2 680,1 108,1

Експорт до ЄС 16 448,5 15 287,1 1 161,4 107,6
Імпорт з ЄС 19 474,6 17 956,1 1 518,9 108,5
Сальдо по Україні +1 440,9 +4 064,5 -2 623,6
Сальдо з ЄС -3 026,1 -2 668,9 -357,2

Джерело: складено на основі [4] 
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Рис. 1. Річний приріст експорту товарів з України  
до головних країн-партнерів у 2015 та 2016 рр.

Джерело: складено на основі [5]
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– готові харчові продукти; алкогольні та без-
алкогольні напої – 703 589,6 тис. дол. США [4].

Спостерігається поступове збільшення дво-
сторонньої торгівлі між Україною та ЄС (рис. 1). 
Відповідне зростання відбувалося переважно 
за рахунок продукції АПК, зокрема зернових та 
олійних.

У структурі експорту послуг вагоме місце посі-
дають транспортні послуги, що зумовлено вигід-
ним транспортним положенням країни. Позитив-
ною рисою є значна частка (майже 22%) послуг, 
пов’язаних із комунікаційним, комп’ютерним та 
інформаційним секторами (рис. 2). 

З України найбільші обсяги послуг над-
ходили до Німеччини – 16,4% від загального 
обсягу експорту послуг, Великобританії – 15,8% 
та Кіпру – 8,6%. Порівняно з 2015 р. обсяг екс-
порту послуг серед країн – партнерів ЄС збіль-
шився до Швеції – у 2,2 рази і Польщі – на 

35,2%. Проте зменшилися обсяги до Болгарії – 
на 35,8%, Данії – на 30,6% і Великобританії – 
на 22,9% [5]. 

Доречно детально розглянути імпорту діяль-
ність України та ЄС. Україна є великим спожи-
вачем товарів та послуг європейського похо-
дження (рис. 3, 4). Основні імпортні товари:

– машини, обладнання та механізми; елек-
тротехнічне обладнання – 3 624,3 млн. дол. 
США;

– продукція хімічної та пов'язаних із нею 
галузей промисловості – 3 047,2 млн. дол. США;

– мінеральні продукти – 2 603,6 млн. дол. 
США;

– засоби наземного транспорту, літальні 
апарати, плавучі засоби – 1 520,6 млн. дол. 
США;

– полімерні матеріали, пластмаси – 
1 365,9 млн. дол. США;
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Рис. 3. Річний приріст імпорту з країн ЄС до України в 2015–2016 рр.
Джерело: складено на основі [5]
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Рис. 4. Найбільші імпортні послуги  
з ЄС до України, 2016 р.

Джерело: складено на основі [5]
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– готові харчові продукти; алкогольні та без-
алкогольні напої – 9 712,4 млн. дол. США;

– недорогоцінні метали та вироби з них – 
8 756,1 млн. дол. США [1].

У структурі імпортних послуг вагоме місце 
посідає сектор фінансової діяльності, що пояс-
нюється присутністю європейського капіталу 
в уставі банків та фондів, що функціонують в 
Україні. 

Серед країн ЄС найбільші обсяги послуг були 
отримані від Великобританії – 24,3% від загаль-
ного обсягу імпорту послуг країнам ЄС, Кіпру – 
12,7%, Німеччини – 11,4%. У 2016 р. зросли 
обсяги імпорту послуг із Чехії – у 2,1 рази, Ірлан-
дії – на 64,5%, Польщі – на 40%. Водночас ско-
ротилися обсяги послуг, отриманих від Німеч-
чини – на 44,7%, Нідерландів – на 38,8% [5].

Зазначені зміни у структурі торговельної 
співпраці пояснюються кількома аспектами. 
Зокрема, обсяги експорту товарів та послуг 
збільшилися через те, що по-перше, зменши-
лися поставки товарів та послуг до РФ через 
ембарго на продукцію АПК, харчової промис-
ловості та ін.; по-друге, в Україні діє зона віль-
ної торгівлі з країнами ЄС близько двох років; 
по-третє, Україна відкриває нові ринки збуту 
товарів, ЄС для України зменшив бар’єри на 
торгівлю. 

Найбільші прибутки Україні приносить сфера 
агропромислового комплексу: у 2016 р. експорт 
до ЄС зріс на 15% (на 68,2 млрд. дол. США). 
Найбільше до країн ЄС було експортовано: 
зернових злаків – на 1,28 млрд. дол., олії – на 
1,19 млрд. дол., насіння олійних культур – на 
587,5 млн. дол., залишків і відходів харчової 
промисловості – на 439,2 млн. дол. Але екс-
портна орієнтація АПК України значною мірою 
залежить від ступеня ліквідації митних бар’єрів 
під час виходу на ринок ЄС. 

Для України торговельні відносини з ЄС – це 
додатковий крок до входу в Євросоюз та можли-
вість відкрити для себе нові ринки. Україні вільна 
торгівля дасть можливість: збільшити експорт 
продукції за рахунок виходу на новий ринок; 
скласти конкуренцію на рівних умовах іншим 
країнам; розширити коло партнерів та диверси-
фікувати поставки для зменшення ризиків у разі 
недоступу до ринків країн СНД; залучення нових 
технологічних та інноваційних рішень із країн 
ЄС; зменшити нетарифні бар’єри в торгівлі АПК; 
покращити доступ до якісної імпортної техніки, 
насіння, засобів захисту рослин тощо; зберегти 
суверенітет у здійсненні зовнішньоекономічної 
політики [6].

Перевагами для споживачів будуть: широкий 
асортимент продукції та знижені ціни, зросте 
конкуренція між виробниками та продавцями; 
якісніша продукція на внутрішньому ринку Укра-
їни; збільшиться кількість робочих місць, збіль-
шаться інвестиції в Україні; підвищення рівня 

соціальної захищеності, соціального забезпе-
чення, екологічних вимог тощо [3]. 

Український бізнес отримає такі переваги: 
пільговий режим для виходу на ринок ЄС (від-
сутність мита на найбільшому ринку світу), 
збільшаться експортні поставки; покращиться 
доступ до ринків третіх країн через гармонізацію 
українського законодавства із законодавством 
ЄС і, відповідно, перехід на визнані світом стан-
дарти, а також кращу законодавчу захищеність 
прав інтелектуальної власності та застосування 
нових норм на практиці, що принесе вищі при-
бутки для винахідників і митців; покращиться 
внутрішній інвестиційний та бізнес-клімат [3].

До негативних наслідків та певних трудно-
щів у створенні зони вільної торгівлі можна 
віднести таке: адаптація та зміни в актах 
законодавства потребують залучення коштів; 
витіснення малого і середнього бізнесу через 
конкуренцію, а також великі затрати як із держ-
бюджету, так і з боку суб'єктів малого та серед-
нього бізнесу на модернізацію виробництва; 
зростуть витрати виробників через підвищення 
якості відповідності до стандартів; збільшиться 
конкурентний тиск для певних галузей на вну-
трішньому ринку, що може призвести до їх 
зникнення; через збільшення експорту сиро-
вини та напівфабрикатів зросте негативне 
сальдо торгівлі, буде спостерігатися розши-
рення ринку «секонд-хенд», яке призведе до 
занепаду вітчизняної легкої промисловості, 
особливо малого і середнього бізнесу; через 
експортну переорієнтацію вітчизняних вироб-
ників виникне дефіцит вітчизняних товарів; 
незахищеність нових галузей економіки, які не 
мають потрібного рівня конкуренції [2].

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Зона вільної торгівлі Україна – ЄС є однією зі 
складових частин Угоди про асоціацію і перед-
бачає лібералізацію торгівлі товарами та послу-
гами. ЄС є найбільшим партнером України у 
сфері торгівлі. Згідно з даними Держкомстату, 
обсяги двосторонньої торгівлі збільшуються. 
При цьому протягом 2016 р. продовжує спо-
стерігається негативне сальдо торгівлі това-
рами на користь ЄС, але водночас воно знижу-
ється порівняно з 2015 р. Зону вільної торгівлі 
повністю буде впроваджено після узгодження 
з 28 країнами, які входять в ЄС. Серед країн, 
з якими в Україні вже налагоджені експортні 
поставки, можна виділити Німеччину, Угорщину, 
Польщу, Італію, Іспанію, Нідерланди. Вільна 
торгівля повинна забезпечити поступову інте-
грацію економіки України у внутрішній ринок 
ЄС, її частиною є комплексна програма адапта-
ції у сферах, пов'язаних із торгівлею. Крім цього, 
вільна торгівля покращить бізнес-середовище 
вітчизняного ринку, що є важливим для розви-
тку економіки у цілому.
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У статті досліджується проблематика сучасного стану реалізації зовнішньоекономічної діяльності 
у фармацевтичній галузі України. Проаналізовано основні показники, що характеризують структуру та 
динаміку розвитку фармацевтичного ринку. Досліджено основні причини імпортозалежності фармацев-
тичного сектору України. Розроблено прогноз та визначено перспективи розвитку зовнішньоекономічної 
діяльності даної галузі.
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В статье исследуется проблематика современного состояния реализации внешнеэкономической 
деятельности в фармацевтической отрасли Украины. Проанализированы основные показатели, ха-
рактеризующие структуру и динамику развития фармацевтического рынка. Исследованы основные 
причины импортозависимости фармацевтического сектора Украины, разработан прогноз и определены 
перспективы развития внешнеэкономической деятельности данной отрасли.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, внешнеэкономическая деятельность, фармацевтичес-
кая продукция, анализ ВЭД, импорт, экспорт, прогноз.

In this research article the current state of foreign economic activity in the pharmaceutical industry of Ukraine 
is examined. The basic parameters characterizing the structure and dynamics of the pharmaceutical market are 
analyzed. The basic reasons of import dependency of pharmaceutical sector in Ukraine are researched, a forecast 
is developed and perspectives of foreign economic activity in this sector are defined.

Keywords: pharmaceutical market, foreign trade, pharmaceuticals, analysis of foreign trade, import, export, 
forecast.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Важливим сегмен-
том національного ринку України є фармацев-
тична галузь – потужний та прибутковий про-
мисловий сектор світового господарства, що, 
крім свого економічного значення, має тісний 
зв'язок із рівнем та якістю життя населення та 
його добробутом. Нині фармацевтичний ринок 
є найбільш динамічним та перспективним рин-
ком економіки країни, що протягом останніх 

років має швидкі темпи приросту, навіть незва-
жаючи на кризове становище країни. Саме 
тому ринок потребує систематичного аналізу 
його стану для виявлення темпів росту, мож-
ливих перешкод у розвитку та шляхів їх подо-
лання, а також його взаємодії з іноземними 
фармацевтичними ринками.

Нині вітчизняні підприємства здатні забез-
печити фармацевтичний ринок України лише 
на третину, іншу частину становить продукція 
іноземних фірм, тому особливо доречним є 
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дослідження проблем та перспектив розвитку 
зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) даної 
галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Основні напрями 
здійснення ЗЕД вивчалися такими науковцями, 
як: В.В. Покровська, Б.І. Синецький, А.Г. Мед-
ведєва, Ю.В. Макогон, Л.А. Пайкова. Фахівці 
аудиторської компанії Baker Tilly зробили ана-
ліз даних провідних інформаційних ресурсів 
та описали фармацевтичний ринок України. 
Питанню організації та економіки фармації при-
свячено наукові праці українських дослідників 
А.С. Гончарова, І.В. Пестуна, А.В. Кабачної, 
З.М. Мнушко, О. Посилкіна, Д.В. Карамишева, 
В.М. Толочка та ін. 

Проте актуальною залишається проблема 
розвитку фармацевтичного ринку України у 
сфері зовнішньоекономічних зв’язків. Це зумов-
лено передусім необхідністю виходу вітчизня-
них фармацевтичних підприємств на міжнарод-
ний ринок. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. У вказаних напрямах дослі-
джень немає зв’язку між окремими частинами 
складного циклу управління ЗЕД на вітчизня-
ному фармацевтичному ринку. Також не дослі-
джено особливості ЗЕД на цьому ринку, що 
формують його інвестиційну привабливість 
для виходу на міжнародний рівень. Досі від-
сутні комплексний аналіз та вивчення сучасного 
стану ЗЕД на вітчизняному фармацевтичному 
ринку, основних перешкод на шляху її здій-
снення та напрямів їх подолання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сучас-
ного стану фармацевтичного ринку України 
в розрізі зовнішньоекономічної діяльності та 
визначення проблем і подальших перспектив 
його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Фармацевтичний ринок є багато-
функціональним та передовим за наукоємністю, 
капіталоємністю та значимістю для економіки 
країни та суспільства у цілому. Функціонування 
цього ринку неможливе без ефективної зовніш-
ньоекономічної діяльності. Здійснення ЗЕД 
сприяє розвитку конкурентоспроможної вітчиз-
няної фармацевтичної промисловості, дає 
змогу сформувати фармацевтичний ринок, при-
значений виконувати найважливіше соціальне 
завдання – забезпечення населення лікар-
ськими препаратами (ЛП) та виробами медич-
ного призначення.

Функціонування фармацевтичного ринку 
України має систему, що реалізується за пев-
ним алгоритмом (рис. 1).

До моменту купівлі лікарських засобів кін-
цевими споживачами в аптеці цей товар про-
ходить певний шлях від виробника/імпортера 
до оптових дистриб’юторів, далі – від опто-
виків до аптечних закладів (або від вітчизня-
ного виробника до аптечних мереж), а тільки 
потім через аптеку потрапляють до кінце-
вого споживача, який купує ліки для власного 
споживання.

Наведемо дані, що характеризують стан 
сучасного українського фармацевтичного ринку, 
до яких належать такі основні показники, як: 
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Рис. 1. Алгоритм функціонування фармацевтичних ринків в Україні [1; 5] 
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виробництво основних фармацевтичних про-
дуктів і фармацевтичних препаратів, їх дина-
міка за останні роки, обсяг нових замовлень на 
виробництво основних фармацевтичних про-
дуктів і фармацевтичних препаратів та обсяг 
реалізованої фармацевтичної продукції за 
видами діяльності.

Сучасний український ринок фармацев-
тичних продуктів та препаратів включає зна-
чну частину імпортних медичних препаратів, а 
також переважну частку серед продукції заста-
рілих, клінічно неефективних лікарських засо-
бів. Тобто фармацевтичний ринок України зали-
шається імпортозалежним.

Із таблиці бачимо, що вітчизняне виробни-
цтво фармацевтичних продуктів та препаратів у 
2016 р. має стабільно зростаючі показники. Так, 
обсяги виробництва фармацевтичних продук-
тів і препаратів за період 2011–2015 рр. зросли 
більше ніж у два рази (табл. 2).

Обсяг нових замовлень на виробництво 
основних фармацевтичних продуктів і фар-
мацевтичних препаратів відповідно має пози-
тивну динаміку, однак відсоток іноземних 
замовлень із 2014 р. зменшується, що може 
бути зумовлено нестабільністю в зовнішньо-

економічних відносинах з іноземними замов-
никами, а також нестабільним економічним та 
політичним становищем в Україні.

Таблиця 3
Обсяг нових замовлень  

на виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів  

за 2013–2016 рр. [6]

Роки

Ко
д 

за
 

КВ
Е

Д
-2

01
0 Обсяг 

нових 
замовлень

Із нього обсяг 
іноземних замовлень

млн. грн. млн. грн.
у % до 

обсягу нових 
замовлень

2016

21

18842,9 2335,8 12,4
2015 14912,8 1906,7 12,8
2014 11633,1 1664,5 14,3
2013 9455,3 1119,1 11,8

Роздивимося детальніше обсяг іноземних 
замовлень на виробництво основних фарма-
цевтичних продуктів і фармацевтичних препа-
ратів за 2013–2016 рр. (рис. 2).

Таблиця 2
Динаміка виробництва основних фармацевтичних продуктів 

і фармацевтичних препаратів за період 2011–2015 рр., млн. грн. [6] 

№ Найменування Роки
2011 2012 2013 2014 2015

1. Виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів 8888,1 10465,4 12215,0 14595,8 20295,8

2. Виробництво фармацевтичних продуктів 364,5 900,2 815,1 1298,4 1660,0

3. Виробництво фармацевтичних 
препаратів і матеріалів 8523,6 9565,2 11399,9 13297,4 18635,8

Таблиця 1
Виробництво основних фармацевтичних продуктів  
і фармацевтичних препаратів по місяцях 2016 р. [6]

№ Місяць

Найменування

Препарати лікарські, що 
містять пеніцилін та інші 

антибіотики, т

Препарати лікарські, що 
містять гормони і не містять 

антибіотиків, т

Препарати лікарські, що 
містять алкалоїди або їх 

похідні і не містять гормонів 
чи антибіотиків, тис. т

1. Січень 64,3 8,4 3,3
2. Лютий 165 8,2 4,1
3. Березень 129 10,4 4,2
4. Квітень 146 10,7 4
5. Травень 97,1 10,9 3,5
6. Червень 92,6 10 3,7
7. Липень 95,2 7,8 3,7
8. Серпень 89 11,2 3,8
9. Вересень 120 9,7 3,8

10. Жовтень 85,8 14,4 4
11. Листопад 67,4 13,1 4
12. Грудень 95,6 9,9 4,3
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Можемо припустити, що збільшення обсягу 
вітчизняних замовлень пов’язано з воєнними 
діями на сході країни.

У 2010 р. обсяг реалізованої продукції без ПДВ 
та акцизу становив 7,396 млрд. грн., у 2011 р. 
приріст становив 1,464 млрд. грн., у 2012 р. – 
1,597 млрд. грн., у 2013 р. – 1,745 млрд. грн., 
у 2014 р. – 2,393 млрд. грн., у 2015 р. – 5,7 млрд. 
грн., у 2016 р. – 4,671 млрд. грн., що в сумі ста-
новить 24,966 млрд. грн. 

Фактори, що вплинули на ці показники, такі:
– антитерористична операція на сході кра-

їни, що призвела до втрати окремих економічно 
розвинутих регіонів та регіональних ринків;

– знецінення майже втричі починаючи із 
січня 2014 р. курсу національної валюти;

– рівень інфляції фармацевтичних товарів 
(2014 р. – 44%, 2015 р. – 34%);

– зміна системи оподаткування операцій із 
постачання лікарських засобів: уведення з квітня 
2014 р. ПДВ на лікарські засоби в розмірі 7%;

– запровадження з лютого 2015 р. додат-
кового п’ятивідсоткового імпортного збору для 
товарів, які ввозяться на митну територію Укра-
їни, під перелік яких підпадають імпортні лікар-
ські засоби (скасований із 1 січня 2016 р.).

Проаналізувавши динаміку основних показ-
ників зовнішньоекономічної діяльності у сфері 
фармацевтичної галузі, спостерігаємо тен-
денцію до зменшення обсягів імпорту почина-
ючи з 2012 р., який у 2015 р. досяг найнижчого 
показника – 1,367 млрд. дол. США. Показники 
експорту з 2011 по 2014 р. зростають, сягаючи 
найвищого показника – 255,9 млн. дол. США, 
у 2016 р. вони стабілізуються. Динаміку зобра-
жено графічно на рис. 3.

Рис. 2. Обсяг нових замовлень на виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів за 2013–2016 рр., млн. грн. [6] 
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Таблиця 4
Обсяг реалізованої фармацевтичної продукції за видами діяльності в 2010–2016 рр. [6]

Роки Найменування Код за 
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої 
продукції без ПДВ  

та акцизу
З нього обсяг продукції, 

реалізованої за межі країни

млн. грн.
у % до всієї 

реалізованої 
продукції

млн. грн.

у % до обсягу 
реалізованої 
промислової 

продукції за видом 
діяльності

2016
Виробництво 

основних 
фармацевтичних 

продуктів і 
фармацевтичних 

препаратів

21

24966,0 1,4 3018,4 12,1
2015 20295,8 1,1 - -
2014 14595,8 1,0 - -
2013 12202,9 0,9 - -
2012 10457,3 0,8 - -
2011 8860,0 0,7 - -
2010 7396,7 0,7 - -
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Таблиця 5
Інтегральні показники зовнішньоекономічної діяльності України у фармацевтичній галузі 

за період 2011–2016 рр. [6] 

№ Показники Символи і 
формули

Од. 
виміру

Роки
2011 2012 2013 2014 2015 2016

A B C D 1 2 3 4 5 6
1 Експорт Ех млн. дол. 

США
195,1 243,5 251,6 255,9 155,6 160,2

2 Імпорт Im 2878,9 3307,8 3101 2473,3 1367 1437,8
3 Населення P млн. осіб 45,8 45,6 45,5 45,4 42,9 42,8
4 ЗТО ВТО=Ех+Im млн. дол. 

США
3074 3551,3 3352,6 2729,2 1522,6 1598,0

5 Баланс Б=Ех-Im -2683,8 -3064,3 -2849,4 -2217,4 -1211,4 -1277,6
6 Структура експорту Ех/ ВТО*100

%

6,3 6,8 7,5 9,4 10,2 10,0
7 Структура імпорту Im/ ВТО*100 93,6 93,1 92,5 90,6 89,8 89,9
8 Видова спеціалізація Б/ВТО*100 -87,3 -86,3 -84,9 -81,2 -79,6 -79,9

9 Коефіцієнт експортного 
покриття Ех/Im*100 6,8 7,4 8,1 10,3 11,4 11,1

10 Експорт на душу 
населення Ех/Р

тис. дол. 
США

4,3 5,3 5,5 5,6 3,6 3,7

11 Імпорт на душу 
населення Im/Р 62,9 72,5 68,1 54,4 31,8 33,6

12 Абсолютний приріст 
експорту (ц)

∆Ех=
Ехi-Ехi-1 млн. дол. 

США

- 48,4 8,1 4,3 -100,3 4,6

13 Абсолютний приріст 
імпорту (ц)

∆Im=
Imi-Imi-1 - 428,9 -206,8 -627,7 -1106,3 70,8

14 Абсолютний приріст 
населення (ц)

∆P=
Pi-Рi-1 тис. осіб - -144,9 -80,6 -126,8 -2496,9 -168,8

15 Темпи зростання 
експорту (ц)

ТрЕх=
Ехi/Ехi-1*100 % - 124,8 103,3 101,7 60,8 102,9

16 Темпи зростання 
імпорту (ц)

ТрIm=
Imi/Imi-1*100 - 114,9 93,7 79,7 55,3 105,2

17 Темпи зростання 
населення (ц)

ТрP= 
Pi/Pi-1*100 - 99,7 99,8 99,7 94,5 99,6

18 Темпи приросту 
експорту (ц)

ТпрЕх=
Т рЕх-100 - 24,8 3,3 1,7 -39,2 2,9

19 Темпи приросту імпорту 
(ц)

ТпрIm= 
ТрIm-100 - 14,9 -6,3 -20,2 -44,7 5,2

20 Темпи приросту 
населення (ц)

ТпрP= 
ТрP-100 - -0,3 -0,2 -0,3 -5,5 -0,4
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Рис. 3. Динаміка експорту-імпорту фармацевтичної продукції  
в 2011–2016 рр., млн. дол. США [6]
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Таблиця 6
Експорт/iмпорт фармацевтичних товарiв за сiчень-листопад 2016 р., тис. дол. США [6]

№ Найменування Експорт Імпорт

1.
Залози та інші органи, призначені для органотерапевтичного 
використання, висушені, подрібнені або не подрібнені у порошок; 
екстракти залоз або інших органів чи їх секретів, призначені для 
органотерапевтичного використання; гепарин та його складники

40,8 2631,1

1.1. Екстракти залоз або інших органів чи їх секретів (продуктів їх секреції) - 81,1
1.2. Інші: 40,8 2550,0

2.
Кров людей; кров тварин, приготовлена для терапевтичного, 
профілактичного або діагностичного застосування; сироватки 
імунні, інші фракції крові та імунологічні продукти, модифіковані або 
немодифіковані, у тому числі одержані із застосування

8266,2 235268,0

2.1.
Сироватки імунні та інші фракції крові та імунологічні продукти, 
модифіковані або немодифіковані, у тому числі одержані із 
застосуванням біотехнологічних процесів:

6683,2 121752,6

2.2. Вакцини для людей 212,1 18370,7
2.3. Вакцини ветеринарнi 284,3 36073,9
2.4. Інші: 1086,5 59070,9

3.
Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних 
позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються із суміші двох 
або більше продуктів для терапевтичного або профілактичного 
застосування, але не у дозованому вигляді і не розфасовані

1158,1 8599,9

3.1. Що мiстять пенiцилiни або його похiднi, якi мають структуру 
пенiциланової кислоти, або стрептоміцини, або їх похiднi - 316,5

3.2. Що мiстять iншi антибіотики - 2963,9

3.3. Що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але не мiстять гормонiв, iнших 
сполук товарної позицiх 2937 або антибiотикiв 22,8 54,3

3.4. Іншi 1135,3 5238,5

4.
Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, включених до товарних 
позицій 3002, 3005 або 3006), що складаються зі змішаних або 
незмішаних продуктів для терапевтичного або профілактичного 
застосування, у дозованому вигляді 

143973,9 1150341,4

4.1. Що мiстять пенiцилiни або їх похiднi, якi мають структуру пенiциланової 
кислоти, або iз умiстом стрептомiцинiв або їхпохiдних 607,2 16103,1

4.2. Що мiстять iншi антибiотики 5338,5 103060,8

4.3. Що мiстять алкалоїди або їх похiднi, але без умiсту гормонiв, iнших 
сполук товарної позицiї 2937 або антибіотиків 3963,1 45489,2

4.4. Іншi лiкарськi засоби, що мiстять вiтамiни або iншi сполуки товарної 
позицiї 2936 7787,6 95300,2

4.5. Іншi 113191,7 783275,1

5.
Вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад, перев'язувальні 
вироби, липкий пластир, гірчичники), просочені або вкриті 
фармацевтичними речовинами або розфасовані

1171,2 9751,1

5.1. Перев'язувальнi адгезивнi та iншi вироби, що мають липкий шар (липку 
поверхню) 278,1 7858,1

5.2. Інші: 893,1 1893,0
6. Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 до цієї групи: 5636,3 31167,3

6.1.
Кетгут хірургічний стерильний, аналогічні стерильні матеріали для 
накладання швів (включаючи стерильні хірургічні або стоматологічні 
нитки, що розсмоктуються) і стерильні адгезиви для тканин для 
хірургічного закриття ран; ламінарія стерил

530,7 4991,7

6.2. Реагенти для визначення групи кровi 141,4 141,6

6.3. Контрастнi препарати для рентгенографiчних обстежень; дiагностичнi 
реактиви для введення хворим 4138,8 2778,3

6.4. Зубнi цементи та iншi стоматологiчнi матерiали для пломбування зубiв; 
цементи для реконструювання (вiдновлення) кісток 491,3 9128,3

6.5. Санiтарнi сумки та набори для подання першоє допомоги 112,5 838,7

6.6. Хiмiчнi контрацептивнi засоби на основi гормонiв, iнших сполук товарної 
позицiї 2937 або спермiцидiв 198,9 11925,6

6.7.
Препарати у виглядi гелю, призначенi для використання в медицинi або 
ветеринарiї як засiб для змащення частин тiла в процесi хiрургiчних 
операцiй або фiзичних обстежень чи як сполучний агент мiж тiлом i 
медичними iнструментами

21,7 98,8
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Провівши розрахунки інтегральних показ-
ників зовнішньоекономічної діяльності у фар-
мацевтичної галузі, отримали результати, що 
представлені в табл. 5. Темпи зростання екс-
порту та імпорту фармацевтичної продукції та 
препаратів знижуються починаючи з 2013 р., 
лише у 2016 р. простежується помірна стабілі-
зація показників.

Із результатів проведених розрахунків 
можемо зробити висновок, що зовнішньоторго-
вий баланс за досліджуваний період – від’ємний, 
що свідчить про нагальне питання нарощування 
експортного потенціалу фармацевтичної галузі 
України та встановлення зовнішньоекономічних 
зв’язків для покращення стану галузі у цілому та 
діяльності українських компаній на фармацев-
тичному ринку зокрема.

Розраховано прогноз показників експорту 
та імпорту на 2017 р. методом використання 
темпів росту. Таким чином, прогнозується 
зменшення експорту на 6,2 млн. дол. США –  
154,0 млн. дол. США, а прогноз імпорту стано-
вить 1251,39 млн. дол. США, що також продо-
вжує негативну тенденцію.

Приведено статистичні дані видової класифі-
кації експорту та імпорту фармацевтичних това-
рів за останній рік та їх обсяги в табл. 6.

Фармацевтичний ринок характерний своєю 
наукоємністю та капіталоємністю, і в нашій 
країні є великий потенціал розвитку досліджу-
ваної галузі, але це потребує значних інвести-
ційних заходів, які держава не має можливості 
провести, таким чином, основним джерелом 
фінансування виступають іноземні інвестиції 
(табл. 7).

Для більшої наочності зобразимо дані на гра-
фіку (рис. 4), де спостерігаємо хвильоподібну 
динаміку.

Найбільші інвестиції надходять із Кіпру та 
Віргінських Островів, що, скоріш за все, зумов-
лено фінансовими можливостями законодав-
чих баз цих країн. Також до основних інвесторів 
належать Великобританія та США (табл. 8). 

Також прямі іноземні інвестиції (акціонер-
ний капітал) у виробництво основних фарма-
цевтичних продуктів і фармацевтичних пре-
паратів поступають із таких країн світу, як 
Австрія, Бельгія, Болгарія, Данія, Ліхтенштейн, 
Люксембург, Німеччина, Польща, Швейцарія, 
Індія, Туреччина, проте дані про їх обсяги не 
оприлюднюються.

Якщо казати про прямі інвестиції (акціонер-
ний капітал) з України, що надходять в еконо-
міку інших країн світу, то основними отримува-

Таблиця 7
Прямі іноземні інвестиції у виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів за період 2010–2016 рр., млн. дол. США [6]

Найменування Роки
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

В економіці 
України 40,7 43,0 80,4 83,6 71,7 49,5 48,6

З України - - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
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Рис. 4. Динаміка прямих іноземних інвестиції в економіку України  
у виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів за період 2010–2016 рр., млн. дол. США [6] 
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чами є Білорусь, Польща, Узбекистан, інвестиції 
у загальному обсязі становлять 7 443,5 тис. дол. 
США.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
можемо сказати, що для розвитку фармацев-
тичної галузі в Україні необхідно підвищити її 
інвестиційну привабливість такими методами:

– розробити та запровадити загальні кон-
цепції щодо інвестицій у фармацевтичну галузь;

– прийняти законодавчі акти щодо інвести-
цій і підприємницької діяльності фармацевтич-
ної галузі;

– здійснювати контроль над процесами іно-
земного інвестування у фармацевтичну галузь;

– надавати іноземним інвесторам підтримку, 
у тому числі інформаційну, експертну, технічну 
та ін.;

– урахувати інвестиційні ризики шляхом 
надання державних гарантій;

– здійснювати екологічний контроль.
Першочергового вирішення потребують такі 

проблеми, як упровадження новітніх технологій 
виробництва, приваблення інвестицій, покра-
щення дослідницьких та експериментальних 
робіт для виготовлення медичних препаратів, 
удосконалення системи ціноутворення.

Нині важливим є питання усунення торго-
вих бар’єрів між Україною та ЄС, створення 
поглибленої та всеохоплюючої зони вільної 

торгівлі. Всередині країни вітчизняна фарма-
ція спирається на потужні високотехнологічні 
підприємства, які гідно конкурують із продук-
цією іноземних виробників. Як українські, так і 
зарубіжні виробники ліків украй зацікавлені у 
тому, щоб результати інспектування виробни-
чих ділянок на відповідність вимогам належ-
ної виробної практики мали взаємне визнання 
між регуляторними органами України та дер-
жав, які співпрацюють з нами у фармацевтич-
ній галузі.

Перспективами розвитку зовнішньоеконо-
мічної діяльності у фармацевтичній сфері є 
впровадження міжнародних стандартів вироб-
ництва, новітніх технологій, якісних методів 
оптимізації організаціїї міжнародної діяльності. 
Необхідно вирішити одну з найважливіших про-
блем – недовіру населення до якості вітчизня-
ного виробника, паралельно з підвищенням 
контролю якості виробництва необхідно забез-
печити ринок достовірною інформацією про 
зміни продукту та приділити чималу увагу від-
новлення репутації української фармацевтики.

Таблиця 8
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний 

капітал) із країн світу в економіці України 
у виробництво основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних препаратів [6]

Країна Код за 
КВЕД

Обсяг інвестицій  
на 01.10.2016

тис. дол. 
США

% від 
загального 

обсягу 
інвестицій

Велика 
Британія

21

4 721,6 0,3

Російська 
Федерація 36,8 0,0

Кіпр 24 507,1 0,2
Беліз 204,0 0,0

Віргінські 
Острови 11 637,0 0,6

США 3 530,9 0,5
 

 

11% 
0% 

55% 

0% 

26% 

8% 

Велика Британія Російська Федерація 
Кіпр Беліз 
Віргінські острови США 

Рис. 5. Структура прямих іноземних інвестицій 
(акціонерний капітал) із країн світу в 

економіці України у виробництво основних 
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів на 01.10.2016, тис. дол. США [6]
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МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ КОРОТКОТЕРМІНОВОЇ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВ – ЧЛЕНІВ ЄС  

В АСПЕКТІ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

THE METHODICAL APPROACH TO ASSESSING  
THE SHORT-TERM ENERGY SECURITY OF THE EU MEMBER 

STATES IN TERMS OF NATURAL GAS SUPPLY

Музиченко М.В.
старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин,

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

У статті представлено методичний підхід до оцінки короткотермінової енергетичної безпеки в аспекті 
постачання природного газу на основі узагальненого індексу енергетичної безпеки з використанням логіс-
тичної функції Ферхюльста як функції бажаності, що може бути застосований для кількісної оцінки коротко-
термінової енергетичної безпеки держав – членів ЄС в аспекті постачання природного газу внаслідок своєї 
адаптації до газового ринку ЄС шляхом урахування діючого в ЄС стандарту газової інфраструктури.

Ключові слова: короткотермінова енергетична безпека, функція бажаності, постачання природного 
газу.

В статье представлен методический подход к оценке краткосрочной энергетической безопасности 
в аспекте поставок природного газа на основе обобщенного индекса энергетической безопасности с 
использованием логистической функции Ферхюльста в качестве функции желательности, который мо-
жет быть использован для количественной оценки краткосрочной энергетической безопасности госу-
дарств – членов ЕС в аспекте поставок природного газа вследствие своей адаптации к газовому рынку 
ЕС путем учета действующего в ЕС стандарта газовой инфраструктуры.

Ключевые слова: краткосрочная энергетическая безопасность, функция желательности, поставки 
природного газа.

The article presents a methodological approach to the evaluation of short-term energy security in the aspect of 
the natural gas supply on the basis of the generalized energy security index using Verhulst logistic function as a 
function of desirability, which can be used to quantify the short-term energy security of the EU Member States in the 
aspect of natural gas supply due to its adaptation to the EU gas market by taking into account the current EU gas 
infrastructure standard.

Keywords: short-term energy security, function of desirability, natural gas supply.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сучасний світовий стан 
енергетичної безпеки зумовлює пошук нових 
методичних підходів для визначення її змістов-
ного наповнення та прийняття відповідних захо-
дів щодо її забезпечення, при цьому розуміння 
сутності економічної категорії «енергетична без-
пека» з погляду багатьох дослідників має істотні 
відмінності [1].

Одним із ключових напрямів енергетичної 
політики ЄС є забезпечення безпеки поста-
чання природного газу шляхом створення віль-
ного енергетичного простору та зниження наяв-
ного надмірного рівня енергетичної залежності 
окремих держав – членів ЄС від постачальни-
ків природного газу. У зв’язку із цим є актуаль-
ною потреба в розробленні сучасних теоре-

тико-методичних підходів до кількісної оцінки 
рівня енергетичної безпеки держав – членів ЄС 
в аспекті постачання природного газу з ураху-
ванням сучасних політичних та економічних 
факторів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Існує досить значна 
кількість наукових праць, в яких досліджуються 
проблеми забезпечення й оцінки енергетичної 
безпеки, що є підтвердженням актуальності та 
складності оцінки змін, які відбуваються у сфері 
енергетичної безпеки. При цьому відсутність 
єдиних методичних підходів та численні наукові 
дискусії доводять, що жоден наявний підхід не 
може бути прийнятий як остаточний [2, с. 49–50].

Аналіз методичних підходів до кількісної 
оцінки енергетичної безпеки свідчить про те, що 
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вони здебільшого базуються на виборі і вико-
ристанні показників енергетичної безпеки, їх 
нормуванні, порівнянні поточних (прогнозних) 
значень із відповідними пороговими (гранич-
ними) значеннями та використанні згорнутих 
узагальнених інтегральних показників енерге-
тичної безпеки [2, с. 49–50; 3–8].

Найбільш близькою за своєю суттю до теми 
статті є модель короткострокової енергетичної 
безпеки MOSES, запропонована Міжнародним 
енергетичним агентством (МЕА), одним з осно-
вних напрямів діяльності якого є саме енерге-
тична безпека.

Модель MOSES фокусується на коротко-
строковій енергетичній безпеці, розглядаючи 
вразливість енергетичної системи до фізичних 
порушень (збоїв), які можуть тривати протягом 
декількох днів або тижнів; ідентифікує набір 
показників зовнішніх і внутрішніх ризиків, які 
пов'язані з імпортними і внутрішніми джерелами 
газу, а також показників стійкості енергетичної 
системи, тобто її здатності протистояти різного 
роду фізичним порушенням (збоям) у поста-
чанні газу.

Позитивним у цій моделі є забезпечення 
основи для розуміння широкого ландшафту 
енергетичної безпеки для держав – членів МЕА 
щодо безпеки постачання окремих енергоносіїв 
і видів палива. Крім того, це відправна точка для 
вивчення національної енергетичної безпеки, 
що надає систематичний характер та загальні 
рамки оцінювання, які можуть бути адаптовані 
та доповнені на національному рівні відповід-
ними показниками. Ця модель дає можливість 
міжнародного порівняння та інтерпретації про-
блем національної енергетичної безпеки [9].

Разом із тим модель виключає врахування 
економічних питань, пов'язаних із доступністю 
і волатильністю цін на енергоносії, а також 
не передбачає використання єдиного індексу 
енергетичної безпеки, розглядаючи часткові 
показники енергетичної безпеки, виходячи з 
яких держави ранжуються за рівнем енерге-
тичної безпеки щодо постачання окремих видів 
енергоносіїв.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є представлення мето-
дичного підходу до кількісної оцінки короткотер-
мінової енергетичної безпеки держав – членів 
ЄС в аспекті постачання природного газу на 
основі узагальненого індексу енергетичної без-
пеки з використанням логістичної функції Фер-
хюльста як функції бажаності.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Енергетична безпека є невід’ємною 
складовою частиною економічної безпеки, необ-
хідною умовою існування і розвитку будь-якої 
держави [10]. Європейська Комісія визначає 
енергетичну безпеку як постійну фізичну доступ-
ність енергоресурсів на ринку за економічно 
доступною для всіх споживачів ціною [11; 12].

Виходячи із цього, у цілях дослідження під 
енергетичною безпекою в аспекті постачання 
природного газу матимемо на меті складову 
частину енергетичної безпеки, яка визначається 
як постійна фізична доступність природного газу 
на ринку за економічно доступною для всіх спо-
живачів ціною.

Запропонований методичний підхід до оцінки 
рівня короткотермінової енергетичної безпеки 
держав – членів ЄС в аспекті постачання при-
родного газу на основі узагальненого індексу з 
використанням логістичної функції Ферхюльста 
як функції бажаності полягає у послідовному 
виконанні таких етапів:

1. Визначення системи часткових розмірних 
показників короткотермінової енергетичної без-
пеки в аспекті постачання природного газу.

2. Вибір функції бажаності для нормування 
розмірних часткових показників енергетичної 
безпеки і побудови узагальненого індексу енер-
гетичної безпеки в аспекті постачання природ-
ного газу.

3. Вибір числової безрозмірної шкали бажа-
ності, яка призначена для кількісного оціню-
вання показників енергетичної безпеки в аспекті 
постачання природного газу.

4. Нормування часткових розмірних показни-
ків енергетичної безпеки в аспекті постачання 
природного газу.

5. Формалізація узагальненого індексу корот-
котермінової енергетичної безпеки держав – 
членів ЄС в аспекті постачання природного газу.

6. Аналіз отриманої кількісної оцінки рівня 
короткотермінової енергетичної безпеки дер-
жав – членів ЄС в аспекті постачання природ-
ного газу за узагальненим індексом енергетич-
ної безпеки.

7. Вибір стратегії забезпечення короткотермі-
нової енергетичної безпеки держав – членів ЄС 
в аспекті постачання природного газу.

Розглянемо зміст кожного з вищевказаних 
етапів більш детально.

На першому етапі здійснюються обґрунту-
вання та визначення системи часткових розмір-
них показників короткотермінової енергетичної 
безпеки держав – членів ЄС в аспекті поста-
чання природного газу, які певним чином відо-
бражають основні ключові аспекти енергетичної 
безпеки держав – членів ЄС (як внутрішні, так і 
зовнішні) в короткотерміновому періоді (з ураху-
ванням можливого коливання цін на природний 
газ) і як найменше мають бути значною мірою 
незалежними один від одного.

Суттєвість кожного часткового розмірного 
показника щодо забезпечення безпеки поста-
чання природного газу, тобто внесок показника 
у забезпечення безпеки постачання природного 
газу, може бути кількісно відображена шляхом 
визначення вагового коефіцієнту відповідного 
часткового безрозмірного показника, що має 
забезпечити можливість агрегації окремих част-
кових безрозмірних показників (часткових функ-
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цій бажаності) в єдиний узагальнений індекс 
безпеки постачання природного газу (узагаль-
нену функцію бажаності) саме з урахуванням їх 
значимості. При цьому сума вагових коефіцієн-
тів усіх показників має дорівнювати одиниці.

Переглянемо основні аспекти короткотер-
мінової безпеки постачання природного газу, 
які відображають зовнішні фактори, пов'язані з 
можливими зривами (перебоями) імпорту при-
родного газу, та внутрішні фактори, пов'язані 
з виробництвом, перетворенням і розподілом 
енергії в межах держави.

Зовнішні і внутрішні фактори мають відо-
бражати як уразливість до відповідних ризиків 
і стійкість енергетичної системи держави, так 
і здатність енергетичної системи держави до 
протистояння можливим зривам (перебоям) у 
постачанні природного газу за рахунок внутріш-
ніх запасів природного газу і/або використання 
інших маршрутів постачання природного газу та 
його постачальників [9; 13].

Таким чином, до показників, які відобража-
ють зовнішні фактори, належать:

– залежність від імпорту природного газу;
– кількість і тип точок входу для імпорту при-

родного газу;
– рівень диверсифікації постачальників при-

родного газу.
Такий суттєвий показник, як політична ста-

більність держав-постачальників, будемо вра-
ховувати як допоміжний показник, що викорис-
товується для визначення інших показників, 
які відображають зовнішні фактори, таких як 
диверсифікація постачальників природного газу 
і кількість точок входу для імпорту природного 
газу.

До показників, які відображають внутрішні 
фактори, належать такі показники:

– технічна потужність газової інфраструктури 
щодо відбору газу;

– газоємність валового внутрішнього про-
дукту (ВВП).

У цілях дослідження ці показники були адап-
товані до газового ринку ЄС, ураховуючи його 
особливості і використовуючи діючий у ЄС стан-
дарт газової інфраструктури «N - 1» для розра-
хунку мінімально необхідної кількості зовніш-
ніх джерел постачання природного газу, яка є 
умовою для забезпечення мінімального рівня 
диверсифікації зовнішніх джерел постачання 
природного газу [14].

Особливості визначення кожного з вищена-
ведених показників безпеки постачання природ-
ного газу наведені автором у [15], де розглянуті 
теоретично-методичні аспекти енергетичної 
безпеки держав – членів ЄС у контексті безпеки 
постачання природного газу на основі базових 
підходів до короткострокової енергетичної без-
пеки, які визначені моделлю MOSES.

Визначимо основні порогові (граничні) зна-
чення показників енергетичної безпеки, які в 
подальшому використаємо для оцінки поточ-

ного стану короткотермінової енергетичної без-
пеки держав – членів ЄС в аспекті постачання 
природного газу як за окремими частковими 
показниками, так і за єдиним узагальненим 
показником (індексом) безпеки постачання при-
родного газу.

Під мінімально допустимим значенням показ-
ника енергетичної безпеки визначимо таке його 
порогове значення, яке відповідає і забезпечує 
мінімально допустимий рівень безпеки поста-
чання природного газу за цим показником.

Під прийнятним значенням показника енер-
гетичної безпеки будемо визначати таке його 
порогове значення, яке відповідає і забезпечує 
нормальний (прийнятний) рівень безпеки поста-
чання природного газу за цим показником.

Загальний стан короткотермінової енерге-
тичної безпеки держав – членів ЄС в аспекті 
постачання природного газу охарактеризуємо 
такими рівнями:

– критичний рівень – рівень, коли значення 
усіх часткових показників енергетичної безпеки 
не перевищують своїх мінімально допустимих 
значень;

– кризовий рівень – рівень, коли значення 
окремих часткових показників енергетичної без-
пеки не перевищують своїх мінімально допусти-
мих значень;

– задовільний рівень – рівень, коли значення 
усіх часткових показників енергетичної безпеки 
перевищують свої мінімально допустимі зна-
чення, але не перевищують своїх прийнятних 
значень або прийнятні значення мають лише 
окремі часткові показники;

– нормальний рівень – рівень, коли значення 
усіх часткових показників енергетичної безпеки 
перевищують свої прийнятні значення, але не 
перевищують своїх максимально прийнятних 
значень або максимально прийнятні значення 
мають лише окремі часткові показники;

– високий рівень – рівень, коли всі часткові 
показники енергетичної безпеки перевищують 
свої максимально прийнятні значення.

На другому етапі здійснюються вибір та 
обґрунтування виду функції бажаності, яка 
використовується для нормування часткових 
розмірних показників енергетичної безпеки в 
аспекті постачання природного газу і побудови 
відповідного узагальненого індексу енергетич-
ної безпеки.

Функцією бажаності, яка використовується 
для нормування часткових розмірних показників 
енергетичної безпеки в аспекті постачання при-
родного газу і побудови узагальненого індексу 
енергетичної безпеки в аспекті постачання при-
родного газу, будемо розглядати одиничну логіс-
тичну функцію Ферхюльста, використання якої у 
цілях дослідження є більш зручним, аніж вико-
ристання загальноприйнятої функції бажаності 
Е. Харрингтона [16] та якій притаманні необхідні 
для згортки різнорідної інформації властивості, 
а саме безперервність, монотонність і гладкість.
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Одинична функція Ферхюльста має вигляд:

( )
0( )

1 ,
1 k x xf x

e− −=
+

,                    (1)

де x0 – значення аргументу, за якого функція 
дорівнює половині свого максимального зна-
чення (тобто дорівнює 0,5);

k – коефіцієнт крутизни кривої в точці x0, k > 0.
Чим більше значення коефіцієнту k, тим 

більш круто зростає логістична функція в 
точці x0.

Для більш зручного використання у цілях 
дослідження (розглядаючи показники, які не 
мають від'ємних значень) графік логістичної 
функції був зсунутий праворуч по осі аргумен-
тів на таку величину x0, щоб значуща область 
її визначення (від 0 до 1) перебувала в області 
додатних значень аргументу.

На третьому етапі здійснюється вибір та 
обґрунтування числової безрозмірної шкали 
бажаності, призначеної для кількісного оціню-
вання показників енергетичної безпеки в аспекті 
постачання природного газу.

Для безпосереднього оцінювання значень 
безрозмірних показників енергетичної безпеки 
як шкалу бажаності замість стандартної безроз-
мірної шкали бажаності [16] пропонується вико-
ристовувати безрозмірну одиничну шкалу, яка 
має градації в пропорціях золотого перетину.

Це зумовлено тим, що, на думку автора, недо-
ліком стандартної безрозмірної шкали бажа-
ності є те, що числові оцінки за цією шкалою 
не мають певного змістовного навантаження. 
Наприклад, вибір оцінок за шкалою бажаності 
0,37 і 0,63 ґрунтується на простій зручності роз-
рахунків (0,37=1/e, 0,63=1-1/e), а оцінка 0,37 
уважається такою, що зазвичай відповідає межі 
допустимих значень. Решта оцінок за цією шка-
лою використовується фактично поза вибором.

Запропонована числова шкала бажаності є 
одиничною шкалою і має п’ять основних града-
цій рівня показників енергетичної безпеки, гра-
ничні діапазони значень яких розраховані в про-
порціях золотого перетину (рис. 1):

Дана числова шкала бажаності використо-
вується як для оцінки рівня окремих частко-
вих показників енергетичної безпеки в аспекті 

постачання природного газу, так і для оцінки 
рівня узагальненого індексу енергетичної без-
пеки в аспекті постачання природного газу, 
складовими частинами якого є часткові показ-
ники безпеки постачання природного газу.

На четвертому етапі здійснюється норму-
вання (калібрування) часткових розмірних 
показників безпеки постачання природного 
газу: функціональне перетворення часткових 
розмірних показників у відповідні безрозмірні 
часткові показники якості (часткові функції 
бажаності).

Для показників, що являють собою односто-
ронні зростаючі залежності, якість яких зростає 
до максимального рівня у разі зростання ознаки 
до її максимального значення, як односторонню 
зростаючу функцію бажаності будемо викорис-
таємо одиничну функцію Ферхюльста:

0( )
1( ) ,

1 i ii i k y yY y
e− −=

+
,                    (2)

де Yi (yi) – нормоване безрозмірне значення 
і-того розмірного показника;

уі – поточне значення і-того розмірного 
показника;

yi 0 – значення і-того розмірного показника, 
за якого функція бажаності дорівнює половині 
свого максимального значення;

k – коефіцієнт крутизни кривої логістичної 
функції в точці yi 0 (k > 0).

Діапазон зміни i-го розмірного показника yi 
від свого мінімального значення yi min до свого 
максимального значення yi max визначимо так:

max min( ) 0.i iy y∆ = − > .                 (3)
Виходячи із цього, значення аргументу yi 0, 

за якого функція Yi (yi) дорівнює половині свого 
максимального значення (тобто 0,5), визна-
чимо як:

max min
0

( )
.

2 2
i i

i

y y
y

−∆
= = .                 (4)

Використовуючи Δ, значення коефіцієнта 
k можна оцінити з точністю, достатньою для 
забезпечення цілей дослідження, у такий спосіб:

10 .k ≈
∆

.                              (5)

Діапазони визначення рівня показників безпеки постачання природного газу 
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Значення безрозмірних показників безпеки постачання природного газу 

 Рис. 1. Числова шкала бажаності  
для оцінки рівня показників безпеки постачання природного газу 

Джерело: розроблена автором
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Для показників, що є односторонніми зрос-
таючими залежностями, якість яких зростає до 
максимального рівня у разі зменшення ознаки 
до її мінімального значення, як спадаючу функ-
цію бажаності використаємо модифіковану оди-
ничну функцію Ферхюльста:

0( )
1( ) .

1 i ii i k y yY y
e −=

+
.                    (6)

Для показників, відхилення яких від опти-
мального значення у будь-який бік призводять до 
зниження якості, як функцію бажаності будемо 
використовувати одночасно функції (2) і (6) 
залежно від того, як співвідносяться між собою 
поточне і оптимальне значення показника.

Виходячи з того, що функції (2) і (6) є симе-
тричними, а оптимальне значення показника 
yi opt відповідає середньому арифметичному зна-
чень yi max і yi min, як функцію бажаності в діапазоні 
зростання показника від мінімального до опти-
мального значення використовується функція 
(2) (випадок нормування показника з лівого 
боку від оптимального значення), а в діапазоні 
зростання показника від оптимального до мак-
симального значення використовується функція 
(6) (випадок нормування показника з правого 
боку від оптимального значення).

При цьому для нормування показника з 
лівого боку від оптимального значення діапазон 
зміни i-го розмірного показника yi від свого міні-
мального значення yi min до свого оптимального 
значення yi opt визначається так:

opt min( ).i iy y∆ = − .                     (7)
Для нормування показника з правого боку від 

оптимального значення діапазон зміни i-го роз-
мірного показника yi от свого оптимального зна-
чення yi opt до свого максимального значення yi max 
визначається інакше:

opt max opt( ).i i iy y y∆ = + − .                (8)
Таким чином, використання логістичної 

функції Ферхюльста як функції бажаності дає 
можливість нормувати окремі розмірні часткові 
показники енергетичної безпеки в аспекті поста-
чання природного газу з необхідною в цілях 
дослідження точністю і на їх основі формалізу-
вати узагальнений індекс енергетичної безпеки 
в аспекті постачання природного газу.

На п’ятому етапі здійснюються визначення 
та формалізація узагальненого індексу корот-
котермінової енергетичної безпеки в аспекті 
постачання природного газу.

Узагальнена інтегральна оцінка рівня корот-
котермінової енергетичної безпеки в аспекті 
постачання природного газу ґрунтується на мно-
жині відповідних часткових показників, які відо-
бражають основні ключові аспекти енергетичної 
безпеки держав – членів ЄС (як внутрішні, так і 
зовнішні) у короткотерміновому періоді.

Узагальнений індекс енергетичної без-
пеки в аспекті постачання природного газу 
за своєю суттю розглядається як своєрідний 
індикатор поточного стану короткотермінової 

енергетичної безпеки держав – членів ЄС в 
аспекті постачання природного газу. Склад-
ники узагальненого індексу (часткові безроз-
мірні показники) за своєю суттю мають давати 
можливість виявляти певні відхилення від 
своїх нормальних (прийнятних) значень для 
прийняття відповідних заходів (стратегій) 
щодо забезпечення (підвищення) рівня енер-
гетичної безпеки в аспекті постачання природ-
ного газу.

Практично узагальнений індекс енергетичної 
безпеки в аспекті постачання природного газу 
являє собою узагальнену функцію бажаності 
Y, яка є результатом згортки часткових функцій 
бажаності Yi, які, своєю чергою, є результатом 
нормування відповідних розмірних показників 
енергетичної безпеки yi з використанням оди-
ничної логістичної функції Ферхюльста як функ-
ції бажаності.

Згортка здійснюється на основі використання 
середньої геометричної величини.

Коли окремі часткові функції бажаності вва-
жаються рівнозначними, тобто відповідні вагові 
коефіцієнти не встановлюються (дорівнюють 
одиниці), узагальнена функція бажаності визна-
чається так [2, с. 43–44; 3; 17]:

1

,
n

n i
i

Y Y
=

= ∏ ,                          (9)

де n – кількість часткових функцій бажаності.
У разі встановлення вагових коефіцієнтів, які 

визначають значимість часткових функцій бажа-
ності, узагальнена функція бажаності визнача-
ється інакше [2, с. 43–44; 3; 17]:
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де wi – ваговий коефіцієнт, який визначає 
значимість i-тої часткової функцій бажаності.

При цьому має виконуватися така умова:

1
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=∑ .                           (11)

На шостому етапі на основі аналізу отри-
маної кількісної оцінки рівня короткотермінової 
енергетичної безпеки за узагальненим індек-
сом визначаються основні напрями та при-
ймаються відповідні заходи щодо підвищення 
наявного рівня короткотермінової енергетичної 
безпеки держав – членів ЄС в аспекті поста-
чання природного газу за окремими частковими 
показниками.

На останньому (сьомому) етапі здійснюється 
вибір стратегії підвищення рівня (забезпечення 
належного рівня) короткотермінової енергетич-
ної безпеки держав – членів ЄС в аспекті поста-
чання природного газу.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Запропонований у статті методичний підхід до 
оцінки короткотермінової енергетичної безпеки 
в аспекті постачання природного газу на основі 
узагальненого індексу енергетичної безпеки з 
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використанням логістичної функції Ферхюльста 
як функції бажаності може бути застосований 
для кількісної оцінки короткотермінової енер-
гетичної безпеки держав – членів ЄС в аспекті 
постачання природного газу внаслідок своєї 
адаптації до газового ринку ЄС шляхом ураху-
вання діючого в ЄС стандарту газової інфра-
структури «N - 1».

Запропонована безрозмірна шкала має п’ять 
основних градацій рівня показників енергетич-
ної безпеки, граничні діапазони значень яких 
розраховані в пропорціях золотого перетину. 
Вона може використовуватися як для оцінки 
окремих часткових показників, так і для оцінки 
узагальненого індексу енергетичної безпеки в 
аспекті постачання природного газу.
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У статті розглянуто особливості функціонування економічної системи України, її сучасні проблеми та 
перспективи подальшої євроінтеграції. Проаналізовано основні напрями інноваційно-інвестиційного розви-
тку України з ЄС. Окреслено пріоритети інтеграційної стратегії України. Доведено необхідність застосу-
вання інноваційного підходу як запоруки економічного зростання у довгостроковій перспективі.
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В статье рассмотрены особенности функционирования экономической системы Украины, ее 
современные проблемы и перспективы дальнейшей евроинтеграции. Проанализированы основные на-
правления инновационно-инвестиционного развития Украины с ЕС. Определены приоритеты интегра-
ционной стратегии Украины. Доказана необходимость применения инновационного подхода как залог 
экономического роста в долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: экономическая система, евроинтеграция, международная экономика, конкурентос-
пособность, отечественный рынок, международный рынок.

The article discusses the features of the economic system of Ukraine, its current problems and prospects of 
further European integration. The basic direction of innovation and investment development of Ukraine with the 
EU. Outlined priorities for Ukraine integration strategy. The necessity of applying an innovative approach as a 
prerequisite for economic growth in the long term.

Keywords: economic system, eurointegration, international economy, competitiveness, domestic market, 
international market.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. У сучасних умовах головним 
орієнтиром і зовнішньоекономічним інтересом 
для України виступає Європа. Обраний нашою 
державою стратегічний курс – євроінтеграція. 
Головні інтереси України зосереджені навколо 
Європейського Союзу, який нині об’єднує не 
тільки більшість західноєвропейських країн, а й 
держави Центральної і Східної Європи. 

Нині українська фінансова політика, що реа-
лізується через фінансову систему країни, не 
відповідає стандартам економічно розвине-
них країн ЄС. Наша фінансова та економічна 
політика не в змозі забезпечити фінансову 
самостійність органів державної влади різних 
рівнів. Основною проблемою, яка перешко-

джає ефективному розвитку державної фінан-
сової системи в умовах євроінтеграційного 
курсу України, є відсутність ефективної моделі 
бюджетного устрою країни, системи оцінки 
фінансового становища та якості управління 
фінансами. Українська економіка та держава 
загалом нині переживають скрутні часи. Стан 
української економіки характеризується як кри-
тичний. Для подолання такого стану в державі 
за останній період уже було прийнято низку 
реформ, але ми на цьому не повинні зупи-
нятися, оскільки країна ще не подолала всі 
проблеми.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження наяв-
них проблеми економічного розвитку України та 
подальших перспектив в умовах євроінтеграції.
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Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Євроінтеграція – цивілізаційний 
вибір України, одна з ключових вимог Револю-
ції гідності. У системі зовнішньополітичних прі-
оритетів України вона посідає особливе місце. 
Для України європейська інтеграція – це шлях 
модернізації економіки, подолання технологіч-
ної відсталості, залучення іноземних інвестицій 
і новітніх технологій, створення нових робочих 
місць, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного товаровиробника, вихід на світові 
ринки, насамперед на ринок Європейського 
Союзу (ЄС). Як невід’ємна частина Європи 
Україна орієнтується на діючу в провідних євро-
пейських країнах модель соціально-економіч-
ного розвитку [5].

Взагалі відносини України з ЄС були започат-
ковані після здобуття Україною незалежності. 
Тоді вперше і пролунав заклик Євросоюзу до 
України підтримувати із державами-членами 
відкритий діалог та відкриті стосунки.

Позиція України щодо Євросоюзу була сфор-
мована вперше на законодавчому рівні в Осно-
вних напрямах зовнішньої політики України, 
що були схвалені Верховною Радою України 2 
липня 1993 р. Починаючи із цього моменту Укра-
їна почала тяжіти до європейського інтеграцій-
ного об’єднання і від того моменту намагалася 
все ж таки приєднатися до ЄС, ці намагання ми 
можемо спостерігати і донині [4].

За останні роки українське суспільство сут-
тєво змінилося, зокрема зміни відбулися в духо-
вних, культурних та політичних цінностях, які 
вочевидь еволюціонували. Водночас дедалі 
актуальнішим стає питання протистояння цін-
ностей в українському суспільстві. Європей-
ським цінностям – демократії, толерантності, 
правам людини – протистоїть російський сві-
тогляд [3]. Таким чином, цінності українського 
суспільства спричинили віддалення України від 
Росії у бік ЄС.

Європейська інтеграція і членство в ЄС є 
стратегічною метою України, адже це є найкра-
щий спосіб реалізації національних інтересів – 
побудови економічно розвинутої і демократичної 
держави, зміцнення позицій у світовій системі 
міжнародних відносин. Для України європей-
ська інтеграція – це шлях модернізації еконо-
міки, подолання технологічної відсталості, залу-
чення іноземних інвестицій і новітніх технологій, 
створення нових робочих місць, підвищення 
рівня конкурентоспроможності вітчизняного 
товаровиробника, вихід на світові ринки. 

Аналіз конкурентних позицій України засвід-
чує досить низький її рейтинг у світовому еконо-
мічному середовищі, що не відповідає наявним 
ресурсам та потенційним конкурентним можли-
востям країни. В Україні відсутня чітко сформо-
вана стратегія підвищення конкурентоспромож-
ності, не створено економічне середовище, яке 
б сприяло ефективній конкуренції та давало б 

можливість підприємцям досягти успіху за рів-
них умов [1].

Розроблення та реалізація державної стра-
тегії підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного виробництва потребує ґрунтов-
них досліджень і розроблення та впровадження 
практичних заходів. Передусім потрібні зміни в 
баченні проблем конкуренції державою, тобто 
створення такої промислової політики незалеж-
ної держави, яка б відповідала умовам ринку, 
вимогам інтегрування у світову економічну 
систему, реалізовувала національні інтереси. 
Метою промислової політики на етапі інтеграції 
України до ЄС повинно стати підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняного виробництва.

В умовах фінансової глобалізації в Укра-
їні вкрай потрібно створити фінансовий ринок, 
що буде основним механізмом перетворення 
нагромаджень в інвестиції, перерозподілу капі-
талу й забезпечення прозорості фінансових 
потоків. Для цього необхідно значно підвищити 
ефективність державної фінансової політики 
щодо розвитку ринку цінних паперів, товарного 
ринку, ринку колективних інвестицій, нагляду і 
контролю над інвестуванням пенсійних нагро-
маджень у рамках обов’язкового пенсійного 
забезпечення населення України [1].

Міжнародне рейтингове агентство Fitch від-
значає збереження серйозних ризиків для укра-
їнської економіки, незважаючи на домовленості 
з Міжнародним валютним фондом. Завдяки 
фінансовій допомозі від МВФ Україна дещо ста-
білізувала економіку та наблизилася до інтегра-
ції в Європу.

Для отримання фінансування МВФ україн-
ській владі необхідно здійснити низку заходів, 
серед яких:

– антикорупційна реформа і реформа судо-
вого сектору;

– дерегуляція і реформа адміністрування 
податків для того, щоб поліпшити бізнес-клімат і 
залучити інвестиції;

– реформа державних підприємств України, 
включаючи реструктуризацію «Нафтогазу».

У певних галузях Україна взяла на себе такі 
зобов'язання:

– підвищити тарифи на енергоносії. За пові-
домленням МВФ, український уряд у рамках 
нової програми буде підвищувати енергота-
рифи. Програма передбачає допомогу у вигляді 
12,5 млрд. грн. у 2015 році для малозабезпече-
них верств населення від зміни цін і тарифів. 
Підвищення тарифів МВФ планує вивести до 
2017 р.;

– МВФ підтримує НБУ і наголошує на про-
довженні режиму гнучкого курсоутворення. У 
фонді вважають, що така політика дасть змогу 
опустити інфляцію нижче 10%;

– МВФ наголошує, що Нацбанк повинен про-
довжити політику зміцнення банківської сис-
теми та довіри населення до неї. Банки повинні 
повернутися до рівня, коли вони могли здійсню-
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вати кредитування, яке підтримувало еконо-
мічну активність;

– В Україні будуть скорочувати розмір спеці-
альних пенсій (які надаються народним депута-
там, прокурорам, суддям та ін.) [3].

Ефективна фінансова політика ґрунтується 
на складних інститутах (бюджетна система, 
фондовий ринок, страхові компанії та ін.), роз-
виток яких не тільки знижує ризики, мінімізує 
трансакційні витрати і сприяє оптимальному 
розподілу ресурсів, а й забезпечує формування 
адекватної сучасним умовам інституціональної 
структури фінансової системи держави. Для 
підвищення ефективності складних інститутів і 
недопущення інституціональних розривів необ-
хідно вміло користуватися цими інститутами й 
управляти процесом їх адаптації до вимог гло-
балізації та євроінтеграції [2].

За прогнозами економістів, Україна до 2020 
р. не стане членом ЄС, оскільки на даний 
момент ЄС переживає кризу. Також вступ Укра-
їни до цього інтеграційного об’єднання уне-
можливлюється тим, що до ЄС приєднається 
країна, яка потребує дуже серйозних компен-
сацій від закриття цілих галузей промисловості. 
Оскільки ЄС – строго квотована планова еконо-
міка, яка передбачає, що кожна держава, яка 
вступає в Європейський Союз, повинна включа-
тися у спільний ринок і, відповідно, вона пови-
нна запроваджувати квоти на виробництво тієї 
чи іншої продукції, тому для ЄС на даному етапі 
не вигідно приймати Україну до себе.

Європейська інтеграція для України є шля-
хом покращення та модернізації економіки, 

залучення іноземних інвестицій і новітніх тех-
нологій, підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного товаровиробника, вільний рух 
усередині інтеграційного об’єднання кваліфі-
кованої робочої сили, товарів послуг, факторів 
виробництва, а також вихід на єдиний спільний 
ринок. Співробітництво України з ЄС сприятиме 
наближенню нашої держави до високих євро-
пейських стандартів. підвищенню рівня життя 
та добробуту населення [4].

Розвиток відносин з Європейським Союзом 
у довгостроковій перспективі має залишатися 
одним із пріоритетів зовнішньоекономічної 
політики України. Основні зусилля мають спря-
мовуватися на інтеграцію України у загально-
європейський економічний простір шляхом 
розширення доступу українських товарів на 
європейські ринки, ліквідацію економічних 
бар’єрів у торгівлі та поглиблення виробничої 
кооперації, гармонізацію економічного зако-
нодавства у відповідності до стандартів ЄС 
і СОТ та створення економічних і правових 
передумов для створення зони вільної тор-
гівлі Україна – ЄС

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Пер-
спектива інтеграції у ЄС України залежить зна-
чною мірою від вирішення низки економічних 
проблем. Вибір України відкриває нові перспек-
тиви співробітництва з розвинутими країнами 
континенту, надає можливості економічного 
розвитку, зміцнення позицій України у світовій 
системі міжнародних відносин. Це – найкращий 
спосіб реалізації національних інтересів.
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У статті надано докладне визначення поняття «мале підприємництво», ознаки підприємств малого 
бізнесу. Досліджено значення малого бізнесу для економіки різних країн. Розглянуто його основні особливос-
ті, переваги та недоліки. Розкрито перспективи розвитку малого підприємництва на державному рівні. 

Ключові слова: підприємництво, мале підприємництво, малий бізнес, мале інноваційне підприємни-
цтво, критерії малого підприємництва.

В статье представлены подробное определение понятия «малое предпринимательство» и призна-
ки предприятий малого бизнеса. Исследовано значение малого бизнеса для экономики разных стран. 
Рассмотрены его основные особенности, преимущества и недостатки. Раскрыты перспективы разви-
тия малого предпринимательства на государственном уровне.

Ключевые слова: предпринимательство, малое предпринимательство, малый бизнес, малое иннова-
ционное предпринимательство, критерии малого предпринимательства.

The article provides a detailed definition of «small business», signs of small businesses. It examines the 
importance of small business to the economy of different countries. It discusses the basic features, advantages and 
disadvantages. It reveals the prospects for small business development at the state level. 

Keywords: entrepreneurship, small business, small business, small innovative businesses, the criteria of small 
business.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Малий бізнес – важли-
вий елемент сучасної економіки, без якого не 
може розвиватися держава. Він як найважливі-
ший складник сучасного виробництва багато в 
чому сприяє підтримці конкурентного тонусу в 
економіці, створює природну соціальну сферу 
суспільного устрою, організованому на засадах 
ринку, а також формує новий соціальний про-
шарок підприємців.

Нині підприємництво потребує серйозної дер-
жавної підтримки. Сприяння малому бізнесу 
повинні надавати як державні органи влади, так і 
громадські організації самих підприємців (союзи, 
асоціації, агентства). Для цього необхідно сфор-
мулювати чітку єдину державну і недержавну полі-
тику щодо малого бізнесу, використовуючи наяв-
ний накопичений досвід розвинених країн світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Вагомий вне-
сок у дослідження ролі та місця підприємництва 
зробили відомі вчені, серед яких: М. Боул-
тон, В. Зомбарт, Р. Кантильйон, А. Маршал, 
Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, С. Сімсонді, Й. Шумпе-
тер, Ф. Хайек та ін. Серед вітчизняних дослід-
ників, які опублікували низку наукових праць 
із питань малого підприємництва, необхідно 
відзначити: О. Барановського, З. Варналія, 
Г. Васіна, Л. Воротіну, М. Долішнього, А. Дани-
ленко, Ю. Єханурова, І. Жиляєва, А. Кисельова, 
Ю. Клочка, Т. Ковальчука, В. Корнєєва, А. Мель-
ника, С. Мочерного, Ю. Палкіна, Є. Панченка, 
С. Реверчука, В. Сизоненка, С. Соболя, О. Тита-
ренко, В. Черняка та ін. Однак зазначена про-
блема у вітчизняній літературі залишається 
недостатньо розробленою. Висока соціально-
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економічна роль малого підприємництва та 
недостатнє науково-теоретичне обґрунтування 
зумовили актуальність обраної проблематики 
дослідження. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз діяльності 
малих підприємств, світовий досвід їх розвитку 
та вплив на економіку країни, виявлення про-
блем для визначення шляхів їх подолання і пер-
спектив розвитку на державному рівні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Для сучасної економіки характерна 
складна комбінація різних за масштабами 
виробництв: великих, із тенденцією до моно-
польних структур, і невеликих, що складаються 
під впливом багатьох факторів. З одного боку, 
стійкою тенденцією науково-технічного прогресу 
є концентрація виробництва. Саме великі фірми 
володіють більшими матеріальними, фінансо-
вими та трудовими ресурсами, кваліфікованими 
кадрами. Вони здатні вести великомасштабні 
науково-технічні розробки, які й визначають 
технологічний прогрес. З іншого боку, останнім 
часом виявилося небувале зростання підпри-
ємств малого і середнього бізнесу, особливо у 
сферах, де поки не потрібно значного капіталу, 
великих обсягів устаткування і кооперації без-
лічі працівників. Малих і середніх підприємств 
особливо багато в наукомістких видах виробни-
цтва, а також у галузях, пов'язаних із виробни-
цтвом споживчих товарів і наданням послуг.

Використовується термін «мале підприєм-
ництво», і їм досить часто замінюють поняття 
«малий бізнес», тому що досі серйозного роз-
межування цих понять немає; вважається, що 
відмінність між цими термінами полягає лише 
в тому, що термін «мале підприємництво» – це 
юридичний термін і вживається переважно в 
нормативних актах [1; 2], а «малий бізнес» – це 
економічний термін і використовується здебіль-
шого у зв'язку з економічним розвитком регіону 
чи держави.

Більш правильним та ємним поняттям є 
поняття «підприємництво», яке передбачає 
цілеспрямовану підприємницьку діяльність 
фізичної чи юридичної особи, що пов'язана з 
підвищеним ризиком, засновану на викорис-
танні інноваційної ідеї, основною метою якої 
є максимізація прибутку за рахунок виробни-
цтва і продажу товарів, а також виконання різ-
них робіт і надання різноманітних послуг, що 
враховує соціальний, екологічний складники 
господарської діяльності фізичної або юридич-
ної особи з обов'язковим дотриманням норм 
законодавства.

Під малим підприємництвом розуміється не 
тільки цілеспрямована підприємницька діяль-
ність фізичної чи юридичної особи, що пов'язана 
з підвищеним ризиком, заснована на викорис-
танні інноваційної ідеї, основною метою якої 
є максимізація прибутку за рахунок виробни-

цтва і продажу товарів, виконання різних робіт 
і надання різноманітних послуг, з обов'язковим 
дотриманням норм законодавства, а також 
відповідність критеріям віднесення до малого 
підприємництва.

Оскільки термін «мале підприємництво» 
більш повно відображає сутність, цілі та функ-
ції самого терміну «підприємництво», а також 
це поняття ближче за змістом, цілями і функ-
ціями до терміну «мале інноваційне підприєм-
ництво», далі будемо використовувати термін 
«підприємництво».

У світовій практиці є різні підходи до класифі-
кації «підприємництва» та критерії віднесення 
його до «малого підприємництва». До найбільш 
часто вживаних критеріїв належать: чисель-
ність персоналу малого підприємства (серед-
ньооблікова чисельність постійних працівників 
і співробітників, працюючих за сумісництвом); 
розмір статутного капіталу; фінансові показники 
діяльності малого підприємства (обсяг чистого 
прибутку, розмір сукупного доходу, оборотність 
активів); вид діяльності підприємства.

Існує так звана «комісія Боултона», в якій 
виділено три головних ознаки підприємств 
малого бізнесу, з яким абсолютно точно підпри-
ємство можна описати як мале [3]:

- невеликий ринок збуту, який не дає змоги 
організації чинити істотний вплив на ціну або 
обсяг реалізованого товару;

- правова незалежність – управління малим 
підприємством здійснюється не через систему 
формалізованої управлінської структури, а без-
посередньо власником або власниками-партне-
рами, які самостійно контролюють свою справу;

- управління підприємством, яке передбачає, 
що власник або власники-партнери самі беруть 
участь у всіх аспектах управління підприєм-
ством малого бізнесу і що він (вони) вільні від 
зовнішнього тиску.

В Україні до суб’єктів малого підприємництва 
належать:

- фізичні особи, зареєстровані в установле-
ному законом порядку як фізичні особи – під-
приємці, у яких середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) не перевищує 
50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 
не перевищує суму, еквівалентну 10 млн. євро, 
визначену за середньорічним курсом Націо-
нального банку України;

- юридичні особи – суб’єкти господарювання 
будь-якої організаційно-правової форми та 
форми власності, у яких середня кількість пра-
цівників за звітний період (календарний рік) не 
перевищує 50 осіб та річний дохід від будь-якої 
діяльності не перевищує суму, еквівалентну 10 
млн. євро, визначену за середньорічним курсом 
Національного банку України. 

Також виділена категорія суб’єктів мікропід-
приємництва, це:

- фізичні особи, зареєстровані в установле-
ному законом порядку як фізичні особи – під-
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приємці, у яких середня кількість працівників за 
звітний період (календарний рік) не перевищує 
10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 
не перевищує суму, еквівалентну 2 млн. євро, 
визначену за середньорічним курсом Націо-
нального банку України;

- юридичні особи – суб’єкти господарю-
вання будь-якої організаційно-правової форми 
та форми власності, у яких середня кількість 
працівників за звітний період (календарний рік) 
не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-
якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 
2 млн. євро, визначену за середньорічним кур-
сом Національного банку України [1, ст. 55].

Отже, вище були описані основні ознаки, за 
якими можна визначити підприємство як мале. 
Проте найбільш доцільним буде розглянути 
також, які основні переваги характеризують 
малий бізнес.

До основних переваг малого бізнесу можна 
віднести такі:

1) близькість до клієнта. На відміну від під-
приємств великого бізнесу малі підприємства 
практично завжди знаходяться в тісному кон-
такті з клієнтом, майже в повсякденному. Це 
дає змогу підприємствам найбільш швидко 
адаптуватися та проявити гнучкість залежно 
від бажань клієнтів, і, як результат, вони можуть 
домогтися того, що саме їх продукції споживач у 
підсумку надасть свою перевагу;

2) здатність постійно змінюватися й адапту-
ватися. Підприємствам малого бізнесу в про-
цесі здійснення своєї діяльності доводиться 
постійно боротися за виживання, тому що є 
велика ймовірність витіснення з боку великих і 
середніх підприємств. Окрім того, вони сильно 
залежать від своєї клієнтури і постачальників, 
тому змушені постійно шукати різні нові способи 
зниження витрат;

3) низькі накладні витрати. Є фактом те, що в 
традиційній організації в процесі її розширення 
кола управлінських завдань, які необхідно вирі-
шувати в найкоротші терміни, постійно зроста-
ють. Разом із цим спостерігається і зростання 
питомих накладних витрат на постійно зроста-
ючий апарат адміністрації. Невеликі компанії, 
які позбавлені внутрішньої бюрократії, можуть 
тримати ці витрати на відносно низькому рівні;

4) використання «малих ніш». У процесі 
насичення ринків збуту все більше зростає 
необхідність пошуку нових товарних ніш. Порів-
няно з великими підприємствами, які переважно 
женуться за збільшенням масштабу діяльності, 
дрібні підприємства, навпаки, бачать необхід-
ність у пошуку мікроніш. Працюючи на першому 
етапі з мінімальним прибутком, вони нерідко 
результатом діяльності отримують розширення 
ніші, яка з часом може стати новим великим 
джерелом доходу;

5) інноваційний потенціал. Як було зазначено 
вище, підприємства малого бізнесу мають необ-
хідність постійно адаптуватися до змін у бізнес-

середовищі, технологіях виробництва, а також у 
потребах покупців. Більш того, дрібними органі-
заціями часто керують підприємці, які є новато-
рами у своїй сфері, які цілком готові до ризику, 
якщо це забезпечить їм зростання прибутку й 
ефективність роботи організації;

6) мобільність і можливість об'єднувати 
зусилля. Для того щоб підприємства малого 
бізнесу були здатні чинити опір своїм великим 
і середнім конкурентам, доцільно для них утво-
рювати різного роду об'єднання як короткостро-
кового, так і довгострокового характеру.

У малих підприємств є й уразливі місця. Голо-
вне з них – мала величина індивідуального капі-
талу. Для переважної більшості малих підпри-
ємств основним джерелом стартового капіталу 
або поповнення коштів, уже вкладених у бізнес, 
є самофінансування, і лише в разі досить успіш-
ного ведення ділових операцій з'являється мож-
ливість використовувати банківський кредит. 
Але комерційні банки завжди неохоче працю-
ють із малими підприємствами, тому що для них 
дрібні позички менш вигідні. 

Малому виробництву сприяють диферен-
ціація і індивідуалізація попиту у сфері вироб-
ничого й особистого споживання. Розвиток 
виробництва підприємств малого бізнесу ство-
рює сприятливі умови для оздоровлення еконо-
міки, оскільки розвивається конкурентне серед-
овище, створюються додаткові робочі місця, 
активніше йде структурна перебудова; розши-
рюється споживчий сектор. Окрім того, розви-
ток малого бізнесу веде до насичення ринку 
товарами і послугами, підвищення експортного 
потенціалу, кращого використання місцевих 
сировинних ресурсів. 

Дрібні і середні підприємства можна умовно 
розділити на дві групи. Перша група – підприєм-
ства, прямо або побічно пов'язані з великим біз-
несом. Залишаючись юридично самостійними, 
вони працюють за контрактом із великими під-
приємствами. Для цієї групи підприємств харак-
терні: спеціалізація на виробництві обмеженого 
кола деталей і вузлів (що позбавляє великі під-
приємства від їх виробництва у своїх цехах); 
більш низькі витрати виробництва, що дають 
змогу великому бізнесу економити ресурси; 
гнучкість виробництва, що сприяє його швид-
кому переналагодженню, зміні та розширенню 
асортименту.

Нарешті, підприємства малого бізнесу в умо-
вах нового етапу науково-технічного прогресу 
виступають, з одного боку, як експериментатори 
для великих фірм, а з іншого – як фірми, що 
обслуговують нові товари, створені великими 
підприємствами.

До другої групи належать підприємства 
малого бізнесу, що безпосередньо конкурують із 
підприємствами великого бізнесу й один з одним 
на ринку. Передумовами для бурхливого розви-
тку підприємств цієї групи є: здатність швидко 
реагувати на вимоги ринку і задовольняти вини-
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клий попит на товари і послуги; істотно менший 
за розмірами стартовий капітал, що дає змогу 
вільніше маневрувати порівняно з більш силь-
ними суперниками; прагнення заповнити ніші, 
які з різних причин не вигідні великим фірмам; і, 
нарешті, цінова політика великих фірм, які дик-
тують ринку досить високі ціни.

До основних цілей діяльності малого підпри-
ємництва можна віднести: інноваційне зрос-
тання та інноваційний розвиток галузей, регіо-
нів та країни у цілому; підвищення рівня й якості 
життя населення регіонів і країни у цілому; фор-
мування і сталий поступовий розвиток іннова-
ційної економіки держави. Для їх досягнення 
необхідно сформувати і забезпечити пріори-
тетні напрями інноваційного розвитку малого 
підприємництва, а також розробити комплек-
сну модель соціально-економічного функціо-
нування малого підприємництва як одного з 
основних елементів інноваційного виробничого 
механізму.

Згідно з поставленими цілями, мале підпри-
ємництво покликане вирішити такі завдання: 
виявити фактори інноваційного зростання вели-
кого, малого та середнього підприємництва, а 
також визначити силу впливу кожного фактору; 
визначити фактори, що впливають на підви-
щення рівня й якості життя населення; охарак-
теризувати можливості розширення середнього 
соціального прошарку, а також сформувати 
пріоритетні напрями інноваційного розвитку 
малого підприємництва. Для вирішення постав-
лених завдань необхідно визначити складники 
інноваційного зростання, охарактеризувати 
шляхи розширення середнього соціального 
прошарку, забезпечити створення умов інно-
ваційного розвитку підприємництва, зокрема 
малого підприємництва. 

Роль і значення малого підприємництва з 
методичного погляду, на нашу думку, необ-
хідно розглядати з декількох позицій: економіч-
ної, екологічної, науково-технічної, соціальної, 
політичної.

З економічної боку роль та значення малого 
підприємництва можна визначити за допомогою 
таких показників, як: 

- частка валового внутрішнього продукту 
(ВВП), що створюється в малому бізнесі; 

- частка національного доходу, що виробля-
ється в малому бізнесі; 

- частка малих підприємств у загальній кіль-
кості комерційних підприємств; 

- частка працездатного населення, зайнятого 
в малому бізнесі; 

- частка малого бізнесу в експорті продукції; 
- частка податків, що надходять від малого 

бізнесу, у їх загальній величині; 
- частка основного капіталу, що функціонує у 

малому бізнесі; 
- частка окремих видів продукції або послуг, 

що виробляється малим бізнесом, у загальному 
їх обсязі та ін.

Зі збільшенням значень цих показників зрос-
тає роль малого підприємництва в економіці 
країни.

Наприклад, у США на малі фірми припадає 
54% усіх зайнятих, 45% усіх активів, 35% чистого 
прибутку; у країнах ЄС на малих підприємствах 
працює понад 70% працюючого населення; в 
Японії на господарські одиниці з числом зайня-
тих до 300 осіб (це 99,5% усіх підприємств) при-
падає 78% зайнятих, 51,8% продажів, 56,6% 
умовно чистої продукції в обробних галузях про-
мисловості. Частка малих підприємств у ВВП 
США становить 52%, у країнах ЄС – 67%, в Япо-
нії – 55%. В Україні 99,9% усіх підприємств за 
підсумками 2014 р. становлять малі та середні 
підприємства. Вони забезпечують робочими 
місцями 6,9 млн. осіб і 60,9% усього обсягу реа-
лізованої продукції (товарів, послуг). При цьому 
в середньому в Європі частка малого та серед-
нього бізнесу у ВВП становить близько 70%, 
але в Україні не перевищує 15% [4; 5].

З управлінським трактуванням малого під-
приємництва пов'язане і визначення його зна-
чення для економічного розвитку держави, 
зміцнення позицій держави та підвищення його 
конкурентоспроможності на світових ринках 
(визначення частки обсягів продукції малого під-
приємництва у ВВП країни або в обсягах регіо-
нальних внутрішніх продуктів, частки зайнятих 
у малому підприємництві від загальної кількості 
зайнятих тощо).

Багато авторів, у тому числі і А.В. Вілен-
ський, в управлінському трактуванні категорії 
«мале підприємництво» включають також соці-
альний та економічний складники. Але якщо 
із суспільного погляду ця група суб'єктів віді-
грає одну з провідних ролей у вирішенні пев-
них соціальних проблем суспільного життя, то 
з державного погляду основною метою малого 
підприємництва є його економічне значення, 
і саме тому держава зацікавлена в розви-
тку малого підприємництва та його підтримці. 
Рішення соціальних завдань із погляду дер-
жави щодо його економічного значення віді-
грає важливу, але не головну роль. У зв'язку 
з різними завданнями можна по-різному трак-
тувати саме поняття «мале підприємництво» 
виходячи з його соціального й економічного 
значення для держави [6, с. 23].

Соціальний підхід до поняття «мале підпри-
ємництво» характеризує його так: малі підпри-
ємства, які виконують у суспільстві та економіці 
певні функції, визнаються особливо істотними із 
соціального погляду і відіграють дуже важливу 
роль у вирішенні певних соціальних проблем 
держави. Соціальна значимість малого підпри-
ємництва може розглядатися з двох позицій: із 
погляду значення для економічного розвитку 
держави (збільшення кількості платників подат-
ків та підвищення рівня стабільності) і з погляду 
суспільного розвитку (зниження рівня безро-
біття та зниження рівня злочинності). 
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Значення малого підприємництва з екологіч-
ного погляду визначається джерелами місцевої 
сировини, що використовується, його близь-
кістю до споживача, впливом малого підприєм-
ництва на своє безпосереднє оточення, неве-
ликими фінансовими можливостями платити 
штрафи за недотримання екологічних норм. 
З екологічного погляду мале підприємництво 
можна охарактеризувати так: малі підприєм-
ства, що використовують інноваційні технології, 
які дають змогу не забруднювати навколишнє 
середовище, переробляти відходи або впрова-
джувати безвідходні технології. 

Роль і значення малого підприємництва з 
погляду формування стратегії розвитку поля-
гає у тому, що саме формування так званого 
класу малих підприємств або, якщо їх можна 
так назвати, «сполучного прошарку» між спожи-
вачами та великими підприємствами у вигляді 
малих підприємств, є фундаментом або осно-
вою економічного розвитку держави, як це пока-
зує досвід розвитку провідних країн світу – Япо-
нії, США і Західної Європи. 

Стратегію розвитку малого підприємни-
цтва також можна розглядати з двох позицій: 
із погляду значення для економічного розвитку 
держави (підприємницька діяльність – джерело 
засобів до існування, прибуток спрямовується 
на особисте споживання і для держави тільки 
підвищує рівень стабільності; укрупнення і роз-
виток підприємства збільшує прибуток і базу 
оподаткування) і з погляду суспільного розви-
тку (створення нових робочих місць і зниження 
рівня безробіття) [7, с. 57].

Отже, під малим підприємництвом будемо 
розуміти не тільки цілеспрямовану підприєм-
ницьку діяльність фізичної чи юридичної особи, 
що пов'язана з підвищеним ризиком, засновану 
на використанні інноваційної ідеї, основною 
метою якої є максимізація прибутку за рахунок 
виробництва і продажу товарів, виконання різ-
них робіт і надання різноманітних послуг, що 
враховує економічний, соціальний, екологічний 
та стратегічний складники даної господарської 
діяльності фізичної або юридичної особи, з 
обов'язковим дотриманням норм законодав-
ства, але й прагнення малого підприємництва 
як економічної необхідності стати сполучною 
ланкою між великим і середнім підприємни-
цтвом і суспільством в особі споживача згідно із 
запропонованими критеріями. 

До критеріїв віднесення підприємництва або 
підприємства до малого, крім чисельності пра-
цівників, варто віднести цілі підприємницької 

діяльності, тобто соціальну та екологічну зна-
чимість підприємництва для держави і суспіль-
ства. Критерії віднесення підприємництва або 
підприємства до малого повинні визначатися 
цілями малого підприємництва. Система цілей 
повинна відповідати інтересам регіону, держави 
і суспільства у цілому і самих малих підприємств. 
Формування саме системи цілей зумовлено 
ймовірністю конфлікту інтересів регіону, малих 
підприємств держави і суспільства у цілому і 
необхідністю їх узгодження. Існує громадська 
думка, що «вищим рівнем ієрархії в системі 
цілей» малого підприємництва є «ринкова вар-
тість бізнесу», а всі інші цілі є елементами сис-
теми цілей і виступають як чинники зростання 
вартості підприємства [6, с. 60]. Але такий під-
хід до цілей малого підприємництва, здається, 
занадто вузький і відображає тільки приватні 
інтереси і цілі підприємця в перспективі. На 
нашу думку, основною метою малого підприєм-
ництва є підвищення добробуту самого підпри-
ємця і членів його сім'ї. І саме ці цілі штовхають 
підприємця відкривати і розвивати свою справу 
на конкретній території й у відповідних еконо-
мічних і соціальних умовах. Ці конкретні умови 
і повинні визначати, чим збирається займатися 
підприємець, наскільки цей продукт чи послуга 
будуть затребувані й ким, тобто умови визнача-
ються соціальним, економічним та екологічним 
складниками. Виникає необхідність уведення 
додаткових критеріїв віднесення підприєм-
ництва або підприємства до малого, оскільки 
основною метою створення малих підприємств 
є вирішення соціальних та екологічних про-
блем суспільства, через що й буде збільшува-
тися кількість малих підприємств і, як наслідок, 
будуть збільшуватися обсяги випуску продукції, 
наданих послуг малими підприємствами, тобто 
за допомогою рішення соціальних та екологіч-
них проблем будуть вирішуватися економічні 
проблеми розвитку регіону і країни у цілому. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Підво-
дячи підсумок вищевикладеному, слід сказати, 
що мале підприємництво є невід'ємною части-
ною сучасної економіки. Для нього характерні 
особлива мобільність, гнучкість і висока ефек-
тивність. Малі підприємства можуть створюва-
тися у будь-якому секторі економіки у відповідь 
на незадоволені потреби населення.

Ці та інші переваги малого підприємництва є 
стимуляторами для розвитку національної еко-
номіки, тому держава зобов'язана надавати сут-
тєву підтримку розвитку малого бізнесу.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та ї зв'язок з науковими практичними завдан-
нями. Актуальність для України аналізу політики 
ЄС у сфері науки зумовлена трьома основними 
чинниками:

1) потребою інтеграції України в єдиний 
європейський науковий простір і, відповідно, 
необхідністю пошуку оптимальних шляхів та 
механізмів співпраці з ЄС у сфері науки та інно-
ваційних технологій;

2) доцільністю використання досвіду країн – 
членів ЄС у формуванні й упровадженні страте-

гії розвитку науки для розроблення й оптимізації 
політики нашої держави у цій сфері;

3) необхідністю врахування можливих ризи-
ків та загроз для національних інтересів Укра-
їни, які можуть виникнути через незбалансо-
ваність взаємодії України з ЄС у сфері науки 
(відтік вітчизняних наукових кадрів, переорієн-
тація творчого пошуку наукових колективів та 
окремих дослідників у невигідному для України 
руслі тощо).

Тільки чітко усвідомивши особливості сучас-
ної політики ЄС у сфері науки, її стратегічні цілі, 
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завдання й механізми реалізації, Україна зможе 
на паритетних умовах співпрацювати з Європей-
ським Співтовариством, орієнтуючись на власні 
національні інтереси у сфері науково-технічного 
прогресу, адекватно реагувати на виклики часу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Питання, пов’язані 
із науково-технічною діяльністю, висвітлено в 
роботах зарубіжних учених, таких як: А. Манес, 
Г. Бадер, А. Банасінський, В. Райхер, Л. Рей-
тман, С. Єфімов, А. Плешков, В. Шахов, Є. Коло-
мін, К. Турбіна, Л. Корчевська та ін. Серед відо-
мих українських досліджень із даного питання 
слід відзначити роботи К. Воблого, С. Осадця, 
В. Базилевича, М. Клапківа, А. Поддєрьогіна, 
Н. Внукової та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основною метою та завданням у 
сфері дослідження міжнародного науково-тех-
нічного співробітництва України в межах ЄС є:

– організація співробітництва в сфері розви-
тку інноваційної інфраструктури України з інно-
ваційними інфраструктурами та програмами 
Європи;

– використання співпраці в науково-техноло-
гічній сфері в рамках СНД для реалізації мети 
входження України до єдиного європейського 
технологічного простору.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Розроблення й упровадження в 
життя спільної політики країн ЄС у сфері науки 
і техніки було здійснено ще в 70-ті роки ХХ ст.

У 1973 р. після вступу до ЄС Великобританії, 
Ірландії та Данії було висунуто ідею створення 
єдиного європейського наукового простору. 
Наступного року Рада Міністрів ЄС затвердила 
першу програму спільних наукових досліджень 
на 1974–1977 рр. Ця подія вважається офіцій-
ним народженням спільної політики країн – чле-
нів ЄС у сфері науки й техніки.

У 1982 р. була створена Європейська стра-
тегічна програма розвитку інформаційних тех-
нологій (ЄСПРІТ), у якій сформульовано базові 
принципи політики ЄС у науково-технічній сфері:

1) першорядними є так звані «доконкурентні 
дослідження», які, базуючись на фундамен-
тальних, безпосередньо трансформувалися б 
у прикладні, стимулюючи інноваційні технології;

2) спільне фінансування наукових досліджень 
і розробок бюджетом ЄС і підприємствами – 
учасниками проектів у рівній частці (50 на 50);

3) фінансування лише тих проектів, які є між-
народними, включають представників хоча би 
двох країн;

4) одержані в будь-якому проекті результати 
наукових досліджень стають загальним надбан-
ням усіх членів ЄС.

Нині політика ЄС у сфері науково-техніч-
них інновацій визначається, передусім, трьома 
основними показниками [2]:

1) щорічні витрати на розвиток наукових 
досліджень і технологічних інновацій станов-
лять 4 млрд. євро, або 3,7% бюджету ЄС;

2) результати проведених досліджень і 
запропонованих інновацій стають надбанням 
усіх членів ЄС однаковою мірою незалежно 
від участі країни у фінансуванні здійснюваних 
проектів;

3) основним механізмом реалізації політики 
ЄС у сфері науково-технічного розвитку є роз-
роблення та реалізація середньотермінових 
рамкових програм.

Виділяють такі основні напрями науково-тех-
нічної стратегії ЄС: нарощування розмірів фінан-
сування наукових програм інноваційного роз-
витку; інноваційно-технологічна модернізація 
неконкурентоспроможних галузей виробництва; 
визначення першорядним прискорений розви-
ток найновітніших наукових галузей; посилення 
міжрегіонального та внутрішньорегіонального 
співробітництва в наукових дослідженнях та 
інноваційних технологіях, вироблення спільної 
політики їх розвитку; максимальне сприяння 
розповсюдженню інновацій по всьому просторі 
Євросоюзу; посилення уваги до ґрунтовних нау-
кових досліджень як фундаменту прикладних 
знань та інноваційних технологій [4].

Сучасна політика ЄС у сфері науки підпо-
рядкована загальній стратегії його розвитку, що 
була сформульована в 2000 р. на Лісабонській 
сесії Європейської Ради (яка складається з глав 
держав та урядів країн – членів Євросоюзу й 
голови Європейської Комісії).

Ця стратегія передбачала перетворення 
Євросоюзу до 2010 р. у найбільш динамічну й 
конкурентоспроможну в світі економічну зону, 
що ґрунтується на економіці, заснованої на 
знаннях. Перехід до інноваційної по своїй суті 
«економіки знань» мав статися завдяки прове-
денню відповідної політики у сфері науки, яка б 
відповідала потребам інформаційного суспіль-
ства, прискоренню структурних реформ та ство-
ренню єдиного внутрішнього ринку Євросоюзу. 
Кінцевим результатом реалізації Лісабонської 
стратегії вбачалися досягнення рекордних тем-
пів економічного зростання, цілковита зайня-
тість населення і максимальна соціальна спра-
ведливість у країнах Євросоюзу [1].

Однак уже в 2005 р. Європейська Рада роз-
глянула результати реалізації Лісабонської стра-
тегії за п’ять років і дійшла невтішного висновку, 
що ці амбіційні плани провалилися.

Однією з найвпливовіших причин був нена-
лежний рівень фінансування наукових дослі-
джень та технологічних інновацій.

Європейська Рада розробила нову редак-
цію Лісабонської стратегії, у якій значна увага 
приділялася стимулюванню економічного зрос-
тання шляхом збільшення фінансування нау-
кових досліджень та інноваційних технологій. 
Головним напрямом політики в галузі наукових 
досліджень і розробок було визнано стимулю-
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вання досліджень у сфері інформаційно-комуні-
кативних технологій (ІКТ), оскільки саме вони в 
2005 р. забезпечили 40% приросту продуктив-
ності праці та 8% ВВП у країнах ЄС.

Створений ще в 1986 р. Генеральний дирек-
торат із питань телекомунікацій, інформаційної 
промисловості й інновацій у 2005 р. був реорга-
нізований у Генеральний директорат із питань 
інформаційного суспільства і засобів масо-
вої інформації. У його відання були включені 
питання розвитку телекомунікацій, Інтернету, 
ЗМІ, аналіз впливу ІКТ на перебіг соціальних 
процесів та ін.

Величезне значення в ЄНП надається збе-
реженню й нарощуванню кадрового ресурсу, 
поповненню його молодими талановитими вче-
ними, заходам, спрямованим на запобігання 
відтоку наукових кадрів у США. Європейською 
Комісією був розроблений документ «Стратегія 
мобільності на підтримку ЄНП», у якому запро-
понована низка заходів щодо створення спри-
ятливих умов для вільного пересування, науко-
вої діяльності і кар’єрного зростання вчених у 
кордонах Євросоюзу. Країнам Європи запро-
поновано збільшити на 25% статті бюджетів на 
міжнародне науково-технічне співробітництво, а 
також забезпечити сприятливі умови для роботи 
іноземних дослідників у наукових закладах цих 
країн [2].

Сьома рамкова програма наукових дослі-
джень і технологічного розвитку Європейського 
Союзу, по суті, конкретизувала та розвинула 
стратегічні цілі й механізми їх досягнення, 
закладені в попередній програмі.

Ця програма передбачає фінансові витрати 
на наукові дослідження 50,521 млрд. євро про-
тягом семи років. У ній чітко визначено цілі 
створення єдиного європейського наукового 
простору:

1) створення максимально сприятливих умов 
для інноваційних досліджень у Європі;

2) підвищення результативності наукової 
діяльності;

3) посилення інноваційних процесів у Європі.
Завдання ЄНП – забезпечити максимально 

ефективне використання наукового потенціалу 
і матеріальних ресурсів країн ЄС та тісного спів-
робітництва з усіма регіонами світу.

Сьома рамкова програма виділяє шість 
цільових регіонів (зокрема, такими регіонами є 
Східноєвропейський та Центрально-Азійський, 
що складається з країн СНД), з якими ЄС реа-
лізовує активне міжнародне науково-технічне 
співробітництво. Країни, що входять у зазначені 
шість регіонів, мають можливість брати участь 
у наукових проектах Сьомої рамкової програми 
за рахунок фінансів Єврокомісії. При цьому самі 
ці країни на відміну від членів ЄС та асоційо-
ваних країн свої кошти у формування бюджету 
програми не вкладають.

Така політика Євросоюзу, безумовно, спри-
ятиме підвищенню результативності наукових 

досліджень та інноваційних технологічних роз-
робок не тільки в межах ЄНП, а й у тих регіонах 
світу, які підпадають під її вплив, що є позити-
вом для всіх учасників цього процесу.

Важливою особливістю Сьомої рамкової 
програми є створення Європейської ради з 
досліджень – структури, яка буде займатися 
фінансуванням фундаментальних наукових 
досліджень.

Така Рада буде видавати гранти, ґрунтую-
чись на оцінці наукової цінності теоретичних 
досліджень безвідносно до перспектив їх безпо-
середньої технологізації. Такі фундаментальні 
знання, хоча й не знаходитимуть прямого прак-
тичного втілення, є вкрай необхідними для роз-
витку прикладних досліджень, отже, зрештою, і 
для інноваційних технологій.

Наукова громадськість запропонувала 
Європейській Раді з досліджень низку заходів, 
які сприятимуть розвиткові фундаментальної 
науки:

- подвоєння дослідницького бюджету 
Євросоюзу;

- спрямування більшої частини додаткового 
фінансування маленьким колективам і окре-
мим ученим, які проводять фундаментальні 
дослідження;

- створення Європейського фонду фунда-
ментальних досліджень при Європейській Раді 
з досліджень, який очолюватимуть найбільш 
авторитетні вчені;

- визнання основним критерієм цінності нау-
кового дослідження його якість як фундамен-
тального знання;

- концентрація зусиль на фінансуванні робіт 
молодих учених;

- перехід від системи контрактів до системи 
грантів;

- перехід від підтримки великих мереж 
дослідницьких колективів до малих (2–5 колек-
тивів), як більш раціональної схеми організації 
наукової діяльності та ін.

Політика ЄС, спрямована на синхронізацію 
фундаментальних і прикладних досліджень, є 
достатньо аргументованою і цілком виправда-
ною. Вона сприятиме розвитку науки як системи 
теоретичного знання й основи прикладних інно-
ваційних досліджень і технологічних розробок.

Можна констатувати, що сучасна політика 
ЄС у сфері науки є у цілому конструктивною і 
перспективною, сприяє формуванню та розви-
тку суспільства знань як вищої фази інформа-
ційного суспільства.

Суттєвим недоліком цієї політики є недо-
статня увага до гуманітарної науки, яка покли-
кана формувати світ духовних цінностей і смис-
лових орієнтирів життя людей, їхній кругозір і 
громадянську позицію.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Політика ЄС у сфері науки зумовлюється 
загальносвітовими тенденціями розвитку науки 
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й інноваційних технологій. Перехід розвинутих 
країн до інформаційного суспільства потребує 
чіткої стратегії і гнучкої тактики у науково-тех-
нічній сфері, які забезпечували б максимальну 
відповідність технологічного прогресу назрілим 
суспільним потребам і водночас стимулювали 
б подальший творчий пошук інноваційних під-
ходів та механізмів їх соціалізації, втілення в 
повсякденну практику. Політика ЄС у сфері 
науки на сучасному етапі відзначається гнуч-
кістю, постійною корекцією підходів і систем-

ністю, які забезпечують мобільне та ефективне 
реагування на виклики часу та мобілізацію усіх 
наявних ресурсів для спільного розв’язання 
назрілих проблем.

Таким чином, у глобальному масштабі полі-
тика ЄС у науковій сфері нині спрямована на 
гармонізацію взаємодії науки і практики, фун-
даментальних і прикладних знань, нових тео-
ретичних ідей та інноваційних технологій. Такий 
шлях є, очевидно, найоптимальнішим у розви-
тку суспільства знань.
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У статті досліджено регулятивний потенціал пільгового оподаткування та його значення у процесах 
державного регулювання. Проаналізовано загальні тенденції пільгового оподаткування в Україні. Розгля-
нуто окремі види податкових пільг та їх значення в економіці. Обґрунтовано наявність регулятивного 
потенціалу податкових пільг як одного з інструментів податкового регулювання. 

Ключові слова: податкові пільги, державне регулювання, податкове регулювання, інструменти регу-
лювання, регулятивний потенціал.

В статье исследованы регулятивный потенциал льготного налогообложения и его значение в процес-
сах государственного регулирования. Проанализированы общие тенденции льготного налогообложения 
в Украине. Рассмотрены отдельные виды налоговых льгот и их значение в экономике. Обосновано нали-
чие регулятивного потенциала налоговых льгот как одного из инструментов налогового регулирования.

Ключевые слова: налоговые льготы, государственное регулирование, налоговое регулирование, 
инструменты регулирования, регулятивный потенциал.

The article studies the regulatory potential of preferential taxation and its importance in the processes of state 
regulation. Analyze the general trends of preferential taxation in Ukraine. Consider of some types of tax incentives 
and their importance in the economy. The existence of the regulatory potential of tax incentives as one of the 
instruments of tax regulation is substantiated.

Keywords: tax incentives, state regulation, tax regulation, regulatory instruments, regulatory potential.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Соціально-економічний 
розвиток будь-якої країни залежить від еконо-
мічних, адміністративних, правових методів 
державної політики і від того, наскільки ефек-
тивно вони реалізуються. Особливе місце серед 
таких методів належить податковій політиці, яка 
уособлює в собі процеси податкового регулю-
вання. Надання податкових пільг є найефек-
тивнішим методом державного регулювання. За 
допомогою податкових пільг здійснюються під-
тримка пріоритетних галузей господарювання 
та цілеспрямований вплив на економічну пове-
дінку платника податків, відбувається форму-
вання збалансованої соціальної політики тощо. 
Питання вдосконалення пільгового оподатку-
вання та реалізації його регулятивного потенці-
алу залишається актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Дослідженню 
ролі пільг у системі державного податкового 
регулювання присвячено праці таких науков-

ців, як З.С. Варналій, О.Д. Василик, Ю.Б. Іва-
нов, А.Я. Кізим, А.І. Крисоватий, І.О. Луніна, 
П.В. Мельник, Л.П. Сідельнікова, А.М. Соколо-
вська, О.М. Тимченко.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Незважаючи на те що питанню 
державного регулювання та пільгового оподатку-
вання, а також ефективності податкових пільг було 
присвячено чимало наукових праць, тема реалі-
зації регулятивного потенціалу податкових пільг 
залишається не до кінця опрацьованою. Система 
пільгового оподаткування України є недостатньо 
ефективною, а проблема втрат бюджету через 
надання пільг й досі викликає багато питань. Роз-
виток податкової системи, зокрема пільгового опо-
даткування, має велике значення, тому потрібно 
дослідити регулятивний потенціал податкових 
пільг у державному регулюванні. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз сучасного 
стану пільгового оподаткування в Україні та 
обґрунтування наявності регулятивного потен-
ціалу податкових пільг.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Податкові пільги є інстру-
ментом податкового регулювання, що дає 
змогу повною мірою реалізувати регулятивний 
потенціал оподаткування. Під інструментом 
податкового регулювання пропонується розу-
міти сукупність норм податкового законодав-
ства, які забезпечують вплив держави на госпо-
дарську поведінку платника податків через його 
економічні інтереси для досягнення певного 
економічного, соціального чи іншого корисного 
результату. Це інструменти, що мають широкий 
діапазон використання для впливу на розвиток 
економіки. На відміну від інших інструментів 
податкового регулювання, які вбудовані в кон-
струкцію відповідного податку й є складниками 
загального порядку оподаткування, податкові 
пільги є винятком із загального порядку. І цим 
винятком можуть скористатися лише окремі 
групи платників, які відповідають установле-
ним критеріям. Також податкові пільги мають 
свої характерні ознаки, такі як мобільність, сти-
мулююча спрямованість, створення податко-
вих переваг [1]. 

 Суть регулюючої функції податків полягає 
в можливості держави через діяльність подат-
кового механізму забезпечувати процес регу-
лювання соціально-економічних відносин. За 
допомогою податкових ставок та податкових 
пільг держава намагається регулювати процес 
накопичення капіталу, рівень платоспромож-
ності, темпи розширеного відтворення, захист 
малозабезпечених верств населення, перероз-
поділ доходів. Діяльність регулюючої функції 
переважно спрямована на економічні і соціальні 
процеси в суспільстві.

На основі того, що податкові пільги є інстру-
ментом регулювання та мають стимулюючий 
вплив, можна стверджувати про наявність регу-
лятивного потенціалу податкових пільг.

Регулятивний потенціал пільгового оподатку-
вання виражається у тому, наскільки повно та 
ефективно податкові пільги можуть виступати в 
ролі інструменту реалізації регулятивної функції 
податків і брати участь у регулюванні економіч-
них процесів та мати на такий процес регулятив-
ний вплив для досягнення певної мети. Регуля-
тивний потенціал пільгового оподаткування – це 
можливість регулювання та міра регулюючого 
впливу на певний економічний процес.

Регулятивний потенціал податкових пільг 
становить сукупність усіх наявних (перед-
бачених чинним законодавством) засобів та 
можливостей свідомої реалізації призначення 
податкових пільг як інструмента податкового 
регулювання [2].

Також регулятивний потенціал податкових 
пільг виражається у їхньому стимулюючому 
впливі. Вони можуть стимулювати виробництво 
найнеобхідніших видів продукції, а також упро-
вадження досягнень науково-технічного про-

гресу, підтримувати режим енерго- і матеріалоз-
береження виробництва [3]. 

Аналіз пільгового оподаткування дасть змогу 
кількісно оцінити систему податкових пільг а 
також уявлення про загальну спрямованість 
пільг у межах національної економіки [7]. 

Правове регулювання податкових пільг здій-
снюється на двох рівнях. Перший – Податко-
вий кодекс України, що закріплює принципові 
винятки для певних категорій платників або 
галузей. Другий – підзаконні акти, що здійсню-
ють тактичні цілі стосовно конкретних платників 
та деталізують процедурну реалізацію приписів 
щодо податкових звільнень [4]. 

У Податковому кодексі України виділено такі 
шляхи надання податкових пільг:

- податкове вирахування (знижка), змен-
шення бази оподаткування до нарахування 
податку або збору;

- зменшення податкового зобов’язання після 
нарахування податку або збору;

- встановлення зниженої ставки податку або 
збору;

- звільнення від сплати податку або збору [5]. 
Сукупність податкових пільг, які були перед-

бачені податковим законодавством у 2012–
2016 рр., за видами податків подано в табл. 1

Таблиця 1
Кількісні показники застосування 
податкових пільг у 2012–2016 рр.
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2012

ППП 46 37
ПДВ 85 38

Плата за землю 25 25
Разом 156 100

2013

ППП 54 38
ПДВ 65 60

Плата за землю 32 19
Разом 151 117

2014

ППП 38 47
ПДВ 61 69

Плата за землю 19 32
Разом 138 128

2015

ППП 7 21
ПДВ 37 89

Плата за землю 15 6
Разом 59 116

2016

ППП 14 12
ПДВ 44 82

Плата за землю 11 10
Разом 69 104
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Податкові пільги зазначені у Довідниках 
податкових пільг, що їх затверджує Державна 
фіскальна служба України щороку станом на 
1 січня в розрізі видів пільг, визначених Подат-
ковим кодексом та чинними міжнародними 
договорами (угодами), ратифікованими Верхо-
вною Радою України, й оприлюднюються в уста-
новленому порядку [6].

У 2012 р. було 299 пільг (розрахунок наве-
дено за видами податків, які мають найбільшу 
кількість податкових пільг). У 2013–2014 рр. 
кількість пільг була відносно стабільною. До 
2014 р. кількість пільг продовжувала зростати, а 
в 2015 р. помітно скоротилася завдяки проведе-
ним реформам та перегляду положень Подат-
кового кодексу України. 

Значно скоротилася кількість пільг із податку 
на прибуток підприємств. Це зумовлено зміною 
способу обчислення податку: було скасовано 
більшість пільг, що стосувалися бази оподат-
кування цього податку. У 2016 р. кількість пільг 
була аналогічною: найбільша кількість пільг 
належить до ПДВ, що зумовлено регулюван-
ням експортно-імпортних відносин та укладен-
ням міжнародних угод про наукове і технічне 
співробітництво.

Кількісні показники відсоткового співвідно-
шення за втратами від застосування податкових 
пільг за період 2012–2016 рр. подано в табл. 2.

Податкові втрати бюджету – це втрати дер-
жави через надання податкових пільг, списання і 
скорочення податкових зобов’язань, відтерміну-
вання сплати податкових платежів тощо. Подат-
кові втрати є наслідком неефективної реалізації 
податкової політики, адміністрування податків 
і порушення суб’єктами господарювання норм 
податкового законодавства [8].

Так, за вищенаведеними даними можна 
зробити висновок, що разом із тим, що пільги 
є інструментом регулювання, їх застосування 
також призводить і до втрат бюджету.

Дослідження структури податкових пільг 
щодо втрат бюджету показує, що до 2012 р. 
кількість пільг, які призводять до втрат бюджету, 
була на рівні 61%. Із 2014 р. кількість пільг, що 
призводять до втрат бюджету, починає скоро-
чуватися на користь пільг, які не призводять до 
втрат бюджету, та в 2016 р. їх співвідношення 
становить 40% і 60%. 

Незважаючи на такі позитивні зміни, втрати 
бюджету від надання податкових пільг зали-
шаються проблемним аспектом у пільговому 
законодавстві. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Таким чином, автором статті обґрунтовано 
значення реалізації регулятивного потенціалу 
пільгового оподаткування в державному регу-
люванні. Виходячи з вищесказаного, можна 
стверджувати про наявний регулятивний потен-
ціал податкових пільг, який полягає в реалі-
зації всіх наявних можливостей податкових 
пільг під час досягнення завдань регулювання. 
Поняття «регулятивний потенціал» пов’язане із 
системою податкового регулювання, оскільки 
за своєю сутністю це поняття означає вико-
ристання наявних можливостей регулюючого 
впливу для досягнення певних цілей, що від-
повідає завданням податкового регулювання. 
Можливість реалізації регулятивного процесу 
в податковому регулюванні проявляється в 
результаті виконання найважливіших макроеко-
номічних завдань: стимулювання збільшення 
масштабів діяльності суб’єктів господарювання, 
стимулювання раціонального використання 
ресурсів, створення зацікавленості в розвитку 
підприємницької ініціативи тощо.

Для того щоб проаналізувати регулятивний 
потенціал податкових пільг, потрібно дослідити 
структуру діючої системи пільг, а також оцінити 
втрати бюджету від надання пільг. Так, пільги, 
які надаються державою, діляться на такі, що 
призводять до втрат бюджету та інші пільги. 
Протягом останніх п’яти років загальна кіль-
кість наданих пільг скоротилася, у тому числі 
скоротилася кількість пільг, що призводять 
до втрат бюджету, що є позитивним резуль-
татом реформуючої роботи законодавства. 
Найбільша кількість пільг припадає на такі 
податки, як податок на прибуток підприємств, 
податок на додану вартість і плата за землю, 
тобто пільги саме із цих видів податків мають 
найбільший регулятивний потенціал. Разом 
із наданням пільг виникають утрати бюджету, 
тому для ефективної реалізації регулятивного 
оподаткування в державному регулюванні 
доцільно переглянути і доробити систему піль-
гового оподаткування.

Таблиця 2
Відсоткове співвідношення податкових пільг за ознакою втрат бюджету  

від їх застосування за 2012–2016 рр.

Показники Рік надання пільги
2012 2013 2014 2015 2016

Кількість пільг 256 268 266 172 173
Пільги, що призводять до втрат 
бюджету, % 61 56 52 33 40

Пільги, що не призводять до 
втрат бюджету 39 44 48 66 60
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ  

В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF UKRAINE'S  
GAS TRANSPORTATION SYSTEM IN THE CONTEXT  

EUROPEAN INTEGRATION PROCESS
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природокористування і організації виробництва,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

У статті досліджено загальносвітові тенденції розвитку ринку природного газу та встановлено їх вплив 
на розвиток національного ринку газу загалом та функціонування газотранспортної системи України зокре-
ма. Розглянуто стан та проблеми розвитку газового ринку України з подальшим виокремленням загроз і ви-
кликів функціонуванню газотранспортної системи. Наведено сценарії розвитку газотранспортної системи 
України та здійснено їх критичний аналіз з урахуванням нормативно-правової бази Євросоюзу та України у 
сфері регулювання і розвитку ринку природного газу. Проаналізовано перспективи і проблеми розвитку ві-
тчизняної газової галузі, поєднано сучасні тенденції загальносвітового і національного характеру зі станом 
вітчизняної газотранспортної системи в контексті поглиблення євроінтеграційних процесів.

Ключові слова: газотранспортна система, природний газ, розвиток, євроінтеграційні процеси, ринок 
природного газу.

В статье исследованы общемировые тенденции развития рынка природного газа и установлено их 
влияние на развитие национального рынка газа в целом и функционирования газотранспортной системы 
Украины в частности. Рассмотрены состояние и проблемы развития газового рынка Украины с последу-
ющим выделением угроз и вызовов функционированию газотранспортной системы. Приведены сценарии 
развития газотранспортной системы Украины и осуществлен их критический анализ с учетом норма-
тивно-правовой базы Евросоюза и Украины в сфере регулирования и развития рынка природного газа. 
Проанализированы перспективы и проблемы развития отечественной газовой отрасли, объединены 
современные тенденции общемирового и национального характера с состоянием отечественной газо-
транспортной системы в контексте углубления евроинтеграционных процессов.

Ключевые слова: газотранспортная система, природный газ, развитие, евроинтеграционные 
процессы, рынок природного газа. 

This article explores global trends of natural gas market and established their impact on the domestic gas market 
in general and the functioning of the gas transport system of Ukraine, in particular. The state and problems of 
Ukraine's gas market with further threats and challenges form the operation of the transmission system. An scenarios 
of the gas transportation system of Ukraine and made their critical analysis with regard to the regulatory framework 
of the EU and Ukraine in the regulation and development of the natural gas market. Analyzed the prospects and 
problems of the domestic gas industry, combining modern trends of global and national character of the state of the 
national gas transportation systems in the context of deepening the European integration processes.

Keywords: gas transmission system, natural gas, development, European integration processes, the natural 
gas market.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Ефективне функціонування 
підприємств паливно-енергетичного комплексу 
України, у тому числі підприємств трубопровід-
ного транспорту газу, є запорукою енергетичної 
безпеки та успішності зовнішньо інтеграційних 

процесів держави, необхідною умовою стабіліза-
ції та розвитку вітчизняної економіки, задоволення 
потреби населення і суспільного виробництва в 
паливно-енергетичних ресурсах, забезпечення 
захисту національних інтересів України тощо. 

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



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

48 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ48

блеми і на які спирається автор. Проблемам 
теорії та практики ефективного функціонування 
і пошуку шляхів розвитку газотранспортної сис-
теми України присвячено праці таких учених, як 
О. Берлінг, Г. Гелетуха, Л. Гораль, М. Данилюк, 
О. Дзьоба, А. Касич, Є. Крижанівський, І. Пере-
возова, В. Петренко та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Газотранспортна система 
України, незважаючи на своє вигідне геогра-
фічне розташування, в останні роки все більшою 
мірою піддається впливу політичних факторів, 
що призвело до значного скорочення обсягів 
транспортування природного газу та втрати нею 
ринкових позицій. Дослідження загальносвіто-
вих тенденцій ринку газу та внутрішніх загроз і 
викликів є одним зі шляхів подолання наявних 
проблем функціонування газотранспортної сис-
теми України та пошуку ефективних напрямів її 
розвитку.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є виявлення 
шляхів подолання наявних проблем функціо-
нування газотранспортної системи України та 
окреслення напрямів її подальшого розвитку. 
Для досягнення окресленої мети поставлено 
такі завдання: виявити загальносвітові тенден-
ції розвитку ринку природного газу; з’ясувати 
стан вітчизняного ринку природного газу; вия-
вити сучасні загрози та виклики функціону-
ванню газотранспортної системи України; про-
аналізувати сценарії розвитку газотранспортної 
системи України в контексті поглиблення євро-
інтеграційних процесів.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У своїх дослідженнях А. Полян-
ська зазначає, що «сучасні інтеграційні процеси 
активізують зовнішньоекономічну діяльність 
вітчизняних підприємств за рахунок стратегіч-
ної важливості вирішення таких питань: пошук 
шляхів диверсифікації нафтогазової сировини 
для зменшення залежності від одного джерела 
постачання; техніко-технологічне оновлення 
обладнання на згадуваних підприємствах за 
рахунок поширення сучасних фінансово-інвес-
тиційних інструментів, зокрема лізингу, транс-
ферту технологій, спільної інвестиційної діяль-
ності; використання потенціалу кооперування і 
спеціалізації у вирішення окремих виробничо-
технічних завдань галузі; заснування спільного 
бізнесу; участь у міжнародних інвестиційних 
проектах» [1, с. 213].

Поділяючи думку автора, розглянемо загаль-
носвітові тенденції ринку газу та внутрішні осо-
бливості його формування, акцентуючи увагу на 
зазначених вище напрямах розвитку зовнішньо-
економічної діяльності ГТП України.

Нині в паливно-енергетичному балансі 
України природний газ посідає перше місце – 
близько 35%, а згідно з проектом «Енергетичної 

стратегії України на період до 2035 р.» прогно-
зовано зниження його частки до 25% у 2035 р. 
[2, с. 23], проте власний видобуток забезпечує 
лише чверть обсягів внутрішнього споживання. 

Незважаючи на те що природний газ усе 
частіше розглядається як найбільш прийнятне 
джерело енергії завдяки поліпшенню технологій 
видобутку, змінам у нормативно-правовій базі, а 
також факту, що газ визнається найбільш «зеле-
ним» видом викопного палива, що спричиняє 
мінімальну емісію СО2 і відповідає цілям декар-
бонізації [3], нині існує низка викликів та загроз 
функціонуванню вітчизняної ГТС. 

Водночас на тлі порівняно високих цін на вуг-
леводні та суттєвих затрат на отримання енер-
гії з відновлювальних джерел енергії зростає 
увага до нових способів використання вугілля 
та ядерного палива для отримання електро-
енергії та тепла. Посилюється міжпаливна кон-
куренція. Зростає видобуток нетрадиційних вуг-
леводнів, які збільшують конкуренцію на ринках 
традиційних палив [4], про що можуть засвідчу-
вати динаміка та структура споживання первин-
них енергоресурсів в Україні з урахуванням при-
йнятої Енергетичної стратегії України до 2030 р. 
та проекту Енергетичної стратегії України до 
2035 р. [5; 2, с. 23].

Серед викликів та загроз функціонуванню 
ГТС України можна виділити загальносвітові 
тенденції, а саме:

- зниження світового споживання природного 
газу. За даними щорічного статистичного огляду 
британської компанії British Petroleum, світове 
споживання природного газу зросло за 2014 р. 
тільки на 0,4%;

- сповільнення темпів видобутку природного 
газу. Світовий видобуток газу зріс на 1,6%;

- зниження обсягів постачання природного 
газу трубопроводами. У 2014 р. постачання газу 
трубопроводами знизилося на 6,2% порівняно з 
попереднім періодом;

- зростання обсягів транспортування скра-
пленого природного газу. Зокрема, обсяги світо-
вої торгівлі скрапленим газом зросли на 2,4%, 
частка обсягів скрапленого природного газу у сві-
товій торгівлі газом зросла до 33,4% [6, с. 4–5].

Дослідження тенденцій на світовому ринку 
газу свідчать про уповільнення попиту на при-
родний газ, скорочення міжнародної торгівлі 
газом, який постачається на ринок трубопрово-
дами, що викликано переважно геополітичними 
конфліктами, економічним спадом в Європі, 
Росії та інших країнах, теплими погодними умо-
вам. Також варто зауважити про постійне зрос-
тання міжпаливної конкуренції, зокрема з боку 
вугілля і нетрадиційних та відновлювальних 
джерел енергії [4], що також послаблює позиції 
природного газу як на світовому, так і на наці-
ональному ринку енергоресурсів. Усе це нега-
тивно впливає на розвиток вітчизняного ринку 
газу загалом та функціонування ГТС України 
зокрема.
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Зазначимо, що європейські країни раніше, ніж 
Україна, зіткнулися з необхідністю диверсифі-
кувати джерела газових поставок. Газопроводи 
Словаччини, Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії 
ще до недавнього часу були побудовані так, що 
по них міг надходити газ тільки з Росії. Впродовж 
декількох років ці країни на практиці застосу-
вали відхід від монополії ВАТ «Газпром» шляхом 
будівництва міждержавних газопроводів-переми-
чок – інтерконнекторів, що передбачено низкою 
документів Євросоюзу, зокрема Третьою газо-
вою директивою. Наявність інтерконнекторів дає 
можливість підвищити безпеку газових поставок, 
у тому числі й завдяки закупівлі газу на «спото-
вому» ринку (газових «хабах»). Інтерконнектори 
покликані пов’язати абсолютно всі європейські 
газові об’єкти і перекачувати необхідну кількість 
газу з будь-якої точки в будь-якому напрямку [7].

Щодо внутрішнього стану газового сектору 
України, то матеріали досліджень указують на 
значне зниження обсягів споживання природ-
ного газу у 2015 р. (на 18% порівняно з 2014 р.) 
і на зниження обсягів видобутку газу майже на 
3% порівняно з 2014 р. Незважаючи на зниження 
обсягів дефіциту газу в 2015 р. із 22,1 млрд. м3 до 
15 млрд. м3, коефіцієнт енергетичної залежності 
країни є досить високим – 42,98% (табл. 1).

Розв’язання проблеми енергетичної залеж-
ності України полягає, насамперед, у [10, с. 7–8]:

- стимулюванні розвитку газовидобувної 
галузі;

- масштабному розгортанні проектів із видо-
бування нетрадиційного газу;

- розробленні та впровадженні інноваційних 
технологій у сферах геологорозвідки, видобу-
вання, транспортування газу;

- ефективному управлінні трансформацій-
ними процесами в газовій галузі. Окрім того, 
за оцінкою Центру глобалістики «Стратегія 
ХХІ» та Київського міжнародного енергетич-
ного клубу Q-Club, у 2015 р. спостерігалося 
скорочення імпорту газу до рівня 17 млрд. м3 
(10 років тому обсяг імпорту газу становив 
57,6 млрд. м3, у 2013 р. – 28,0 млрд. м3); від-
булася зміна структури імпорту природного 
газу та переважання імпорту з ЄС: імпорт 
від ВАТ «Газпром» становив приблизно 
6,2 млрд. м3, імпорт з ЄС – 10,8 млрд. м3 [8]. 
Також варто відзначити значне скорочення 
обсягів транзиту газу ГТС України, зокрема в 
2015 р. обсяг транзиту газу становив тільки 
половину від обсягів 2005 р. 

Негативним фактором, що призвів до ско-
рочення обсягів транзиту природного газу 
ПАТ «Укртрансгаз», стало будівництво та вве-
дення ВАТ «Газпром» в експлуатацію газо-
проводу «Ямал – Європа» у 1999 р., у 2011 р. 
першої черги, а в 2012 р. – другої черги газо-
проводу «Північний потік» загальною проек-
тною продуктивністю 55 млрд. м3. Газопрово-
дом «Північний потік» було протранспортовано 
11,8 млрд. м3 у 2012 р., 22 млрд. м3 – у 2013 р. 
і 34 млрд. м3 – у 2014 р., водночас обсяги тран-
зиту газу територією України поступово знизи-
лися зі 104,2 млрд. м3 у 2011 р. до 62,2 млрд. м3 
у 2014 р. (табл. 2).

Таблиця 1 
Динаміка показників ринку природного газу в Україні

Показник Рік
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Обсяг споживання 
газу, млрд. м3 76,4 74 69,9 66,3 51,9 57,7 59,3 54,8 50,4 42,6 34,9

Видобуток газу, млрд. м3 20,5 20,6 20,7 21 21,2 20 20,1 20,2 21,5 20,5 19,9
Транзит газу до ЄС, 
млрд. м³ 121,5 113,8 112,1 116,9 92,8 95,4 101,1 81,2 83,7 59,4 66,6

Обсяг дефіциту газу, 
млрд. м3 55,9 53,4 49,2 45,3 30,7 37,7 39,2 34,6 28,9 22,1 15

Коефіцієнт енергетич-
ної залежності, % 73,17 72,16 70,39 68,33 59,15 65,34 66,10 63,14 57,34 51,88 42,98

Джерело: сформовано автором на основі [8; 9, с. 6]

Таблиця 2
Динаміка обсягів транзиту газу ГТС України за 2005–2014 рр., млрд. м3

Назва ГВС 2005 2010 2011 2012 2013 2014
ГВС Ужгород 81,2 67,9 70,6 51,8 53,5 31,4
ГВС Теково 1,8 0,3 0,7 0,3 0,2 0,0
ГВС Берегово 11,9 7,1 5,9 5,7 6,4 6,5
ГВС Дроздовичі 4,5 3,4 4,0 3,8 3,9 3,5
ГВС Орловка 22,0 16,7 19,9 19,6 19,7 18,0
Обсяг транзиту, 
разом 121,4 98,6 101,1 84,2 86,1 62,2

Джерело: складено за [11] 
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Далі наведемо прогнозування транзиту при-
родного газу територією України, який здій-
снений фахівцями ПАТ «Укртрансгаз» та НАК 
«Нафтогаз України» і зафіксований у «Плані 
розвитку газотранспортної системи ПАТ «Укр-
трансгаз» на 2016–2025 роки» [11], з урахуван-
ням розбудови газопроводів в обхід України. Як 
зазначено в указаній Стратегії, в останні роки 
стратегія Росії спрямована на поступову роз-
будову газопроводів для постачання газу до 
Європи в обхід території України, тому фахівці, 
що розробляли можливі сценарії потоків тран-
зитного газу територією України, ґрунтуються 
на намірах ВАТ «Газпром» побудувати газопро-
води в обхід України (як мінімум обидві нитки 
«Північного потоку – 2» та газопроводу «Турець-
кий потік», а також потрібних трубопроводів на 
території Європи) та можливістю отримання 
ВАТ «Газпром» або його дочірніми структурами 
виключень з європейського енергетичного зако-
нодавства стосовно повного доступу до потуж-
ностей збудованих газопроводів на території 
Європи. 

Реалізація проекту «Північний потік – 2» 
може створити додаткові передумови та технічні 
потужності для зменшення транзиту природ-
ного газу через територію України у західному 
напрямку (через ГВС Ужгород, ГВС Берегово, 
ГВС Дроздовичі) на 55 млрд. м3. Створення 
«Віртуальної торгової точки» у Балтійському 
морі здатне збільшити транспортні потужності в 
напрямку Європи на 10–11 млрд. м3.

Реалізація проекту «Турецький потік» також 
може створити передумови та технічні потуж-
ності для зменшення транзиту природного 
через територію України в південному напрямку 
(через ГВС Орлівка) від 15,25 до 32 млрд. м3 (до 
63 млрд. м3 залежно від кількості прокладених 
ниток).

Транспортування природного газу південним 
маршрутом значною мірою залежить від реалі-
зації проекту «Турецький потік». Найбільш імо-
вірним варіантом реалізації проекту будівництва 
газопроводу «Турецький потік» є будівництво 
однієї або двох ниток потужністю 15,25 млрд. 
м3/рік або 31 млрд. м3/рік відповідно. Таким 
чином, скорочується обсяг транзиту природного 
газу південним напрямком (за прогнозом, скла-
деним на основі балансу ПАТ «Укртрансгаз» на 
2015 р., транзит природного південним напрям-
ком становитиме 16,5 млрд. м3/рік). Ураховуючи 
те, що остаточних домовленостей щодо реалі-
зації проекту «Турецький потік» не було досяг-
нуто, то встановити точні терміни реалізації, а 
також майбутню продуктивність газопроводу 
складно. 

Транспортування природного газу західним 
маршрутом значною мірою залежить від реа-
лізації проекту «Північний потік – 2» а також 
від проектів розвитку внутрішньо європейської 
газової інфраструктури. Нині існує альтерна-
тива використання вільних фізичних потужнос-

тей інтерконнекторів між країнами Європи обся-
гом 15 млрд. м3, які здатні вплинути на основний 
маршрут транспортування природного газу, що 
проходить МГ «ПАТ «Укртрансгаз».

Окрім «Північного потоку – 2», основний 
вплив на зменшення обсягів транзиту при-
родного газу для ПАТ «Укртрансгаз» несе роз-
ширення газової інфраструктури всередині 
Європи. Як наслідок, реалізація цих проектів 
може вивільнити додаткові потужності обсягом 
до 52,8 млрд. м3/рік.

Підсумовуючи наведені факти, зазначаємо, 
що нині існує загроза зниження обсягів тран-
зиту газу територією України, що ґрунтується на 
наявності вже збудованих та проектних газопро-
водів, а також на отриманні ВАТ «Газпром» або 
його дочірніми структурами виключень з євро-
пейського енергетичного законодавства сто-
совно повного доступу до потужностей збудова-
них газопроводів на території Європи (табл. 3).

Таблиця 3
Прогнозовані обсяги транзиту газу 

територією України, млрд. м3
Сценарії 2015 р. 2020 р. 2025 р.

Оптимістичний 64 64 64
Базовий 64 50 50
Песимістичний 64 0 0

Джерело: складено за [11; 12]

«Песимістичний» сценарій прогнозу базу-
ється на таких припущеннях:

- ВАТ «Газпром» забезпечить на 100% 
завантаження газопроводів «Північний потік» і 
«Північний потік – 2»;

- будуть побудовані всі інфраструктурні 
проекти, що становлять загрозу для транзиту 
газу ПАТ «Укртрансгаз»; 

- ПАТ «Газпром» побудує і на 100% заван-
тажить газопровід «Турецький потік».

«Базовий» сценарій прогнозу базується на 
таких припущеннях:

- ВАТ «Газпром» побудує одну нитку газо-
проводу «Північний потік – 2», а також на 100% 
завантажить газопровід «Північний потік»;

- значні структурні зміни в розвитку ГТС в 
Європі не відбудуться;

- ПАТ «Газпром» не побудує газопровід 
«Турецький потік».

«Оптимістичний» сценарій прогнозу базу-
ється на таких припущеннях:

- ПАТ «Газпром» не побудує газопровід 
«Північний потік – 2»;

- значні структурні зміни в розвитку ГТС в 
Європі не відбудуться;

- ВАТ «Газпром» не побудує газопровід 
«Турецький потік».

На основі наведених даних можна стверджу-
вати про значне скорочення ємності ринку газу 
в Україні, високий рівень енергетичної залеж-
ності, низький рівень використання потужнос-



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

5151ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

тей вітчизняної ГТС. Також варто зазначити, 
що, незважаючи на прийняття у 2015 р. Закону 
«Про ринок природного газу» [13] та низки інших 
нормативно-правових актів, лібералізація ринку 
газу загалом та реформування нафтогазового 
комплексу зокрема відбувається повільно: НАК 
«Нафтогаз України» займає монопольне ста-
новище; немає повноцінної конкуренції; дер-
жавні органи досі контролюють газовий сектор; 
НКРЕКП не приймає незалежних та економічно 
обґрунтованих рішень, зокрема в частині фор-
мування транспортних тарифів; доступ до 
потужностей ГТС інших операторів та інвесторів 
ускладнений та політизований тощо. 

Отже, найбільш небезпечними викликами 
для газової галузі нині є [14]:

1. Неухильне скорочення транзитних пото-
ків російського природного газу через Україну, 
спричинене, насамперед, стратегією будівни-
цтва обхідних трубопроводів. За песимістичним 
сценарієм Стратегії до 2030 р. транзит росій-
ського газу територією України може становити 
щорічно лише 30–40 млрд. м3.

2. Наявна залежність енергетики України від 
імпорту газу одного постачальника та незначні 
обсяги диверсифікованих поставок природного 
газу.

3. Відставання розвитку вітчизняного газо-
вого ринку (а отже, його конкурентоспромож-
ності) від активних процесів реформування сві-
тових газових ринків, насамперед, у Європі.

4. Необхідність виконання зобов’язань Укра-
їни, що випливають з її членства в Енергетич-
ному Співтоваристві (далі – ЕС), та зафіксовані 
іншими міжнародними зобов’язаннями України.

5. Зростання цін на природний газ до євро-
пейського рівня, який робить неконкурентоспро-
можними галузі промисловості, що забезпечу-
ють більшу частину ВВП України.

6. Брак значних інвестиційних ресурсів, необ-
хідних для модернізації вітчизняної ГТС та ПСГ.

У відповідь на зазначені виклики прийнята 
Енергетична стратегія України [4], в якій зазна-
чено головною метою розвитку енергетики 
забезпечення енергетичної безпеки і перехід до 
енергоефективного та енергоощадливого вико-
ристання і споживання енергоресурсів з упро-
вадженням інноваційних технологій. Енерге-
тична галузь розглянута як економічна запорука 
державного суверенітету, елемент належного 
врядування, надійний базис сталого розвитку 
конкурентної економіки та невід’ємна частина 
європейського енергетичного простору. Для 
досягнення конкретних цілей визначено такий 
план дій: формування енергоефективного сус-
пільства; безпека та надійність постачання і 
транспортування енергетичних ресурсів; інте-
грація в енергетичний простір ЄС, посилення 
глобальних зв’язків.

Найважливішим кроком у бік лібераліза-
ції ринку газу України та продовження проце-
сів інтеграції ГТС України було розроблення 

спільно з Секретаріатом Енергетичного Співто-
вариства відповідно до Директиви 2009/73/ЄС 
«Про спільні правила внутрішнього ринку при-
родного газу» та Регламенту (ЄС) № 715/2009 
«Про умови доступу до мереж транспорту-
вання природного газу» Закону України «Про 
ринок природного газу» [13]. Основною метою 
цього Закону є створення конкурентного серед-
овища на ринку природного газу з урахуванням 
зобов’язань України щодо імплементації вимог 
Третього енергетичного пакета ЄС. Закон є зако-
нодавчим оформленням реформи газового сек-
тору та плану її впровадження, а також містить 
концепцію реформування НАК «Нафтогаз Укра-
їни», зокрема план реструктуризації компанії. 

У контексті забезпечення успішної євроінте-
грації вітчизняного газового ринку фахівці вва-
жають, що найбільш оптимальним є сценарій 
інтеграції енергетичної інфраструктури України 
в європейський енергетичний простір – через 
регіональну енергетичну платформу Цен-
трально-Східної Європи (на базі Вишеградської 
групи (V4)), у рамках якої достатньо ефективно 
відбувається розвиток низки проектів, що фінан-
сово підтримуються Європейською Комісією 
для зменшення ступеня залежності країн регі-
ону від енергетичних постачань зі Сходу, підви-
щення рівня енергетичної безпеки через синер-
гію зусиль [14, с. 16–17].

Підкомітетом із питань економіки та іншого 
галузевого співробітництва та Комітетом асоці-
ації між Україною та ЄС детально опрацьовано 
стан нинішніх справ у нафтогазовому секторі 
України та можливі перспективи його розвитку. 
Опираючись на Пам’ятну записку [15], деякі з 
висновків на завершення дослідження сучас-
ного стану ГТС України та перспектив розвитку 
викладемо нижче. Україна активно працює над 
установленням «прямої взаємодії» з національ-
ними операторами ГТС суміжних європейських 
країн, зокрема в напрямі двостороннього пере-
току газу, віртуального реверсу тощо. 

Цей підхід повністю відповідає вимогам 
Третього енергетичного пакета. Нині Україна 
активно працює над підписанням таких угод зі 
Словаччиною, Польщею та Румунією. Укла-
дання прямих угод про інтерконнектори між 
ПАТ «Укртрансгаз» та операторами газотран-
спортних систем ЄС, у тому числі зі словаць-
ким оператором ГТС Eustream, румунським 
TRANSGAZ, польським GAZ-SYSTEM дасть 
змогу відкрити «великий реверс» газу з євро-
пейських країн через Словаччину, Румунію та 
Польщу до України з подальшим використан-
ням газу, у тому числі для потреб країн ЄС. 

За ініціативи України та підтримки Європей-
ської Комісії до Плану дій увійшли проект будів-
ництва інтерконнектора для організації фізичних 
реверсних постачань природного газу з Румунії 
в Україну через пункт Ісакча (Румунія) та про-
ект, який передбачає збільшення гарантованої 
потужності інтерконнектора «Угорщина – Укра-
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їна». Безпосереднє значення для забезпечення 
диверсифікації газових постачань має включе-
ний до Плану дій CESEC проект будівництва в 
Хорватії СПГ-термінала, який Україна розгля-
дає як складову частину Адріатичного газового 
коридору, покликаного з’єднати газотранспортні 
системи Хорватії, Угорщини та України.

Спостерігається прогрес у модернізації газо-
вого сектора, реструктуризації НАК «Нафтогаз 
України», питаннях законодавства та ціноутво-
рення, отже, Українська сторона зацікавлена 
у подальшій співпраці з ЄС щодо модернізації 
та експлуатації української ГТС, а також у залу-
ченні європейських компаній до використання 
підземних газових сховищ України. 

Для нарощування видобутку нафтогазови-
добувні підприємства НАК «Нафтогаз України» 
проводять роботи з уведення нових потуж-
ностей. Упродовж 2015 р. ПАТ «Укргазвидобу-
вання» ввело в дослідно-промислову розробку 
Малокринківське газове родовище, а також 
Кузьмичівське ГКР. У січні-липні 2015 р. нафто-

газовидобувними підприємствами НАК «Нафто-
газ України» облаштовано та введено в дію 
11 нафтових та 32 газові нові свердловини, які 
забезпечили видобуток 87,411 млн. куб. м газу 
та 25,646 тис. т нафти і газового конденсату [15].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Плану-
ючи розвиток ГТС України, необхідно врахову-
вати загальносвітові тенденції на ринку енерго-
ресурсів загалом та природного газу зокрема; 
інтереси країн-імпортерів природного газу, які 
намагаються монополізувати ринок природ-
ного газу, та країн-експортерів, які намагаються 
диверсифікувати шляхи та джерела постачання 
газу; важливим є також розгляд міжпаливної кон-
куренції. Нині запорукою успішної євроінтеграції 
вітчизняної ГТС є забезпечення її конкуренто-
спроможності через модернізацію та оновлення 
техніко-технологічної бази, зниження витрат 
на транспортування природного газу, вдоско-
налення корпоративної структури та культури, 
покращення обліку природного газу тощо.
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У статті узагальнено основні етапи процесу розроблення та реалізації проектів публічно-приватного 
партнерства у світовій практиці залежно від стадій життєвого циклу проекту. Розглянуто ключові ас-
пекти процесу розроблення та реалізації проектів публічно-приватного партнерства. Визначено основні 
вимоги та рекомендації щодо кожного з етапів даного процесу. Визначено можливе коло відповідальнос-
тей кожної зі сторін публічно-приватного партнерства.
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приватного партнерства, етапи публічно-приватного партнерства.

В статье обобщены основные этапы процесса разработки и реализации проектов публично-частного 
партнерства в мировой практике в зависимости от стадий жизненного цикла проекта. Рассмотрены 
ключевые аспекты процесса разработки и реализации проектов публично-частного партнерства. 
Определены основные требования и рекомендации для каждого из этапов данного процесса. Определен 
возможный круг ответственности каждой из сторон публично-частного партнерства.
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публично-частного партнерства, этапы публично-частного партнерства.

The scientific article generalizes main stages of the development and implementation process of public-private 
partnership projects worldwide according to the stages of a project lifecycle. Key aspects of the development and 
implementation process of public-private partnership are considered. Main requirements and recommendations to 
the stages are provided. Possible areas of responsibilities for each party of the public-private partnership are defined.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями. У зв’язку зі зрос-
таючою популярністю публічно-приватного 
партнерства (ППП) у світовій практиці багато 
провідних агенцій та міжнародних інститу-
тів зайняти розробленням практичних реко-
мендацій щодо реалізації механізмів ППП. 
Сам процес розроблення та реалізації про-
ектів у рамках такого партнерства є досить 
складним та ризиковим. Розвиток публічно-
приватного партнерства можливий лише за 
умови, що його процедура буде зрозумілою 
та прозорою для всіх потенційних учасників, 
тому розроблення детальних процедур щодо 
впровадження проектів публічно-приватного 
партнерства є однією з передумов розвитку 
ефективної співпраці між публічними агенці-
ями та бізнесом в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Існує досить багато 

рекомендацій щодо визначення специфіки про-
ектів публічно-приватного партнерства, що роз-
роблені міжнародними організаціями, такими як 
Економічна і соціальна комісія для Азії та Тихого 
океану (UNESCAP), Азіатський банк розвитку, 
Асоціація держав Південно-Східної Азії, Світо-
вий банк, Фонд «Східна Європа», Комісія Євро-
пейського Союзу з публічно-приватного партнер-
ства та ін. Багато країн СНД нині мають певні 
напрацювання у сфері регулювання публічно-
приватного партнерства. В Україні існує певна 
нормативна база щодо публічно-приватного 
партнерства, проте вона ще не досить повна, 
деякі етапи та особливості партнерства в ній не 
відображені. Питаннями визначення сутності та 
особливостей процесу розроблення та реалізації 
проектів публічно-приватного партнерства при-
свячено роботи таких учених, як Т. Кришталь, 
С. Грищенко, І. Запатріна, О. Звєрєв, А. Родіна, 
О. Сімсон, О. Пильтяй та ін.

Дана стаття присвячена узагальненню та 
деталізації підходів до визначення змісту етапів 
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процесу розроблення та реалізації проектів у 
рамках публічно-приватного партнерства.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є узагальнення 
міжнародного досвіду щодо розроблення та 
реалізації проектів публічно-приватного парт-
нерства, виділення особливостей кожного етапу 
даного процесу, що зможе стати запорукою 
подальшого розвитку публічно-приватного парт-
нерства в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Протягом останніх десятиліть спо-
стерігається значний інтерес багатьох країн 
світу до впровадження проектів публічно-при-
ватного партнерства (ППП). Це така форма 
співпраці між урядовими агентствами та при-
ватним сектором, що дає змогу більшою мірою 
залучити приватні підприємства до реалізації 
соціально значимих (державних) проектів. 

Проекти, що розробляються в рамках ППП, 
мають досить складну та унікальну форму, 
супроводжуються значними ризиками для усіх 
сторін партнерства, тому в міжнародній прак-
тиці прийнято проводити ретельний аналіз клю-
чових напрямів перед прийняттям остаточного 
рішення про доцільність реалізації проекту в 
рамках ППП. Напрями такого аналізу можна 
згрупувати так:

- технічні питання;
- правові, нормативні та політичні рамки;
- інституційні рамки та компетенції;
- комерційні, економічні та фінансові 

питання [1].
Проведення попереднього аналізу дає змогу 

оцінити поточний стан певного сектору еконо-
міки, виявити його слабкі місця та розробити 
стратегію його реформування з викладенням 
необхідних заходів та інструментів. Здебіль-
шого отримання повної та надійної інформації з 
певних питань є обмеженим, наприклад інфор-
мація щодо фінансового становища або техніч-
них інновацій. Тоді рекомендується сфокусува-
тися на зборі обмежених ключових показників, 
що забезпечать огляд загальної продуктивності 
та ефективності діяльності певного сектору.

Для проведення комплексного дослідження 
сектору залучають як місцевих, так і закордон-
них фахівців (інженерів, юристів, економістів, 
фінансових аналітиків тощо). Дана процедура є 
критичною, для того щоб майбутній проект був 
ефективним, тому вимагає досить багато часу. 
Залежно від того, наскільки складним є сектор 
чи є доступною необхідна інформація, даний 
процес може займати до одного-двох років.

Перш ніж упроваджувати проект ППП, 
потрібно визначити вірогідність його реаліза-
ції, тобто розкрити цілі проекту, необхідні пере-
думови його реалізації, зацікавленість сторін 
угоди. Після цього необхідно визначити ключові 
завдання, що має вирішити проект ППП, а саме 
якісний рівень інфраструктури, якого необхідно 

досягти, потенційні ризики проекту та відпо-
відальність сторін, співвідношення витрат та 
отриманих результатів проекту, а також визна-
чення форми ППП, що є найбільш прийнятною 
для даного проекту. Отже, необхідно обґрун-
тувати ефективність використання ресурсів у 
рамках конкретного проекту ППП. Таким чином, 
до практичного впровадження рекомендуються 
тільки ті проекти ППП, що мають переконливі та 
обґрунтовані завдання та переваги [2]. 

Незважаючи на специфіку національного 
законодавства, а також тип та форму ППП, у 
загальному вигляді механізм реалізації ППП 
можна представити так:

Етап 1. Ініціювання та розроблення проекту 
ППП.

Етап 2. Розгляд (оцінка та погодження) про-
екту ППП.

Етап 3. Вибір приватного партнеру (підго-
товка та проведення конкурсної процедури) та 
підписання угоди.

Етап 4. Передінвестиційний етап.
Етап 5. Інвестиційний етап.
Етап 6. Експлуатаційний етап.
Ініціювання та розроблення проекту ППП 

зазвичай базується на розробленні концеп-
ції майбутнього проекту ППП та після її ухва-
лення – пакету супровідної документації [3]. 
Ініціювання проекту ППП може здійснюватися 
як публічною організацією, так і приватною сто-
роною. Вибір проекту ППП передусім має бути 
погодженим зі стратегічними документами роз-
витку держави, а також відповідати певним кри-
теріям соціально-економічної ефективності, що 
мають бути попередньо розроблені. 

Проекти ППП є зазвичай досить масштаб-
ними та складними, тому механізм підготовки та 
реалізації партнерства передбачає залучення 
різних місцевих та закордонних консультантів 
(із маркетингу, юридичних, фінансових, техніч-
них питань тощо).

Під час запуску проекту ППП можна виділити 
такі основні етапи:

1. Розроблення та погодження попередньої 
концепції проекту, формування робочої (проек-
тної) групи.

2. Технічний, правовий та маркетинговий 
аналіз умов реалізації проекту.

3. Підготовка техніко-економічного обґрунту-
вання проекту, у тому числі фінансової моделі 
проекту.

4. Розроблення проекту угоди, визначення 
суттєвих та інших значимих умов угоди.

5. Проведення переговорів із можливими 
стейкхолдерами (за необхідності).

6. Опис проекту відповідно до встановленої 
форми та відправлення його на погодження та 
оцінку (за необхідності).

Незважаючи на те що концепція проекту ППП 
є одним із базових документів, що забезпечу-
ють майбутню ефективність реалізації партнер-
ства, єдиного визначення та вимог до її складу 
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не існує в багатьох країнах світу, у тому числі й 
в Україні. Зустрічаються як концепції у вигляді 
коротких презентацій проектів із найбільш зна-
чущими параметрами, так і розгорнуті аналі-
тичні документи, на кілька сотень сторінок, із 
детальним аналізом переваг та недоліків засто-
сування тієї чи іншої форми реалізації проекту, 
а також умов, в яких реалізується проект.

На відміну від цього в Республіці Казахстан 
існує законодавчо визначені правила та вимоги 
щодо складання концепції проекту ППП. Так, під 
концепцією проекту ППП розуміється документ, 
який передбачає опис цілей, завдань, осно-
вних напрямків діяльності проекту ППП, джерел 
відшкодування витрат та отримання доходів, 
одержувачів вигод від реалізації проекту ППП, 
заходів державної підтримки, у тому числі опис 
об’єкта ППП [4].

Незважаючи на відмінності у підходах, можна 
виділити перелік питань, на які має відповідати 
концепція проекту ППП:

1. Проблема, на вирішення якої спрямовано 
проект, та його актуальність.

2. Цілі проекту та їх кореляція із цілями і 
цільовими показниками відповідних документів 
стратегічного планування.

3. Основні учасники проекту: потенційний 
публічний партнер, потенційний приватний 
партнер, інші стейкхолдери. Склад проектної 
команди на етапі запуску проекту.

4. Основні техніко-економічні показники 
об’єкта (об’єктів), які планується створити (побу-
дувати/реконструювати), у тому числі інфор-
мація про земельну ділянку, функціональне 
призначення об’єкта, потужності об’єкта, перед-
бачувана загальна і корисна площа об’єкта.

5. Опис послуги або послуг, що планується 
надавати з використанням об’єкта (об’єктів) 
угоди.

6. Передбачувані строки основних етапів 
реалізації проекту: передпроектний етап, про-
ектування, будівництво/реконструкція, експлуа-
тація та (або) технічне обслуговування.

7. Передбачувана загальна вартість ство-
рення (будівництва або реконструкції) об’єкта 
угоди.

8. Можливість публічного партнера брати 
участь у фінансуванні створення і (або) екс-
плуатації (технічне обслуговування) об’єкта та 
обсяг.

9. Очікуваний обсяг приватних інвестицій у 
проект. Передбачуваний розподіл зобов’язань 
сторін у проекті.

10. Ризики, які готовий взяти на себе публіч-
ний партнер.

11. Ризики, які повинен нести приватний парт-
нер (на думку публічного партнера-ініціатора).

12. Переваги використання механізмів дер-
жавно-приватного партнерства для реалізації 
проекту (якісна або кількісна оцінка).

Після отримання принципової згоди про-
екту ППП проводиться технічний, правовий та 

маркетинговий аналіз умов реалізації проекту. 
Такий аналіз може бути проведений як публіч-
ним партнером-ініціатором самостійно, так і з 
залученням потенційного приватного партнера, 
консалтингових компаній, спеціалізованих 
інститутів розвитку тощо.

Глибина маркетингового аналізу може сильно 
відрізнятися залежно від наявності ресурсів та 
цілей проекту. У рамках даного аналізу визнача-
ються, насамперед, такі аспекти реалізації про-
ектів ППП: необхідність послуг, що планується 
надавати за допомогою об’єкту інфраструктури, 
що створюється, ринок попиту на об’єкт або 
послугу в розрізі географії, цільових груп спожи-
вачів та їх чисельності, у тому числі й довгостро-
кові тенденції. Також аналізуються рівень кон-
курентної пропозиції, наявність запланованих 
конкуруючих проектів та врахування їх впливу.

У межах проведення технічного аналізу 
умов реалізації проекту зазвичай реалізуються 
такі завдання: визначається поточний техніч-
ний стан майнового комплексу, якщо в рамках 
проекту передбачається передача приватному 
партнеру будь-якого майна; визначається пере-
лік техніко-економічних показників створюваних 
(реконструйованих) об’єктів; формулюються 
технологія та процес експлуатації та техніч-
ного обслуговування об’єкта; готується технічне 
завдання для проектно-кошторисної докумен-
тації; визначаються вимоги до необхідної інже-
нерної інфраструктури, такі як підведення елек-
тромереж, водопостачання, водовідведення, 
газопостачання, під'їзні шляхи та ін. Наприкінці 
проводиться укрупнена оцінки вартості капі-
тальних і операційних витрат проекту ППП та 
розробляється графік будівельних робіт і необ-
хідних ремонтів.

Під час проведення правового аналізу умов 
реалізації проектів перш за все оцінюються такі 
аспекти, як принципова правомірність проекту, 
доступні правові форми і моделі реалізації про-
екту, правові обмеження і особливості реалізації 
проекту, регуляторні ризики реалізації проекту: 
бюджетне законодавство, законодавство про 
захист конкуренції, екологічне законодавство, 
тарифне регулювання та ін. А також аналізу-
ються податкові аспекти реалізації проекту [5].

Наступним етапом механізму запуску про-
екту ППП є підготовка техніко-економічного 
обґрунтування проекту, у тому числі фінансової 
моделі. Як і для концепції, єдиного визначення 
і вимог до техніко-економічного обґрунтування 
проекту ППП у міжнародній практиці не існує. 
Під техніко-економічним обґрунтуванням про-
екту будемо розуміти комплексний документ, 
що обґрунтовує доцільність реалізації проекту 
ППП, що містить як аналіз початкових умов 
реалізації проекту (правових, технічних, еко-
номічних), так і аналіз витрат і доходів під час 
реалізації проекту, а також оцінку ефектив-
ності проекту. Головною складовою частиною 
техніко-економічного обґрунтування проекту є 
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його фінансова модель, але перед тим як пере-
йти до її розроблення, ініціатор повинен визна-
читися з механізмом платежів у проекті, для 
цього потрібно визначити джерела та структуру 
фінансування проекту на етапі будівництва, 
необхідний рівень участі публічного партнера 
у фінансуванні реалізації проекту, розробити 
порядок та умови розподілу надприбутку в про-
екті, якщо такий буде, а також визначити опти-
мальну модель розподілу ризиків між сторонами 
партнерства.

Хоча загальний принцип розподілу ризику 
(сторона, яка знаходиться в кращому становищі 
для управління цим ризиком, повинна взяти 
його на себе) застосовується до всіх ситуацій, 
сторона в кращому становищі, щоб керувати 
певним ризиком, може варіюватися від однієї 
ситуації до іншої залежно від специфіки проекту 
і конкретної ситуації.

Склад та значення ризику можуть суттєво 
різнитися залежно від специфіки конкретного 
проекту ППП.

Слід звернути увагу, що ризики, які можуть 
реалізуватися вже після комерційного закриття 
проекту, повинні бути також чітко описані в тек-
сті угоди про ППП із зазначенням сторони, що 
буде їм керувати, та обсягом її відповідальності 
за їх реалізацію.

Наступним етапом запуску проекту ППП є 
розроблення проекту угоди, а також визначення 
суттєвих та значимих умов партнерства. Зде-
більшого в міжнародній практиці угода в підсум-
ковому вигляді розробляється тільки до моменту 
комерційного закриття (підписання). Важливо 
виділити істотні та інші значущі умови угоди до 
спрямування її на узгодження для комплексної 
оцінки умовних і безумовних зобов’язань публіч-
ного партнера і прийняття зваженого рішення 
про реалізацію проекту.

Крім того, залежно від специфіки національ-
ного законодавства можуть бути установлені й 
такі умови угоди про ППП: права та зобов’язання 
усіх сторін, максимальний термін дії угоди, арбі-
траж, компенсація за завершенням тощо.

Наступним етапом запуску проекту ППП є 
проведення переговорів із потенційними заці-
кавленими сторонами партнерства, а також 
розроблення інвестиційного меморандуму.

Інвестиційний, або інформаційний, мемо-
рандум – це документ, який повинен проде-
монструвати потенційним учасникам проекту, 
у тому числі організаціям, що фінансують про-
ект, інвестиційну привабливість проекту та дати 
можливість оцінити найбільш імовірні ризики. 

Акцент в інвестиційному меморандумі, як 
правило, робиться на описі проекту, бізнес-
моделі, основних фінансових потоків і соці-
ально-економічної ефективності. Важливість 
меморандуму полягає в тому, що це перша 
інформація, яку отримує інвестор, і саме вона 
служить відправною точкою під час прийняття 
інвестором рішення про участь у проекті. 

Інвестиційний меморандум дає змогу ініціа-
тору проекту провести первинну ринкову оцінку 
проекту, подивитися на реакцію основних учас-
ників ринку, організацій, які фінансують проект, 
консультантів, різних органів влади і кінцевих 
споживачів послуг. 

Для максимального покриття ринку інвести-
ційні меморандуми, як правило, публікуються 
у відкритих джерелах. Часто після публікації 
проводяться експертні обговорення, за резуль-
татами яких у проект можуть вноситися певні 
зміни. Саме тому цю процедуру доцільно про-
водити до відправлення проекту на підсумкове 
узгодження й оцінку.

При цьому слід звернути вагу на те, що роз-
роблення інвестиційного меморандуму та тесту-
вання проекту на ринку не є обов’язковими умо-
вами. Більше того, через значну трудоємність та 
збільшення загальних строків запуску проекту 
вважається доцільним розробляти інвестицій-
ний меморандум лише в разі масштабних капі-
талоємних та унікальних проектів.

Інформаційне наповнення інвестиційного 
меморандуму може змінюватися залежно від 
специфіки кожного конкретного проекту і необ-
хідності відобразити ті чи інші особливості, 
наприклад характерні для окремо взятої галузі.

Під час фінального опису проекту слід дотри-
муватися єдиної форми. Така форма може міс-
тити такі відомості:

1. Опис проекту, а також обґрунтування його 
актуальності.

2. Цілі і завдання реалізації проекту, що 
визначаються з урахуванням цілей і завдань 
державних або регіональних програм.

3. Термін реалізації проекту або порядок 
визначення такого терміну.

4. Відомості про публічного партнера.
5. Відомості про орган/юридичну особу, який 

забезпечив розроблення пропозиції.
6. Відомості про об’єкт, що пропонується до 

створення і (або) реконструкції.
7. Оцінка можливості отримання сторонами 

угоди доходу.
8. Відомості про прогнозований обсяг фінан-

сування проекту.
9. Відомості про фінансову ефективність 

проекту.
10. Відомості про соціально-економічний 

ефект від реалізації проекту.
11. Відомості про порівняльні переваги проекту.
12. Опис ризиків, пов’язаних із реалізацією 

проекту.
Також доцільно вказати особливості засто-

сування проекту ППП, а саме додати проект 
угоди, фінансову модель, проектну документа-
цію (або завдання на проектування), обґрун-
тування порівняльних переваг даного проекту, 
детальний опис ризиків.

Другим етапом механізму реалізації ППП 
після ініціювання та розроблення проекту є 
оцінка та узгодження проекту.
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Процедура узгодження й експертизи (оцінка 
ефективності) проекту ППП передбачена в 
законодавствах багатьох країн світу, проте спе-
цифіка даного процесу має багато відмінностей.

Незважаючи на це, подальша послідовність 
дій є доречною під час узгодження та оцінки 
проекту ППП:

1. Проведення попереднього обговорення 
проекту з органами влади, які будуть залучені 
до процесу узгодження і реалізації проекту (в 
рамках раніше створеної робочої групи або 
іншого міжвідомчого органу).

2. Відправлення проекту ППП на оцінку в упо-
вноважений на таку оцінку (експертизу) орган. 

3. Оцінка (експертиза) уповноваженим орга-
ном ефективності проекту ППП та його порів-
няльної переваги, а також підготовка уповнова-
женим органом звіту про ефективність проекту.

Основною метою оцінки соціально-економіч-
них ефектів від реалізації проекту є визначення 
відповідності проекту документам цілепокла-
дання, а також відповідності його техніко-еконо-
мічних цільових показників діючим документам 
програмування відповідного рівня.

Мета оцінки порівняльних переваг реалізації 
проекту ‒ визначити наявність переваги у вико-
ристанні коштів бюджету, необхідних для реа-
лізації проекту ППП перед використанням цих 
коштів для реалізації контракту за умови, що 
ціни, обсяги, якість та інші характеристики това-
рів, робіт і послуг рівні в обох випадках. 

Простіше кажучи, завдання оцінки порів-
няльних переваг – обґрунтувати бюджетну 
доцільність застосування механізмів ППП для 
реалізації конкретного проекту з урахуванням 
розподілу ризиків та інших припущень, прийня-
тих у проекті.

Серед особливостей оцінки порівняльних 
переваг проекту ППП можна виділити такі: 

1. Загальний обсяг витрат за проектом не 
залежить від обраної форми, тобто витрати на 
створення й експлуатацію об’єкта за ППП і під 
час закупівлі приймаються рівними. Різниться 
тільки частка участі бюджету у фінансуванні цих 
витрат.

2. Під час розрахунку витрат бюджетних 
коштів на етапі експлуатації не враховуються: 
податкові виплати за проектом, амортизаційні 
відрахування, виплати відсотків за борговими 
зобов’язаннями тощо.

3. Якщо проект передбачає надання плат-
них послуг населенню під час реалізації угоди, 
то під час закупівель також необхідно врахову-
вати можливість отримання виручки публічною 
стороною.

4. Для ППП і для закупівель розрізняються 
витрати на залучення фінансування в проект 
залежно від джерел і структури такого фінансу-
вання (у ставці дисконтування). 

Одним із ключових факторів, що впливають 
на наявність порівняльної переваги в проекті 
ППП, є кількісна оцінка ризиків. 

Для кількісної оцінки ризиків під час розгляду 
альтернативного варіанта реалізації проекту за 
допомогою прямої бюджетної участі (держав-
ного замовлення) залежно від методики оцінки 
може биту використаний нормований підхід. 
Тобто під час кількісної оцінки ризиків необхідно, 
ґрунтуючись на заданих імовірних відхиленнях 
витрат, вибрати із запропонованих діапазонів те 
ймовірне відхилення витрат, яке найбільш реле-
вантне специфіці даного проекту, і помножити 
це значення на відповідні статті витрат або над-
ходжень за проектом. 

Після дисконтування та сумування отри-
маних значень імовірних відхилень витрат 
отримаємо наведене значення зобов’язань 
публічно-правового формування в разі виник-
нення ризиків (у грошовому вираженні). Для 
кількісного розрахунку ризиків під час реалізації 
проекту ППП ураховуються тільки ті ризики, які, 
згідно з проектом угоди та опису ризиків, бере 
на себе публічний партнер. 

Якщо не виконуються критерії фінансової 
ефективності або соціально-економічної ефек-
тивності від реалізації проекту ПДПП, а також 
критерії наявності порівняльних переваг, це 
унеможливлює подальшу реалізацію проекту.

Процедура підготовки та проведення кон-
курсного відбору приватного партнера регла-
ментується, як правило, на законодавчому рівні. 
В Україні дана процедура регламентується Зако-
ном України «Про державно-приватне партнер-
ство» [6]. Відповідно до нього, під час прийняття 
рішення про проведення конкурсу з визначення 
приватного партнера для здійснення ППП необ-
хідно визначити строк здійснення ППП, форму 
його реалізації та основні етапи; обираються дер-
жавний партнер та об’єкти партнерства. Визна-
чаються можливість, обсяг та форми державної 
підтримки для здійснення ППП. Також визнача-
ються строки проведення конкурсу з визначення 
приватного партнера, терміни подання заявок 
на участь у ньому та основні вимоги до учасни-
ків конкурсу. Формулюються критерії визначення 
переможців конкурсу. Переможцем конкурсу 
може бути визначено як одна, так і декілька осіб 
із боку приватного партнера.

Публічний партнер має опублікувати оголо-
шення про проведення конкурсу з визначення 
приватного партнера у засобах масової інфор-
мації. Орган, що проводив конкурс, має опри-
люднити інформацію про переможця конкурсу 
та дати пояснення щодо свого вибору.

Далі укладається договір між органом, який 
прийняв рішення про здійснення ППП, із пере-
можцем конкурсу на умовах.

Після того як договір між усіма сторонами 
ППП укладений, переходимо на наступний етап 
реалізації партнерства – передінвестиційний. 
Протягом даного етапу зазвичай проводяться 
такі заходи:

1. Проведення проектно-дослідницьких робіт, 
якщо це необхідно в рамках даного проекту.
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2. Передача необхідного для виконання 
угоди майна.

3. Залучення приватним партнером фінансу-
вання для реалізації проекту.

4. Розроблення та затвердження регламентів 
взаємодії публічного та приватного партнера, а 
також інших договорів й угод, необхідних для 
реалізації проекту. Це можуть бути, наприклад, 
договори оренди земельної ділянки, технічного 
регламенту та ін. [7].

Наступний етап ППП – інвестиційний. На 
даному етапі здійснюється найбільший обсяг 
інвестицій у рамках ППП. Також на даному етапі 
приватний партнер здійснює створення – рекон-
струкцію – модернізацію – оснащення об’єкта 
угоди тощо відповідно до умов договору про ППП.

Останній, експлуатаційний, етап полягає у 
здійсненні приватним партнером технічного 
обслуговування та експлуатації об’єкта відпо-
відно до умов проекту. Після чого проводиться 
процедура завершення проекту.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Проекти, що реалізуються в рамках публічно-
приватного партнерства, є досить складними 
в розробленні та реалізації, тому механізм їх 
упровадження має бути чітко регламентованим 
на державному рівні. У міжнародній практиці 
існують різні підходи до визначення як самих 

етапів публічно-приватного партнерства, так 
і їх змісту. Деякі методики пропонують досить 
стислі та узагальнені вимоги щодо розроблення 
та впровадження проектів публічно-приватного 
партнерства, інші ж надають більш розгорнуті 
вимоги до кожного з етапів процесу. Проте для 
забезпечення ефективності партнерства вбача-
ється необхідним наявність чітких, зрозумілих 
та детальних рекомендацій щодо розроблення 
та реалізації проектів ППП. Це дасть змогу не 
тільки підвищити якість самих проектів, а й заці-
кавленість у партнерстві як серед представни-
ків публічного та приватного секторів, а також і 
населення. Це зумовлено тим, що нині характер 
та процедура публічно-приватного партнерства 
в Україні є не досить зрозумілі для деяких його 
потенційних учасників. Деякі дослідження, що 
проводилися в Україні, також засвідчують неве-
лику обізнаність про можливості та переваги 
публічно-приватного партнерства, що гальмує 
його розвиток, тому визначення детального 
механізму реалізації публічно-приватного парт-
нерства в Україні дає можливість забезпечити 
його подальший розвиток. Серед можливих 
шляхів подальшого опрацювання даної теми 
вбачається розроблення механізму реалізації 
публічно-приватного партнерства, користую-
чись методологією процесного підходу, що нині 
є актуальним трендом у сфері бізнесу.
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Статтю присвячено розгляду питання концептуальних засад розроблення мотиваційного механізму 
формування інтеграційних підприємницьких агропромислових структур на засадах державно-приватно-
го партнерства. Розглянуто сутність мотиваційного механізму. Визначено його актуальність в умовах 
становлення відносин на основі державно-приватного партнерства. Розглянуто основні принципи та 
умови розроблення мотиваційного механізму формування інтеграційних структур на засадах ДПП. Виді-
лено структуру мотивів суб’єктів інтеграції на засадах ДПП.

Ключові слова: державно-приватне партнерство, мотивація, мотиваційний механізм, агропромисло-
вий комплекс, національна економіка, інтеграція.

Статья посвящена рассмотрению вопроса концептуальных основ разработки мотивационного меха-
низма формирования интеграционных предпринимательских агропромышленных структур на принципах 
государственно-частного партнерства. Рассмотрена сущность мотивационного механизма. Определе-
на его актуальность в условиях становления отношений государственно-частного партнерства. Рас-
смотрены основные принципы и условия разработки мотивационного механизма формирования интегра-
ционных структур на основе ГЧП. Выделена структура мотивов субъектов интеграции на основе ГЧП.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, мотивация, мотивационный механизм, 
агропромышленный комплекс, национальная экономика, интеграция.

The article is devoted to consideration of conceptual basis of motivational mechanism development of formation of 
agricultural enterprises integration based on the public-private partnership. The essence of the motivational mecha-
nism is considered. The relevance of the mechanism in conditions of public-private partnership relations is determined. 
The basic principles and conditions of motivational mechanism development of formation of integration structures 
based on PPP is defined. The structure of motives of business integration subjects in PPP`s relations is set. 

Keywords: public-private partnership, motivation, motivational mechanism, agriculture, national economy, inte-
gration.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сучасні умови форму-
вання та розвитку інтеграційних підприємниць-
ких структур вимагають використання нових 
підходів до управління. Розгляд процесів фор-
мування інтеграційних підприємницьких агро-
промислових структур на засадах державно-
приватного партнерства (ІПАСдпп) із погляду 
синергетичного підходу і теорії самоорганізації 
дає змогу оптимально поєднувати властивості 
гнучкості, адаптивності й одночасно стійкості 
соціально-економічних систем. Необхідність 
реалізації можливостей самоорганізації робить 
актуальним завдання розроблення відповід-

них механізмів формування соціально-еко-
номічних систем, до яких належать і ІПАСдпп 
[1, с. 25]. Складність управління такими систе-
мами вимагає розроблення інтегрованого меха-
нізму самоорганізації, що представляє собою 
багаторівневу систему різних видів механізмів, 
диференційованих за елементами [2, с. 71]. 
Інтегральним складником механізму самоорга-
нізації є мотиваційний механізм, спрямований 
як на активізацію внутрішніх мотивів (внутрішня 
мотивація), так і на створення зовнішніх умов 
(зовнішня мотивація) для самоорганізації. 

Перехід до ринкової економіки характери-
зується відмовою від організаційно-адміністра-
тивного мономеханізму, тоді як найбільша увага 
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при цьому в управлінні національною економі-
кою стала приділятися економічному механізму 
без достатньої орієнтації на мотиваційні меха-
нізми. Але відмова від мотиваційних механіз-
мів управління поруч із недосконалим право-
вим механізмом призводить до неефективності 
економічного механізму, і стосовно засад дер-
жавно-приватного партнерства це проявляється 
досить чітко.

Укрупнено процес самоорганізації соціально-
економічної системи являє собою чергування 
двох стадій: динамічної рівноваги і біфуркації. 
На стадії динамічної рівноваги, коли спостері-
гаються процеси як комунікаційної, так і струк-
турної самоорганізації, об'єктом мотиваційного 
механізму формування ІПАСдпп виступають 
окреме підприємство, представники органів 
державної влади, сільськогосподарські коопе-
ративи, бізнес-процеси. На стадії біфуркації 
об'єктом механізму є мотиваційні цінності окре-
мих суб’єктів та груп, що взаємодіють на заса-
дах ДПП в умовах формування інтеграційних 
підприємницьких структур. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Проблема-
тика мотивації та розроблення мотиваційного 
механізму є об’єктом дослідження багатьох 
науковців. Оскільки предметною сферою даної 
статті є агропромислова інтеграція, нас цікав-
лять передусім напрацювання вчених саме у 
цьому напрямі. Так, мотивація підприємниць-
кої діяльності розглядається М. Маліком [3] та 
В. Опанасенком [4, c. 46], а мотивації проце-
сів аграрно-промислової інтеграції присвячено 
напрацювання Ю. Нестерчук [5].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Партнерство влади та бізнесу 
нині є найважливішим засобом забезпечення 
умов подолання економічної кризи, структур-
них зрушень в агропромисловому виробни-
цтві, інвестиційного поштовху. Особливої уваги 
вимагає обґрунтування об’єктивної необхід-
ності переорієнтації ДПП на мотивацію бізнесу, 
що зумовлює розроблення напрямів реформу-
вання системи ДПП в Україні. З погляду фор-
мування відносин державно-приватного парт-
нерства мотиваційний механізм виступає як 
запорука досягнення ефективних економічних і 
соціальних результатів бізнес-партнерів та заці-
кавлених органів державної влади. Об’єктивна 
необхідність поглиблення досліджень у напрямі 
формування мотиваційного механізму фор-
мування відносин державного-приватного 
партнерства в агропромисловому комплексі 
пов’язана з удосконаленням вибору основних 
складників цього механізму, що дасть змогу 
приймати ефективні управлінські рішення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розроблення концеп-
туальних положень мотиваційного механізму 

формування інтеграційних підприємницьких 
агропромислових структур на засадах дер-
жавно-приватного партнерства.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Мотивація, як правило, визнача-
ється як «сила, стимул або вплив», що спонукає 
людину або організм діяти чи реагувати. 

Важливим для розуміння сутності мотива-
ції є визначення цього поняття. Уперше термін 
«мотивація» було вжито А. Шопенгауером у 
праці «Чотири принципи достатньої причини» 
[6]. Словник Н. Вебстера дає таке визначення: 
мотивація – це «психологічна особливість, яка 
спонукає організм до дії» і «причина цієї дії». 
Таким чином, мотивація належить до внутрішніх 
процесів, які «рухають, підштовхують, стиму-
люють або спонукають людей до того, що вони 
роблять. Це «команда до дії», яка стимулює 
нас почати вести себе в навколишньому світі. 
«Потреби, спонукання і бажання», як правило, 
розглядаються як внутрішні мотиви або пове-
дінку. «Стимули, заохочення і підкріплення» 
розглядаються як мотивація, що виникла із 
зовнішніх джерел [7]. Зі свого боку, А. Маслоу 
в контексті теорії самоорганізації розглядає 
«наслідки», «очікування» або «потреби» як тип 
«атракторів», навколо яких система «самоорга-
нізується» для створення такого собі стабіль-
ного стану або патерну [8]. Отже, мотивацію 
слід розглядати як сукупність факторів, процесів 
та механізмів, що забезпечують виникнення у 
людей прагнень досягнення поставлених цілей. 

Розгляд мотиваційного механізму є важли-
вим у контексті знаходження найбільш ефектив-
них важелів регулювання та стимулювання його 
розвитку. Сам термін «механізм» стає розпо-
всюдженим у другій половині 1960-х років у нау-
кових працях економістів постсоціалістичних 
країн, коли науковці звернули увагу на «госпо-
дарський механізм економічної системи», наго-
лошуючи на конкретній рушійній силі системи, 
що функціонує [9, с. 361].

Словник іншомовних слів визначає механізм 
як сукупність проміжних станів або процесів 
будь-яких явищ [10, c. 431]. 

В основі побудови мотиваційної моделі пови-
нні бути покладені умови реалізації мотива-
ційного механізму, які полягають у достатності 
синергетичного потенціалу державно-приват-
ного партнерства для реалізації проектів ДПП 
і вкладання інвестицій, а також наявності еко-
номічних суб'єктів, здатних забезпечити утво-
рення партнерської взаємодії на засадах дер-
жавно-приватного партнерства. Таким чином, 
умовами реалізації мотиваційного механізму 
формування ІПАСдпп, на нашу думку, є:

1) достатній для функціонування ресурсний 
потенціал;

2) наявність економічних суб'єктів, які здатні 
забезпечити інвестиційний процес у необхідних 
обсягах.
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Відповідно до прийнятої загальної схеми 
побудови, модельне уявлення досліджуваного 
нами механізму включає в себе такі елементи:

• суб'єкт – рушійна сила, що осмислено 
запускає в дію цей механізм;

• мети – програмовані бажані результати дії 
механізму;

• методи – інструментарій, способи і техно-
логії процесів;

• досягнення поставлених цілей;
• форма – організаційне і правове оформ-

лення методичного забезпечення;
• кошти – сукупність видів і джерел ресур-

сів, що використовуються для досягнення 
поставлених цілей;

• об'єкти – господарюючі суб'єкти, еконо-
мічне середовище.

Виділені характеристики, властиві категорії 
мотиваційного механізму, дають змогу розкрити 
особливості і доповнити зміст цього поняття 
згідно з процесом формування інтеграційних 
підприємницьких структур. При цьому мотива-
ційний механізм є результатом цілеспрямова-
ної діяльності й є певною сукупністю інституцій, 
норм, правил, що забезпечують за певних умов 
формування заданих явищ.

Мотиваційний механізм формування ІПАСдпп 
дає змогу:

1) залучити необхідні інвестиційні ресурси 
для здійснення ефективної підприємницької 
діяльності (внутрішні мотиви);

2) здійснити вибір проекту ДПП та оцінити 
можливі ефекти.

Таким чином, формування мотиваційного 
механізму формування ІПАСдпп включає сукуп-
ність наукових методів і практичних прийомів 
рішення завдань, пов'язаних зі стимулюванням 
відносин державно-приватного партнерства в 
агропромисловому виробництві. В основі кон-
цепції побудови мотиваційного механізму фор-
мування інтеграційних підприємницьких агро-
промислових структур на засадах відносин ДПП 
пропонується розглядати такі принципи:

1. Принцип орієнтації на поставлені цілі.
2. Принцип співвідношення результатів та 

витрат.
3. Принцип отримання максимальних 

результатів (синергетичного ефекту від парт-
нерської взаємодії).

4. Принцип альтернативності, тобто необ-
хідність розроблення альтернативних варіантів 
проектів ДПП та вибір оптимального з них за 
умови мінімальних витрат ресурсів та часу.

5. Принцип адаптивності (здатність швидко 
пристосовуватися до обставин, що змінюються). 
Незважаючи на те що мотиваційний механізм 
має змінюватися відповідно до затвердженої 
періодичності, він має переглядатися на пред-
мет відповідності зовнішнім і внутрішнім умо-
вам, що змінилися.

6. Принцип системності; усі складники моти-
ваційного механізму взаємопов'язані: правила, 

стандарти, місія і цілі організації, критерії оцінки, 
методи управління і т. п.

7. Принцип превентивності. Мотиваційний 
механізм базується на прогнозуванні можли-
вих змін, отже, очікувані в процесі його впрова-
дження результати повинні бути краще поточних 
результатів діяльності суб’єктів партнерської 
взаємодії.

8. Принцип комплексності. Комплексність 
передбачає формування мотиваційного меха-
нізму з урахуванням організаційних, правових, 
технічних, соціальних, морально-етичних фак-
торів, які повинні застосовуватися в сукупності.

Державно-приватне партнерство як основа 
побудови відносин в ІПАС не виникає спон-
танно, а є результатом діяльності суб’єктів гос-
подарювання, поведінка яких зумовлена їх інди-
відуальною мотивацією. Основу регулювання 
ДПП становить насамперед нормативно-пра-
вова база, яка виступає відображенням інтер-
есів суспільства і виявом волі держави. Мотива-
ційний механізм виступає як система інституцій, 
яка за умови досягнення об’єктом управління 
певних параметрів здійснює застосування адек-
ватних форм, методів та інструментів управ-
ління, спрямованих на становлення ДПП та 
забезпечення продовольчої безпеки країни. 
Структура цього механізму в просторовому, 
організаційному, функціональному аспектах 
визначається: по-перше, природою й особли-
востями підприємницької діяльності; по-друге, 
специфікою технології державного управління, 
по-третє, потенціалом ДПП. Специфіка проектів 
ДПП зумовлює диференціацію підсистем моти-
ваційного механізму формування ІПАСдпп за 
видами діяльності, а технологія управління – за 
напрямами та функціями управління.

Відповідно до положень теорії мотивації 
поведінки господарюючих суб'єктів незалежно 
від напряму і специфіки проекту ДПП спону-
кальні мотиви суб’єктів ІПАСдпп групуються в 
сукупність економічних і позаекономічних (інсти-
туціональних) мотивів (табл. 1).

Позаекономічні мотиви стимулювання парт-
нерської взаємодії відрізняються індивідуаль-
ним характером. Мотиви подібного роду визна-
чаються місією підприємства, його стратегією, 
особливостями ринкового середовища і т. д. 
Слід відзначити той факт, що позаекономічні 
мотиви, як правило, не розглядаються як най-
більш пріоритетні й знаходяться в підлеглому 
положенні щодо мотивів економічного харак-
теру. Своєю чергою, економічні мотиви активі-
зації партнерської взаємодії суб'єктів господа-
рювання знаходяться під впливом дії загальних 
економічних законів і представляються в наба-
гато більшому ступені уніфікованими для госпо-
дарюючих суб'єктів, ніж позаекономічні мотиви. 
При цьому слід ураховувати і зворотні зв’язки – 
вплив кінцевих результатів на динаміку потреб 
суб’єктів ІПАС. У цій взаємодії проявляється 
закономірність цілеутворення у формі розро-
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блення прогнозів та програм, проектів ДПП, 
зміни потенціалу суб’єктів.

Паралельно з мотивами формування ІПАСдпп 
необхідними є засоби виробництва, до яких від-
носимо всі матеріальні умови, необхідні для 
процесу формування і подальшого функціону-
вання ІПАС. Подальша дія мотиваційного меха-
нізму повинна сприяти руху потреб суб’єктів 
ДПП у рух засобів та результатів діяльності 
ІПАС, тобто виробленню сільськогосподарської 
продукції.

Для запобігання виникнення зайвих проти-
річ та мінімізації ризиків доцільно враховувати 
внутрішні (ендогенні) ефекти, що є результа-
том діяльності кожного суб’єкта відносин ДПП, 
та зовнішні (екзогенні) ефекти, які є наслідком 
реалізації результатів партнерської взаємодії 
для національної економіки.

Певний вид поведінки конкретного суб'єкта 
в процесі реалізації проектів ДПП залежить від 
особистих якостей і властивостей, які форму-
ють інтерес і конкретну потребу, що переходять 
у мотив і цільову установку. Водночас цей про-
цес відбувається відповідно до системи ціннос-
тей, яка формує мотиви поведінки, що визначає 
орієнтири підприємницької діяльності економіч-
ного суб'єкта. Таким чином, становлення певної 
системи цінностей у бізнесі є одним зі способів 
досягнення економічних результатів ДПП.

Використання внутрішніх механізмів корпо-
ративного управління має особливе значення 
стосовно тих структур, учасниками яких є дер-
жава. З іншого боку, саме наявність держави як 
учасника програми відкриває нові можливості 
для гармонізації цінності кожного проекту в про-
грамі і тим самим балансування інтересів усіх 
учасників. Головною функцією держави є те, що 
вона встановлює «правила гри» (закони, тарифи 

для інфраструктурних галузей, норми податко-
вих відрахувань, ліцензування та сертифікація, 
умови землекористування і т. д.). Окрім того, 
для гармонізації цінності внутрішньопрограм-
них проектів можуть використовуватися будь-які 
відомі методи державного регулювання: піль-
гове оподаткування, поправки в законодавство, 
майнова допомога, пільгове кредитування, ком-
пенсація внутрішніх цін.

Системи цінностей бізнес-спільноти спри-
яють формуванню інституту міжособистісних 
взаємин (норм поведінки), установлених у сус-
пільстві на даний момент часу. Результати цієї 
взаємодії визначають етику бізнесу і ставлення 
до нього з боку держави й органів держав-
ної влади. Комунітаризм є одним з елементів 
системи цінностей сучасного суспільства. За 
допомогою стимулювання приватної соціаль-
ної діяльності можливе вирішення екологічних і 
соціальних проблем.

Таким чином, зовнішні умови, соціальне ото-
чення, умови і спосіб життя, чинники матеріаль-
ного виробництва є мотивуючим середовищем, 
яке, своєю чергою, створює передумови для 
вибору того чи іншого виду господарювання. 
Досягнення певного рівня мотивуючого середо-
вища, тобто сукупності вищезазначених чинни-
ків, дає можливість реалізувати мотиви, тобто 
вибрати потрібний вид підприємницької діяль-
ності та належним чином реалізувати підприєм-
ницький потенціал.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, проведені дослідження дають можли-
вість зробити висновок про те, що мотивацій-
ний механізм формування ІПАСдпп – це система 
взаємопов’язаних цілей, завдань, принципів, 
інструментів їхнього організаційного, норма-

Таблиця 1
Мотиви суб’єктів мотиваційного механізму формування  

інтеграційних структур на засадах ДПП
Найменування 

суб’єкта ІПАСдпп
Мотиви

Бізнес-структури

Мотиватором бізнес-структур (підприємств, що реалізують сільськогосподарську 
продукцію) є прибуток від реалізації продукції кінцевим споживачам чи 
групам споживачів. Розмір прибутку визначається залежно від факторів 
макросередовища, кон’юнктури споживчого ринку, а також дотримання умов 
ефективності власної діяльності

Асоціації
Реалізація цілей асоціацій відбувається шляхом формування галузевих 
стандартів, інформаційної та правової підтримки, впливу на вдосконалення 
нормативно-правої бази, здійснення координаційної діяльності

Підприємства 
інфраструктури

Мотиватором є прибуток у результаті надання сервісних послуг підприємствам, 
що виробляють на реалізують продукцію сільськогосподарського виробництва. 
Механізм мотивації реалізується шляхом отримання державної підтримки щодо 
створення необхідних умов надання послуг

Регулюючі органи

Цілі діяльності даних суб’єктів: контроль над дотриманням норм, стандартів, 
нормативно-правової бази, моніторинг стану галузі чи окремих її елементів 
як на державному, так і регіональному рівнях, надання фінансової, правової 
та інформаційної підтримки учасникам ІПАС. Механізм реалізується шляхом 
досягнення планових показників ІПАСдпп

Джерела: власні дослідження
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тивно-правового та соціально-економічного 
забезпечення, що формуються на основі еконо-
мічного потенціалу державно-приватного парт-
нерства і спрямовані на досягнення ефективної 
взаємодії влади та бізнесу в умовах інтеграцій-
них структур та забезпечення стійкого розви-
тку агропромислових підприємств. Головним 

завданням мотиваційного механізму є забез-
печення організаційної єдності господарюючих 
суб’єктів усіх сфер АПК у підвищенні ефектив-
ності функціонування агропромислових підпри-
ємств, забезпечення продовольчої безпеки кра-
їни, вирішенні проблем соціально-економічного 
розвитку АПК. 
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Статтю присвячено вирішенню проблеми пошуку оптимальної промислової структури економіки. До-
слідження сконцентровані на аналізі основних показників будівельної галузі в країнах Європейського Союзу 
для визначення перспектив її розвитку. Обґрунтовано середню позицію будівельної галузі з погляду її вне-
ску в економіку країн ЄС та зроблено припущення щодо перспектив її подальшого розвитку та регулюю-
чих заходів, які повинні бути вжиті для її стимулювання.   

Ключові слова: будівельна галузь, економічні показники, ЄС, аналіз.

Статья посвящена решению проблемы поиска оптимальной промышленной структуры экономики. 
Исследования сконцентрированы на анализе основных показателей строительной отрасли в странах 
Европейского Союза для определения перспектив ее развития. Обоснована средняя позиция строитель-
ной отрасли с точки зрения ее вклада в экономику государств ЕС и сделано предположение о перспекти-
вах дальнейшего развития и регулирующих мерах, которые должны быть предприняты для ее стимули-
рования.

Ключевые слова: строительная отрасль, экономические показатели, ЕС, анализ. 

The article outlines the issue of seeking the optimal industrial structure in an economy. The studies are focused 
on the analysis of key indicators of the construction industry in the EU countries for examining prospects of its 
further growth and development. The article provides rationale for the middle position that the construction industry 
occupies in the context of its contribution to the EU economic growth and development. Some suggestions on ways 
of the construction industry development were offered and specific measures for its stimulating were provided. 

Keywords: construction industry, economic indicators, EU, analysis.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Динамічний розвиток нових 
галузей економіки та їх швидка технологічна 
модернізація поряд із позитивним впливом на 
суспільний добробут призводять до низки про-
блем. Серед них – проблема старіння певних 
галузей промисловості та необхідність утилі-
зації майнового комплексу та перекваліфікації 
працівників (гірничодобувна промисловість), 
проблема енергоефективності та розбудови 
циркулярної економіки, яка стосується усіх галу-
зей, проблема надшвидкого розвитку штучного 
інтелекту, який незабаром випередить людський 
інтелект, тощо. Все це спричиняє необхідність 
постійного пошуку збалансованої структури 
галузей промисловості в економіці, адже зміни 
структурної палітри галузей промисловості є 
ознакою та наслідком переходу економіки від 
старого до нового технологічного укладу. Отже, 
проблема обґрунтування управлінських рішень 
на рівні країн та регіонів щодо стимулювання 
або згортання певних галузей економіки є доволі 
актуальною. 

Будівельна галузь економіки завжди була 
основоположною будь-якого господарського 
комплексу, у т. ч. й українського. Для того щоб 
робити припущення про перспективи розви-
тку будівельної галузі на тлі динаміки у інших 
галузях економіки, необхідно проаналізувати її 
стан у країнах ЄС, до яких прагне приєднатися 
Україна. Це дасть змогу виявити тренди розви-
тку будівельної галузі в економічно розвинутих 
європейських країнах та у подальшому порів-
няти їх із тими тенденціями, які спостерігаються 
у будівельній галузі України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Ґрунтовний 
аналіз будівельної галузі в глобальній економіці 
з погляду її порівняння з іншими галузями в кон-
тексті динамічного розвитку глобалізму вперше 
зустрічається у праці Р.Дж. Екклса [1], де автор 
розкриває явище квазікомпаній у будівельній 
галузі та показує його вплив на розвиток галузі 
в глобальному масштабі. Процес розроблення 
та впровадження інновацій як чинник зрос-
тання та розвитку будівельної галузі в Європі 
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досліджується А. Дубоїсом та Л.Е. Гедде [2]. Із 
набуттям концепції сталого розвитку  чимало 
наукових досліджень було присвячено проблемі 
сталого розвитку будівельної галузі, серед яких 
найближчою до теми даної статті є робота 
О. Ортіза, Ф. Кастелса та Дж. Соннеманна [3], 
у якій автори пропонують оцінювати сталий роз-
виток галузі на основі оцінок життєвого циклу 
підприємств. Ланцюг поставок як основу клас-
терного розвитку будівельної галузі у Великій 
Британії досліджували А. Акінтой, Дж. Макінтош 
та Е. Фідзеральд у 2000 р. [4], а вже у 2014 р. 
М. Бол оприлюднює результати досліджень 
будівельної галузі Великобританії, де наголошує 
на необхідності негайної її перебудови та зміни 
господарської парадигми будівельних підпри-
ємств [5]. Процеси інформатизації в будівельній 
галузі та прийняття рішень за допомогою штуч-
ного інтелекту аналізуються Дж. Дірловом та 
Н.  Саліїбом [6]. 

Серед останніх досліджень учених України, 
результати яких пов’язані з даним досліджен-
ням, можна відзначити аналіз будівельної галузі 
України В.В. Биби та В. Гаташ, [7], удосконалення 
державного регулювання вітчизняної будівель-
ної галузі П.С. Покатаєва [8], вивчення особли-
востей економічної безпеки будівельних підпри-
ємств Т.А. Пушкар та К.С. Дяченко [9], аналіз 
збитковості будівельних підприємств О. Бєлєн-
кової [10], формування державної політики стій-
кого розвитку будівельної галузі Д.В. Ісаєнко 
[11], кластеризацію будівельної галузі з гірничо-
добувною галуззю для забезпечення розвитку 
депресивних регіонів Г.Г. Півняка, П.І. Пілова, 
М.С. Пашкевич та Д.О. Шашенка [12], а також 
аналіз будівництва закладів загальної серед-
ньої освіти в Україні М.О. Харченко [13]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Незважаючи на чималу кіль-
кість досліджень, присвячених будівельній 
галузі, необхідність даної статті підтверджу-
ється швидкою зміною ринкової кон’юнктури 

та доцільністю проведення постійного аналізу 
та моніторингу змін у показниках будівельної 
галузі не тільки України, але й ЄС, країни якого 
визначають вектор економічного розвитку для 
всіх галузей промисловості України. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання).  Метою дослідження є аналіз осно-
вних показників будівельної галузі країн ЄС 
для визначення перспектив її розвитку, обґрун-
тування внеску в економіку країн ЄС та регу-
люючих заходів, які повинні бути вжиті для її 
стимулювання..

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Проаналізуємо деякі показники, що 
характеризують будівельну галузь в Європей-
ському Союзі (28 країн). 

За кількістю зареєстрованих підприємств 
серед основних галузей будівництво посідало 
в 2015 р. друге місце (рис. 1) із 3,4 млн. під-
приємницьких одиниць. На перший погляд, 
може здаватися, що цей показник не є достат-
ньо репрезентативним, адже не характеризує 
ефективність функціонування галузі у цілому. 
Він навіть не може давати уявлення про рівень 
насиченості галузі, тому що кількість зареє-
строваних підприємств не дорівнює кількості 
працюючих. 

Однак на основі цього показника можна 
судити про бажання та наміри громадян країн 
ЄС відкривати бізнес саме у цій галузі еконо-
міки. Наприклад, не зважаючи на глобальний 
екологічний тренд, у галузі обробки відходів та 
рециклінгу матеріалів, у ЄС у 2015 р. функціону-
вало тільки 46 тис. підприємств поряд з 4,2 млн. 
підприємств, зареєстрованих у галузі професій-
ної, наукової і технічної діяльності, представле-
ної здебільшого консалтинговими послугами з 
права, фінансового обліку, перевірки стандар-
тів якості продукції, досліджень тощо. На нашу 
думку, така суттєва розбіжність у кількості заре-
єстрованих підприємств пояснюється тим, що 
галузь обробки відходів та рециклінгу матеріа-

 

Рис. 1. Кількість підприємств за деякими галузями економічної діяльності 
в Європейському Союзі (28 країн) у 2015 р., тис. од. [14]
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лів поряд із гірничодобувною галуззю та галуззю 
постачання води не насичена новими відносно 
недорогими технологіями, які швидко запуска-
ються в дію, є місткими з погляду матеріальних 
активів, а саме необоротних засобів, суттєво 
прив’язані до природних ресурсів, і тому, мож-
ливо, не являють собою привабливих ринкових 
ніш для підприємців.

Якщо вивести співвідношення кількості пра-
цівників, зайнятих на підприємствах будівельної 
галузі, до кількості зареєстрованих підприємств, 
то вийде, що в 2015 р. у країнах ЄС на одному 
підприємстві було зайнято в середньому всього 
чотири особи (рис. 2).  Для порівняння: у галузі 
професійної, наукової і технічної діяльності цей 
показник становив три особи, у галузі інфор-
мації та телекомунікації – шість осіб, у вироб-
ництві продукції та товарів – 14 осіб, в обробці 
відходів та рециклінгу матеріалів – 20 осіб та у 
гірничодобувній промисловості – 29 осіб. Така 
доволі низька кількість працівників, зайнятих на 
підприємствах галузей економіки в ЄС, поясню-
ється широко вживаною моделлю аутстаффінгу, 
коли переважна більшість працівників працює 
за договорами підряду та юридично зайняті в 
інших рекрутингових агентствах, є фрилансе-
рами або самозайнятими. Звідси можна зробити 
висновок, що статистичний показник «кількість 
зайнятих на підприємстві» втрачає економіч-
ний зміст та цінність для економічного аналізу, 
оскільки не відображає реальної кількості тру-
дового ресурсу, що бере участь у операціях під-
приємства. Також елемент операційних витрат 
«заробітна плата» також не дає уявлення про 
реальні витрати на труд, оскільки оплата дого-
ворів підряду класифікується у цьому разі як 
оплата послуг.

Показник «кількість зайнятих на підприєм-
стві» містить кількість осіб, які є засновниками 
підприємства або працюють там на безконтр-
актній основі та належать до цього підпри-

ємства, а також є найманцями, але тими, які 
уклали строковий трудовий контракт саме із 
цим підприємством замість того, щоб укладати 
контракт із рекрутинговою агенцією або бути 
самозайнятими. 

За рівнем виручки від реалізації продукції та 
послуг у 2015 р. у країнах ЄС галузь будівни-
цтва знаходилася також на другому місці, як і 
за попередніми показниками. Однак при цьому 
спостерігалося надто суттєве відставання 
галузі від лідера рейтингу – галузі виробництва 
продукції і товарів (рис. 3). У досліджуваному 
році країни ЄС виручили у 4,28 рази менше від 
реалізації продукції та послуг у галузі будівни-
цтва, ніж у галузі виробництва продукції і това-
рів, але у 2,88 рази більше, ніж у сфері туризму, 
і у вісім разів більше, ніж у гірничодобувній 
промисловості. 

Із 2011 р. обсяг виручки від реалізації про-
дукції та послуг у будівництві в країнах ЄС 
збільшився на 5,7%, тоді як, наприклад, у гір-
ничодобувній промисловості зменшився на 
18%. Країнами-лідерами за обсягом виручки 
від реалізації у будівельній галузі у 2015 р. 
стали Франція (269 млрд. євро), Германія 
(241 млрд. євро), Італія (166 млрд. євро) та Іспа-
нія (104 млрд. євро).

Із рис. 3 видно, що в 2015 р. галузі еконо-
міки країн ЄС можна умовно розділити на три 
групи за показником виручки від реалізації 
продукції та послуг. До першої групи належить 
одна галузь (виробництво продукції і това-
рів) з оборотом вище 5 трл. євро. До другої 
групи – п’ять галузей (будівництво; транспорт 
та складування; професійна, наукова і тех-
нічна діяльність; інформація і телекомуніка-
ція) з оборотом від 1 до 2 трл. євро. До третьої 
групи належать чотири галузі (туризм; гірни-
чодобувна промисловість; обробка відходів та 
рециклінг матеріалів; постачання води) з обо-
ротом до 1 трл. євро.

Рис. 2. Кількість зайнятих на підприємствах деяких видів економічної 
діяльності в Європейському Союзі (28 країн) у 2015 р., тис. осіб. [14]
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На основі виявленого групування галузей 
промисловості країн ЄС стає можливим більш 
точний аналіз промислової структури ЄС для 
прийняття ефективних управлінських рішень та 
розроблення механізмів регулювання галузевих 
комплексів. Очевидно, що галузі третьої групи 
потребують стимулюючих заходів, реструкту-
ризації та розвитку для забезпечення економіч-
ного зростання або радикальної перебудови та 
диверсифікації на користь інших нових видів 
економічної діяльності.

Як і за показником виручки від реалізації 
продукції та послуг (рис. 3), три групи галузей 
із дещо іншою конфігурацією спостерігаються 
в країнах ЄС у 2015 р. і за показником валової 
доданої вартості (рис. 4). Якщо за всіма аналі-
зованими попередніми показниками будівельна 
галузь посідала друге місце серед основних 
економічних галузей, то за показником вало-

вої доданої вартості – тільки п’яте. Оскільки 
показники представлені у натуральному гро-
шову виразі замість відносного, то закономірно, 
що такі галузі, як, наприклад, гірничодобувна 
або постачання води, маючи незначні обсяги 
виручки у грошовому еквіваленті, також мають 
невеликі обсяги валової доданої вартості, або, 
навпаки, галузь виробництва продукції і това-
рів, маючи великий обсяг виручки, також демон-
струє велику валову додану вартість у грошову 
виразі. Однак будівельна галузь має значний 
обсяг виручки, але меншу додану вартість у гро-
шовому виразі.  

Якщо розподілити економічні галузі за показ-
никами виручки від реалізації продукції та 
послуг і валової доданої вартості, виражених у 
грошовому еквіваленті, то можна виокремити 
чотири групи галузей (рис. 5). Перша група 
характеризується незначною виручкою за вели-

Рис. 3. Виручка від реалізації продукції та послуг на підприємствах 
деяких видів економічної діяльності в Європейському Союзі (28 країн)  

у 2015 р., млрд. євро [14]

 

 
Рис. 4. Валова додана вартість на підприємствах деяких видів 

економічної діяльності в Європейському Союзі (28 країн) у 2015 р.,  
млрд. євро [14]
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кої доданої вартості, куди не потрапила жодна 
галузь; друга група характеризується значною 
виручкою за значної доданої вартості, куди 
потрапила досліджувана галузь будівництва; 
третій групі властиві значна виручка за неве-
ликої доданої вартості, куди потрапила одна 
галузь генерації та постачання електроенергії; 
четверта група характеризується незначною 
виручкою за незначної доданої вартості, куди 
потрапили чотири галузі.

Показник валової доданої вартості являє 
собою різницю між виручкою від реалізації та 
придбаними зовні матеріалами, сторонніми 
послугами та відрахованими податками. Валова 
додана вартість характеризує ту частину вар-
тості, яка була створена самостійно підприєм-
ством. Висока валова додана вартість для буді-
вельної галузі (рис. 5) означає, що ця галузь не 

дуже залежить від придбаних ззовні матеріалів, 
виконаних сторонніх послуг та сплачених подат-
ків, а низька додана вартість для гірничодобув-
ної галузі означає, що вона сильно залежить від 
сторонніх послуг, придбаних матеріалів та спла-
чених податків.

Однак такий висновок не відповідає дій-
сності, тому що у структурі активів будівельної 
галузі суттєво превалюють оборотні активи, 
тобто придбані зовні матеріали, а гірничодо-
бувна галузь є місткою з погляду необоротних 
активів, які створюють валову додану вартість. 
Такий помилковий висновок ґрунтується на ана-
лізі показників виручки та доданої вартості у 
грошовому виразі. Якщо дослідити відношення 
валової доданої вартості до виручки від реалі-
зації у різних галузях, то можна побачити таке 
(рис. 6). 

Рис. 5. Галузі економіки країн ЄС (28 країн) у 2015 р. за показниками 
виручки від реалізації продукції та послуг, валової доданої вартості та 

кількості підприємств [14]
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Рис. 6. Частка валової доданої вартості у виручці від реалізації продукції 
та послуг підприємств галузей економіки країн ЄС (28 країн) у 2015 р. [14]
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Валова додана вартість у будівельній галузі 
становить 0,31 від виручки від реалізації. Це 
означає, що тільки 31% вартості продукції та 
послуг було створено в 2015 р. будівничими 
підприємствами самостійно, а решта 69% –
сторонніми підприємствами та використано 
будівничими підприємствами у вигляді мате-
ріалів, сторонніх послуг праці та нарахованих 
податків.

Це повністю відповідає приведеним вище 
фактам щодо матеріаломісткості будівельної 
галузі та активного використання моделі аут-
стаффінгу у наймі працівників, але водночас 
спростовує твердження про велику частку нео-
боротних активів у структурі активів гірничодо-
бувних підприємств. Частка доданої вартості у 
виручці від реалізації гірничодобувних підпри-
ємств майже ідентична частці будівельної галузі 
і становить 0,32. Залишається незрозумілим, як 
за домінування необоротних активів у майно-
вому комплексі гірничодобувних підприємств 
вони створюють лише 32% вартості і на 68% 
залежать від сторонніх організацій. 

Незважаючи на те що за показником витрат 
на оплату праці в натуральному виразі буді-
вельна галузь входить у трійку лідерів, посту-
паючись галузі професійної, наукової і технічної 
діяльності в 1,2 рази та галузі виробництва про-
дукції і товарів у 3,2 рази (рис. 7), вона має недо-
статньо великий показник відношення витрат на 
оплату праці до виручки від реалізації продукції 
та послуг – 20%. Наприклад, у галузі професій-
ної, наукової і технічної діяльності цей показник 
дорівнює 27%, а в туризмі – 26%.

На основі проведеного аналізу можна при-
пустити, що без дієвого регулювання будівельна 
галузь навіть у розвинутих країнах ЄС утра-
тить свою конкурентоспроможність та інвес-
тиційну привабливість, особливо на світовому 
ринку, адже за всіма основними показниками 

вона знаходиться у групі галузей із середніми 
показниками. На нашу думку, для стимулю-
вання будівельної галузі необхідно вжити низку 
заходів, спрямованих на формування інвес-
тиційних фондів для впровадження інновацій 
у будівництві, нарощення власного людського 
капіталу будівельних підприємств замість вико-
ристання моделі аутстаффінгу, підвищення 
ефективності використання інших ресурсів та 
вдосконалення внутрішнього ринку будівель-
них послуг. Пожвавлення у будівельній галузі 
та підвищення її конкурентоспроможності може 
бути досягнуто через підтримку середніх та 
малих підприємств та підприємців у будівель-
ному секторі, які зайняті низькокарбоновими 
ремонтними роботами, поряд із великими під-
приємствами на ринку будівництва низькокар-
бонових промислових та громадянських буді-
вель. Також для забезпечення стійкого розвитку 
та зростання будівельної галузі у майбутньому 
регулюючі рішення повинні бути спрямовані на 
імплементацію технологій «зеленої енергії» та 
«смарт-інфраструктури» під час будівництва та 
експлуатації об’єктів будівництва.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Будівельна галузь у країнах ЄС у досліджу-
ваний період мала середній рівень основних 
економічних показників порівняно з іншими 
галузями економіки. Це свідчить про недо-
статню динаміку її розвитку та зростання, а 
також ризик утратити конкурентоспроможність 
особливо на тлі швидких переходів від одного 
до іншого технологічних укладів. Необхідними 
заходами для стимулювання розвитку будівель-
ної галузі є формування інвестиційного фонду 
для інновацій та розвиток таких секторів, як 
«смарт-будівництво» та «зелене будівництво», 
що стане предметом майбутніх досліджень за 
обраною темою.

 
Рис. 7. Витрати на оплату праці на підприємствах деяких видів 

економічної діяльності в Європейському Союзі (28 країн) у 2015 р.,  
млрд. євро [14]
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Статтю присвячено вирішенню методологічних проблем формування показників вимірювання соціаль-
ного капіталу (СК) на мезорівні національної економіки (НЕ). Досліджено сутність поняття «соціальний 
капітал», його функції, структуру елементів на різних інституційних рівнях НЕ, логічну послідовність 
формування впливу на розмір трансакційних витрат. Наведено приклади розрахунку індикаторів СК на 
рівні підприємства, розглянуто можливості перенесення досвіду на регіональний рівень досліджень, сфор-
мулювало конкретні пропозиції.

Ключові слова: соціальний капітал, мезоекономічний рівень національної економіки, трансакційні ви-
трати, соціальні мережі, методологія вимірювання.

Статья посвящена решению методологических проблем формирования показателей измерения со-
циального капитала (СК) на мезоуровне национальной экономики (НЭ). Исследованы сущность понятия 
«социальный капитал», его функции, структура элементов на различных институциональных уровнях НЭ, 
логическая последовательность формирования влияния на размер трансакционных издержек. Приведены 
примеры расчета индикаторов СК на уровне предприятия, рассмотрены возможности переноса опыта 
на региональный уровень исследований, сформулированы конкретные предложения.

Ключевые слова: социальный капитал, мезоэкономический уровень национальной экономики, 
трансакционные издержки, социальные сети, методология измерения.

The article is devoted to the solution of methodological problems of formation of social capital’ measurement 
indicators at the mesolevel of the national economy. The essence of social capital concept, its functions, the structure 
of elements at various institutional levels of the national economy, sequence of influence of transaction costs’ size 
is investigated. Examples of calculation of social capital indicators at the enterprise level are given, possibilities of 
transferring experience to the regional level of research are considered, specific proposals are formulated.

Keywords: social capital, mesoeconomic level of the national economy, transaction costs, social networks, 
measurement methodology.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Секторальна структура 
національної економіки (НЕ) в умовах функці-
онування постіндустріального технологічного 
устрою системи господарювання передбачає 
необхідність вивчення сукупного впливу на 
рівень кінцевого споживання ВВП реального та 
трансакційного секторів. Функціональним при-
значенням останнього є сприяння інтенсивній 
взаємодії економічних суб’єктів у процесі зміни 
форм власності на шляху просування продукції/
послуг до кінцевого споживача (рис. 1).

Соціальний капітал (СК) НЕ – сукупність 
структурованих соціально-економічних відно-
син, реалізація яких здійснюється через сис-
тему мережевих зв’язків, дотримання котрих 
приносить вигоду суб’єктам відносин у вигляді 
доступу до ресурсів виробництва, соціальної 
підтримки учасників процесу, а також соціальної 
ренти, що виражає розмір заощадження коштів 
від реструктуризації інституціональних установ 
та організацій на основі чіткої специфікації прав 
власності, створення організаційних структур, 
що забезпечують їх ефективний обмін, порів-
няння та економію витрат, що виникають у ході 
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цього процесу. Функціями СК із погляду струк-
турного устрою, а також потреби формування 
державної політики регулювання (рис. 2)  є: 
зниження трансакційних витрат за рахунок під-
вищення рівня довіри; забезпечення доступу 
суб’єктів до благ та цінностей, суттєве підви-
щення цінності наявних ресурсів, зниження 
витрат, що пов’язані з отриманням доступу до 
них; полегшення доступу, подолання явищ недо-
вершеності ринкової інформації, її недоступ-
ності, закритості, односторонності; підвищення 
довіри до державних інститутів, консолідація 
суспільства, зростання рівня соціальної ста-
більності, прискорення економічного розвитку.

Елементи СК – довіра, репутація, правила, 
норми, санкції, цінності та культура – спричи-
няють опосередкований вплив на розмір тран-
сакційних витрат, що не лише має певні недо-
ліки з погляду формування можливих підходів 
до регулювання, але й досить тяжко піддається 
квантифікації (рис. 3) [1].

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

блеми і на які спираються автори. Головними 
здобутками в ході розроблення якісних та 
кількісних процедур вимірювання соціального 
капіталу є методики, що нині широко застосо-
вуються міжнародними та національними інсти-
туціями: інструментарій вимірювання соціаль-
ного капіталу Світового банку (The World Bank 
Social Capital Assessment Tool) [2]; показники 
вимірювання соціального капіталу групи соці-
альної статистики Сієна (Social Capital Indicators 
Proposed by the Siena Group for Social Statistics 
Based on a Module of Standardized Questions) [3]; 
показники вимірювання соціального капіталу 
за концепцією статистичної служби Австралії 
(Social Capital Indicators Created on the Basis 
of the Conceptual Framework of the Australian 
Bureau of Statistics) [4]; показники вимірю-
вання соціального капіталу в рамках концеп-
туального підходу PRI (Social Capital Indicators 
Suggested by the PRI Conceptual Framework) 
[5]; показники вимірювання рівня соціальної ізо-
льованості (Measurement of Social Isolation) [6]; 
методика вимірювання особистісних та комуні-

Рис. 1. Секторальна структура ринкової економіки національного рівня
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каційних навичок (Measurements of Personality 
and Relational Skills) [7–12]; адаптована вер-
сія загального огляду соціальних мереж США 
(Name Generator/Interpreter – Version Adapted for 
the US General Social Survey on Social Networks); 
класична версія Генератора положень Ліна 
(Position Generator – Classic Version Developed 
by Lin) [13]; канадська адаптована версія Гене-
ратора положень Еріксона (Position Generator 
– Canadian Version Adapted by Erickson) [14]; 
голландська версія Генератора ресурсів Снай-
дера та Ван дер Гаага (Resource Generator 
– Developed in the Netherlands by Snijders and 
van der Gaag) [15; 16], канадська версія Генера-
тора ресурсів (Resources Generator – Canadian 
Version Proposed by Boase and Wellman) [17]; 
канадська версія Бозе та Веллмана методики 
МакКарті (McCarty et al. Technique – Canadian 
Version by Boase and Wellman) [18]; показники 
соціального капіталу Онікса та Бюллена (Social 
Capital Index by Onyx and Bullen) [19; 20]; інди-
катори, що використовуються в ході прове-
дення огляду компонентів соціальних мереж 

(Indicators Used in the ESSIL Survey – Social 
Network Component) [21]; вимірювання вне-
ску соціального капіталу (Social Capital Impact 
Assessment (SCIA)) [22].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. У критичному аналізі перелі-
чених концепцій, що здійснено фахівцями Наці-
онального інституту статистики та економічних 
досліджень Франції (France Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques), 
зазначено, що головним недоліком розро-
блених концепцій є неможливість на їх основі 
емпірично обґрунтувати і, як наслідок, розро-
бити прикладні інструменти для вимірювання 
соціального капіталу. Із погляду проведеного 
нами дослідження зазначимо, що вірогідними 
шляхами вирішення зазначених труднощів є: 
по-перше, зосередження на вирішенні конкрет-
ної проблеми формування соціального капіталу, 
а не його теоретичної гносеології; по-друге, най-
більш загальні конструктивні побудови пови-
нні бути тісно пов’язані з іншими аналітичними 

Рис. 2. Структура СК на інституціональних рівнях економіки
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конструкціями, серед яких соціальний капітал 
виступає додатковим пояснювальним факто-
ром; по-третє, слід сформулювати чіткі гіпотези, 
згідно з якими змінні величини СК повинні бути 
виміряні, а також для розуміння порядку їх залу-
чення до аналізу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є узагальнення 
теоретико-методологічних засад розроблення 
показників вимірювання СК мезорівня з ура-
хуванням особливостей пов’язаного функціо-
нування реального та трансакційного секторів 
постіндустріальної економіки. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. На відміну від визначення К. 
Маркса, яке відноситься дослідниками до кла-
сичного, сучасні дослідники теорії капіталу 
суттєво пом’якшили антагоністичне протистав-
лення окремих груп працівників, пов’язаних між 
собою соціальними мережами, у ході його фор-
мування (табл. 1). 

Здійснюючи концептуалізацію СК, визначимо 
у його складі три інгредієнти: вбудовані у соці-
альну структуру ресурси; доступність ресурсів 
для індивідуумів; використання/мобілізування 

зазначених соціальних ресурсів індивідуу-
мами в ході цілеспрямованих дій. Наприклад, 
залежно від фокусу вивчення, здійснимо роз-
різнення об’єктів, показників, прийомів вимірю-
вання СК (табл. 2).

Здійснюючи уточнення визначення фено-
мену з погляду можливості його вимірювання, 
сформулюємо вектор функціонування СК, що 
розгортається для перетворення нерівних пере-
думов та факторів (ступеня довіри, норм, струк-
турних та позиційних особливостей агентів) шля-
хом капіталізації їх елементів (створення умов 
для доступу до місць розташування та ресур-
сів мереж, мобілізації – у процесі використання 
контрактів або ресурсів контрактів) в ефекти та 
вигоди суспільного значення (інструментальні – 
добробут, влада, репутація; відчуттєві – фізичне, 
ментальне здоров’я, задоволення життям). 

Результативні підходи до процесу гармо-
нізації процедур вимірювання та оцінювання 
наслідків взаємодії бізнесу та громадського сус-
пільства може бути реалізовано на засадах ідей 
проекту т. зв. Протоколу СК [24]. Методологіч-
ний підхід, що задовольняє більшості з перелі-
чених у згаданих джерелах вимог до організації 
процесу вимірювання СК на мезоекономічному 

 

Рис. 3. Засоби впливу елементів СК  
на рівень трансакційних витрат



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

7575ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

рівні, хоча й розроблено його для рівня окре-
мого підприємства, може бути проілюстровано 
на такому прикладі (табл. 3)

Найбільш привабливо з погляду досягнення 
інструментально забезпеченого результату 
дослідження виглядає концептуальний підхід до 
кількісного вимірювання соціального капіталу, 
що сформульовано робочою групою канадського 
уряду під назвою Policy Research Initiative (PRI) 
[5]. Вимірюванню показників, що проявляються 
на мезоекономічному рівні функціонування, при-
свячено ґрунтовне дослідження з детально опи-
саною методологією опису моделі СК та вста-
новленням кількісного впливу на нього рівня 

громадської активності [25]. Прикладні розра-
хунки показників СК мезоекономічного рівня для 
Австралії [26], Італії [27], Нідерландів [28] також 
здатні озброїти дослідників детальним переліком 
індикаторів вимірювання ступеня пов’язаності 
соціальних зв’язків із політикою та громадськими 
інституціями. Яскравим прикладом квантифікації 
прямого, непрямого та індукованого впливу соці-
альних мережевих інституцій (на прикладі сучас-
ного університету) на економіку району локаліза-
ції, регіону та НЕ виступає дослідження [29].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Підво-
дячи проміжні підсумки дослідження, маємо під-

Таблиця 1
Узагальнення соціально-економічних теорій капіталу

Теорії капіталу

класична
Новітні

людського культурного Соціального

Представники Маркс Шульц, Беккер Бурдьє
Лін, Барт, 
Марсден, 

Флеп, Колеман

Бурдьє, 
Колеман, 
Путнем

Зміст 
соціальних 

зв’язків

Експлуатація 
капіталістами 
(буржуазією) 
пролетарів

Акумуляція 
доданої 
вартості 

трудівниками

Відтворення 
домінантних 

символів 
та розумінь 
(цінностей)

Доступ до 
використання 
ресурсів, що 
вбудовані до 

соцмереж

Солідаризація 
та відтворення 

соціальних 
груп

Капітал

1. Надлишок 
вартості товару у 

споживчій вартості 
(на споживчому 

ринку) та обмінної 
вартості (на ринку 

робочої сили)  
2. Інвестиції у 

виробництво або 
обіг товарів

Інвестиції 
в технічні 

навички та 
знання

Інтернаціона-
лізація, або 
розмивання, 
домінантних 

цінностей

Інвестиції 
у соціальні 
мережі з 

очікуваними 
доходами

Інвестиції 
у процес 

взаємного 
визнання та 

підтвердження

Рівень аналізу Класовий 
(структурний) індивідуальний індивідуальний/

класовий індивідуальний Груповий/
індивідуальний

Джерело: узагальнено на основі [23]

Таблиця 2
СК як сукупність активів у соціальних мережах

Фокус
Вимірювання 

Показники
об’єкт, ядро СК прийоми

Вбудовані 
ресурси

Мережеві 
ресурси 1. Дослідження насиченості для 

комплексного мапування мережі  
2. Генерування імен для налаштування 
змістовних областей, егоцентричного 

мапування мережі  
3. Генерування позиції для проведення 

досліджень незалежно від змісту зв’язків, 
встановлення ієрархічних позицій, 

мапування за мультиресурсами, прямого 
та непрямого доступу 

Рівень ресурсів, кращі 
ресурси, варіації 

ресурсів, композиція 
(усереднені ресурси), 

ресурси контактів
Статус 

контактів
Зайнятість контактів, 

власники, сектори

Локалізація 
мережі

Легкість 
доступу до 

можливостей
Структурні вади та 

структурні обмеження 

Сила зв’язків 
Мережеві мости, 

інтимність, 
інтенсивність, 

взаємодія, взаємність
Джерело: узагальнено на основі [2; 4; 13–15; 18; 22]
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стави стверджувати, що панівними підходами 
до вимірювання соціального капіталу є (а) під-
хід, що базується на мережному підході до його 
формування (network-based approach to social 
capital) та (б) методологічна стратегія вивчення 
соціального капіталу в контексті публічної полі-
тики (studying social capital in a public policy 
context). У разі їх реалізації йдеться про систем-
ний підхід до вивчення:

– вхідних параметрів формування СК 
(мереж індивідуальної та колективної співпраці); 

параметрів «входу – виходу» (рівня довіри до 
місцевих інституцій, а також дотримання ними 
правил, норм діяльності); результатів функціо-
нування СК (колективної співпраці) – у межах 
реалізації підходу Social Capital Assessment 
Toolkit (SOCAT) Світового банку;

–  рівня соціального партнерства, соціаль-
ної підтримки, поширення соціальних мереж та 
громадянського партнерства – у межах реалі-
зації підходу OECD (Organization of Economic 
Co-operation and Development), що приділяє 

Таблиця 3
Послідовність вимірювання ефекту залучення компонентів СК мікрорівня

Вхід Діяльність Вихід Результати Вплив
Загальний опис

Ресурси, що є 
необхідними 

для здійснення 
діяльності

Активність, вплив 
якої на СК слід 

проаналізувати та 
виміряти

Результати 
діяльності в 

заданому напрямі

Зміни в житті 
цільової категорії 

населення

Мета – зміни в рівні 
життя цільової 

категорії населення 
(майбутніх 
поколінь)

Показники
Оскільки 

переважна 
частина ресурсів 

оцінюється у 
фінансових 
показниках, 
найбільш 

універсальним 
показником є 

витрати грошей

Якісні показники, 
наприклад, продажі 

продукції/послуг, 
забезпечення 

підготовки, 
дотримання 

стандартів/політики 

Обсяги продажів, 
кількість причетних 

працівників

Чисельність 
та питома вага 

людей, що 
засвоїли поведінку, 

отримали 
можливості, доступ 
до продуктів/послуг

Зміни в рівні 
освіти, стані 

здоров’я, рівні 
доходів

Приклад показників

Первинні внутрішні дані – управлінського обліку, звіти про 
проект, звіти про виплати та чисельність працівників, дані 

перевірок, досліджень життєвого циклу, аудиту

Первинні або додаткові зовнішні дані 
– таблиці «Витрати – випуск», дані 

уряду або національної статистичної 
служби, дослідження рівня зайнятості, 
результати опитування стейкхолдерів

Ілюстрації
Вплив на працевлаштування

Витрати ресурсів, 
що сприяють 

діяльності компанії

Діяльність на 
певній території та 
за всім ланцюжком 

постачань

Зайнятість 
згенерована або 
усунута, природа 

таких змін

Зміна в доходах, 
викликане цим 

створення нових 
або зникнення 
старих робочих 

місць

Ріст рівня 
добробуту 

співпрацівників, 
осіб на їх 

утриманні та 
місцевих громад 

у результаті 
збільшення доходів

Вплив на формування навичок
Витрати ресурсів 

на діяльність, 
що пов’язана з 
формуванням 

навичок

Навчальні або 
освітні заходи

Навчання 
персоналу

Зміни в 
потенціалі, рівні 

продуктивності та 
доходів

Зміни в рівні 
доходів, 

добробуту, обсягів 
економічного 

внеску
Вплив на безпеку

Витрати ресурсів 
на діяльність, 
що пов’язана з 

безпекою 

Оперативна 
діяльність або 
вимірювання 

рівня та навчання 
безпечній 
діяльності

Реалізовані заходи 
безпеки або 

навчені працівники

Зміна кількості 
випадків, що 
пов’язані з 
безпекою 
діяльності

Зміни в рівні 
добробуту, 

продуктивності 
працівників, витрат 
на співробітників

Джерело: узагальнено автором на основі [25]
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особливу увагу питанням дослідження якості 
життя, умовам старіння населення, людського 
капіталу, людської безпеки, інтеграції мігрантів, 
умовам стійких позитивних перетворень тощо в 
країнах, що розвиваються;

– проблем участі, соціальної активності, 
цілеспрямованості, контролю, самоефектив-
ності, сприйняття спільноти, соціальної вза-
ємодії, соціальних мереж, соціальної підтримки, 
рівня довіри, взаємності, соціальної згуртова-
ності за моделлю Національного офісу статис-
тики Великої Британії;

– проявів обмеженого впливу СК на соціально-
економічний розвиток та рівень здоров’я нації – у 
рамках підходу служби статистики Канади;

– взаємного впливу та співвідношення чоти-
рьох основних видів капіталу – фінансового, 
фізичного, людського та соціального – за мето-
дологією вивчення траєкторії розвитку (умов-
ного) проекту, що послідовно проходить стадії 
зародження, консолідації, зрілості, кризи та 
завершення, з поступовим скороченням розміру 
капіталу соціального.

Узагальнені розрахунки прямого, непрямого 
та індукованого впливу структурних елементів 
СК мезорівня може бути суттєво розширено у 
разі запровадження спеціальних обчислюваних 
процедур із залученням інструментарію сис-
теми національних рахунків, сателітних субра-
хунків, інверсійних матриць Леонтьєва тощо.
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У статті визначено періодизацію розвитку сільських територій. Розкрито сутність принципів сіль-
ського розвитку з позиції сталості формування та самозабезпеченості діяльності територій. Встанов-
лено проблеми та пріоритети суспільно-економічного зростання через механізм інноваційної діяльності. 
Розглянуто практику та перспективи впровадження ідеї «Родова садиба», оцінено наслідки її реалізації на 
сільських територіях з позиції системно-синергетичного підходу в управлінні.

Ключові слова: розвиток сільських територій, моделювання, соціально-економічний розвиток, стій-
кий розвиток, інновації, родова садиба.

В статье определена периодизация развития сельских территорий. Раскрыта сущность принципов 
сельского развития с позиции формирования устойчивости и самообеспеченности деятельности тер-
риторий. Установлены проблемы и приоритеты социально-экономического роста через механизм инно-
вационной деятельности. Рассмотрены практика и перспективы внедрения идеи «Родовое поместье», 
оценены последствия ее реализации на сельских территориях с позиции системно-синергетического 
подхода в управлении.

Ключевые слова: развитие сельских территорий, моделирование, социально-экономическое разви-
тие, устойчивое развитие, инновации, родовая усадьба.

This article describes the periodization of the development of rural areas. It also reveals the essence of the 
principles of rural development from the perspective of sustainability and self-reliance activities in the territories. 
The author outlined the problems and priorities of socio-economic growth through the mechanism of innovation. The 
article discussed the practice and prospects of introducing the idea of "Patrimony". It evaluates the consequences of 
implementing the idea of "Patrimony" in rural areas from the position of system-synergetic approach in management.

Keywords: rural development, modelling, socio-economic development, sustainable development, innovations, 
ancestral manor.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Всесвіт побудований на 
основі закону єдності та боротьби протилеж-
ностей, що символізує й провокує рух і розвиток 
систем. Стійкість систем забезпечується за раху-
нок багатоманітності видів та функцій елементів: 
багато організмів забезпечують виконання однієї 
функції цілісної системи (синонімія – одне й те 
саме повторюється багато разів – надлишко-
вість – здатність забезпечуючи цілісність та стій-
кість системи вищого порядку, що складається 

із систем нижчого порядку), кожен елемент сис-
теми спроможний реалізовувати багато функ-
цій (амоністичність – по аналогії з філологією, 
залежність значення ввід контексту – рухливість, 
гнучкість – здатність забезпечує мобільність 
системи, її здатність до пристосування). Пошук 
напрямів забезпечення стійкості систем та меха-
нізмів їх постійного розвитку є завданням як уря-
дових структур, так і громадських діячів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Напрями виходу із 
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ситуації, що склалася в селах, вирішення про-
блем депресивності територій знаходять своє 
відображення у низці нормативно-правових 
актів, прийнятих на вищому рівні в країні. Пра-
вові основи взаємодії і вирішення суспільно-еко-
номічних питань знаходять своє вирішення у 
низці нормативно-правових актів (закони Укра-
їни «Про особисте сільське господарство», «Про 
фермерське господарство», «Програма розви-
тку сільського господарства до 2020 р.» та ін.). 
Питання розвитку сільських територій є нині 
одним із широко досліджуваних як вітчизняною, 
так і зарубіжною економічною школою. Зокрема, 
проблемам активізації і гармонізації суспільно-
економічних стосунків, організації, інвестиційній 
і інноваційній діяльності для розвитку сільських 
територій присвячено чисельні праці як вітчиз-
няних, так і зарубіжних дослідників. Такими є 
результати досліджень Н. Зіновчук, В. Зіновчука, 
М. Маліка, П. Саблука, О. Скидана. Аспекти регі-
онального розвитку територій, можливості вико-
ристання європейського і світового досвіду в 
діяльності національних і наднаціональних фор-
мувань описані В. Геєцем, Т. Зінчук. Теоретичні, 
методологічні і практичні аспекти розвитку сіль-
ських територій, а також перспективи оптиміза-
ції національної аграрної політики знаходяться у 
центрі уваги В. Юрчишина, О. Бородіної, В. Збар-
ського, І. Прокопи, Л. Шепотька. Питання ресурс-
ного забезпечення, зумовленого обмеженнями 
в їх кількості з позицій залучення до виробни-
чого процесу, є темою досліджень Л. Давиденко. 
Водночас наявність асиметрій і диспропорцій у 
сільському розвитку вимагає подальших еконо-
мічних, політичних, соціальних та екологічних 
перетворень як у світовій економічній системі, 
так і в Україні зокрема. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. До невирішених раніше час-
тини загальної проблеми слід віднести аспекти 
складної і багатогранної проблеми ефектив-
ності спільно-економічних та екологічних про-
цесів, особливо на регіональному рівні. Багато 
положень мають суперечливий характер і зали-
шаються відкритими для наукової дискусії. 
Поглибленого розроблення потребують питання 
визначення шляхів та механізмів активізації 
залучення молоді на сільські території як люд-
ського капіталу та інших інвестиційних ресурсів 
в економіку конкретних регіонів України зокрема, 
формування передумов інвестиційно-іннова-
ційних заходів соціально-економічного та еко-
логічного розвитку, поліпшення інвестиційного 
клімату, забезпечення активізації процесів агро-
бізнесу тощо.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даного дослідження є розкриття 
механізмів реалізації політики розвитку територій 
за умови активізації їх внутрішнього потенціалу.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. Думка людини творить справжні 
дива. Весь наш технократичний світ побудова-
ний на основі думки. Проте прості та перекон-
ливі експерименти засвідчують, що Природа 
теж є «продуктом» Божої творчості – думки. Так, 
американський генетик Лютер Бербанк, коли 
не зміг вивести сорт їстівного кактуса без голок 
методами селекції, почав розмовляти з росли-
ною та «вмовив» її позбутися голок, що в низці 
поколінь дало змогу вивести сорт кактусів без 
голок [1, с. 422]. Фактом залишається дослі-
дження сучасних учених, які думкою програ-
мують форму листя рослин, їх плоди та колір. 
Ще наші пращури знали, як спровокувати рос-
лини до плодоношення й гарних урожаїв. Цьому 
були присвячені чисельні обрядові містерії, що 
збереглися в пам’яті народу у формі звичаїв та 
традицій, що донині демонструють можливості 
людської свідомості. 

Формування простору на основі хвильових 
процесів, передача енергії та інформації в часі 
наочно демонструють просторово-часову суб-
станцію, що визначає стан та розвиток систем, 
якими вона скеровує. Фактично діяльність сис-
теми «суспільство» в умовах просторово-часо-
вого функціонування має ознаки: 1) мовної поді-
бності (солетонне збудження елементів системи 
– стійкі енерго-інформаційні хвилі, у яких неліній-
ність та дисперсія врівноважені, на рівні торсі-
онних полів вони володіють здатністю зчитувати 
інформацію з інших елементів системи та тран-
слювати її у внутрісистемний простір та за межі 
біосфери – як функціональний прояв ноосфери, 
описаний В.І. Вернадським); 2) голографічності 
– система «людське суспільство» діє на основі 
образних структур (мова теж образна структура): 
соціуму, як і біосистемі, потрібна інформація, 
щоб сформувати свою чотиривимірну структуру 
(просторово-часову), це реалізується за раху-
нок голографічної пам’яті (система, що забез-
печує розвиток, наприклад, генетичний код є 
«голограмою» – системою векторів, які дають 
змогу системі «соціум» та її елементам – людині, 
родині, народу, нації, країні, наднаціональному 
утворенню – правильно орієнтуватися в межах 
загальної планетарної системи, всесвіту тощо); 
3) змішуваності (entangle) – квантова нелокаль-
ність або телепортація енерго-інформаційного 
стану та/або простору.

У великих містах людина переважно є само-
тньою, що створює психологічний та емоційний 
дискомфорт та породжує депресійні стани. Від-
повідно до ст. 3 Конституції України, людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість 
і безпека є найвищими соціальними цінностями, 
а держава відповідає перед людиною за свою 
діяльність; права і свободи людини та їх гарантії 
визначають зміст і спрямованість діяльності дер-
жави, а утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави [2]. Тому 
виходити із ситуації необхідно передусім через 
вплив на людину. Вирішення низки соціальних 
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проблем досягається за рахунок життя в громаді 
середньою чисельністю 150 осіб (гармонійне 
коло прямої взаємодії, «відчуття ліктя», реаліза-
ції практичної підтримки та допомоги, що дієвіше 
та є більш енергетичним за віртуальні зв’язки в 
соціальних мережах), що уможливлює постійне 
спілкування та соціалізацію мешканців, посилює 
діалог та взаємодію між особистостями, забезпе-
чується відчуття причетності та комфорту, ство-
рює умови для формування відповідальності за 
кожного з учасників. Найбільший прояв вона має 
за рахунок розвитку «ефекту села», окреслений 
психологом С’юзен Пінкер, який робіть людей здо-

ровішими та щасливими [3]. Доброзичлива атмос-
фера спілкування створює простір живого кон-
такту, відчуття ноосфери, яку описував академік 
В.І. Вернадський, посилюється. Початок вивчення 
соціально-економічних проблем розвитку села 
найкраще відображений у періодизацій етапів 
його становлення на теренах України (рис. 1). 

Базовими принципами реалізації завдань 
сільського розвитку є: 1) дієвість (починати реа-
лізовувати завдання з тим, що є, виходячи з тих 
стартових умов, які є в розпорядженні); 2) успіш-
ність (реалізація завдань, які є більш успішними, 
для яких є найбільше вихідних умов та які подо-

 

І етап (початок ХХ ст.)  
Приватно-общинна власність на землю, максимально наближена до процесу 

виробництва, село-хутірна модель самоорганізації сільського населення 

II етап (30–50-ті роки XX ст.) 
Створення колгоспів, колективне ведення сільськогосподарського виробництва, 

обслуговування колгоспів МТС, що виконували переважну частину робіт на селі – від 
оранки та посіву до повного збирання врожаю, занепад хуторів у сільській 

поселенській мережі 

III етап (50–60-ті роки XX ст.) 
Об'єднанням колгоспів, передача їм техніки після ліквідації МТС, підвищення 

продуктивності сільськогосподарського виробництва, розбудова сільської поселенської 
мережі з виділенням центральних сіл і концентрації в них основних засобів, занепад 

неперспективних сіл 

VII етап (з 2016 р.) 
Розвиток інтеграційних процесів у сільськогосподарському виробництві, 

децентралізація влади з передачею повноважень органам місцевого самоврядування, 
об'єднання територіальних громад, формування селищно-хутірної моделі з розвитком в 

селищах (агромістечках) сфери обслуговування населення, підприємств переробної 
промисловості, соціальної і ринкової інфраструктури і територіальним розміщення 

фермерів і мешканців родових садиб 

V етап (90-ті рр. XX ст.) 
Формування ринкових відносин, стагнація сільськогосподарського виробництва, 

реструктуризація сільськогосподарських підприємств на засадах паювання та 
приватизації землі і майна, створення нових організаційно-правових форм 

сільськогосподарських підприємств, збереження функціонального призначення об'єктів 
соціальної сфери сільськогосподарських підприємств шляхом передачі їх у комунальну 

власність 

VI етап (2000–2015 рр.) 
Становлення ринкових відносин, розвиток сільськогосподарського виробництва на 

засадах багатоукладності, великомасштабного бізнесу корпоративних структур, 
технологічного оновлення аграрної сфери, скорочення зайнятості; занепад соціальної 
інфраструктури села, деградація сільської поселенської мережі, зменшення кількості 

сільських населених пунктів, формування родових поселень 

IV етап (70–90-ті роки XX ст.) 
Нарощення матеріально-технічної бази колгоспів, підвищення продуктивності праці та 

ефективності виробництва, розбудова сільської поселенської мережі на засадах 
фінансування колгоспами розвитку соціальної інфраструктури 

Рис. 1. Періодизація розвитку сільських територій
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баються); 3) зміни (змінити ситуацію можна, 
якщо змінюєш місце, оточення або роботу або 
все одразу, якщо середовище не задовольняє, 
то загинь у ній, залиш або зміни); 4) випробу-
вання (на певний період відмовитися від благ 
та комфорту для досягнення мети – обмеження 
в ресурсах, наприклад грошах, одязі, часі, – і 
присвятити їх усі досягненню чітко визначеного 
результату, що визначений за часом. Витрати 
грошей, часу та інших ресурсів прикладені для 
досягнення мети). Наприклад, таким може вва-
жатися підхід 5R (refuse – відмова від одно-
разових речей, reduce – скорочення обсягів 
споживання, – споживання на рівні мінімаль-
ному та достатньому для постійного духовного 
зростання, reuse – повторне використання, 
recycle – переробка, rot – компостування) у жит-
тєдіяльності та господарюванні, де окремі прин-
ципи визначені за ступенем пріоритетності від 
вищого до нижчого. Здоров’я, економія, еколо-
гія та турбота про навколишній світ забезпечу-
ються через зміну свідомості та навчання дітей.

Результати впровадження інвестиційного 
підходу визначено на основі моделі Кобба-
Дугласа, за допомогою якої досліджено вплив 
інновацій та інвестицій на рівень виробництва 
в сільському господарстві України. Розрахунок 
результатів моделювання проведено за допо-
могою програмного продукту для статистичного 
аналізу та прогнозування SPSS та мови програ-
мування R.

VKAL VKALax αααα ⋅⋅⋅⋅= 0 ,             (1)
де x – сукупний обсяг виробництва; L – 

затрати праці; A – сільськогосподарські угіддя; 
K – затрати капіталу; V – сукупні змінні витрати; 
αL, αA, αK, αV – параметри, що визначають зміну 
факторів, у розрахунку на одиницю часу.

За високого рівня конкуренції як в аграрному 
секторі та поведінки виробників, спрямованої на 
максимізацію прибутку, еластичність виробни-
цтва для визначених факторів визначається так:

p
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  ,                (2)

де p – ринкова ціна продукту; wі – ринкова 
ціна фактора.

Для квазіпостійних витрат wі необхідно замі-
нити відповідні тіньові ціни ws

i. Під тіньовою 
ціною обмеження на кількість ресурсів розумі-
ємо ефект, який додаткова одиниця ресурсу 
може мати на цільову функцію. Оцінка впливу 
інноваційного процесу на розвиток аграрного 
сектору відображено в табл. 1. 

Наявність інноваційного складника розвитку 
аграрного сектору сприяє скороченню втрат під 
час виробництва продукції, зниженню надлиш-
кових витрат і запобіганню технічної неефек-
тивності. Проте на відміну від промисловості 
зростання виробництва в сільському господар-
стві спостерігається значно меншими темпами. 
Реалізація концепції «Родова садиба» [4–10] у 
Коростенській РДА дає змогу збільшити рівень 
зайнятості та соціальної напруженості в регіоні, 
розвантажити інфраструктуру міста та сприяти 
підвищенню рівня продовольчої та економічної 
безпеки громадян за рахунок самозайнятості. 
Практика життєдіяльності та господарювання 
родових поселень України засвідчує продуку-
вання їх мешканцями всього спектру товарів 
робіт та послуг та диверсифіковані канали їх 
реалізації, у тому числі гнучкі форми зайня-
тості, зокрема дистанційної, та творчих проектів. 
Використання відновлюваних джерел енергії, 
безвідходних, енергозберігаючих, органічних і 
біологічних технологій господарювання та жит-
тєдіяльності дає змогу знижувати антропогенне 
навантаження на природу, сприяє припиненню її 
руйнації внаслідок господарської діяльності [11–
15]. Кількість жителів міст, які бажають стати гос-
подарем свого життя, власними силами забез-
печити побутові потреби, будувати повноцінне 
простір любові і благополуччя в гармонії взаємо-
дії із зовнішнім світом на своїй малій батьківщині 
для прийдешніх поколінь, зростає. Результатами 
реалізації вказаного підходу на рівні району 
є: 1) призупинення процесу вимирання сіл; 2) 
розширення виробництва плодово-ягідної, ово-
чевої, тваринницької та інших видів продукції, 
притаманної для сільської місцевості; 3) культи-
вування грибівництва; 4) розширення бази для 
створення кооперативів із заготівлі та переробки 
сільгосппродукції; 5) розвиток сфери обслуго-

Таблиця 1
Вплив інноваційного процесу на розвиток аграрного сектору України  

(у середньому в 1990–2015 рр.)

Позначення Найменування 
показника

Відносна зміна  
за рік, %

Еластичність 
виробництва

Вплив на 
виробництво, %

x Обсяг виробництва 5,4400 1,0000 5,4400
L Затрати праці -0,9683 0,7081 -0,6857

A Сільськогосподарські 
угіддя -0,0568 0,0789 -0,0045

K Затрати капіталу 1,2600 0,0957 0,1206
V Змінні витрати 30,9507 0,1172 3,6287

δ Норма інноваційного 
процесу   2,3810
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вування, медицини, освіти в нових поселен-
нях; 6) розвиток сільської будівельної індустрії, 
орієнтованої на задоволення потреб сільських 
територій, що розвиватимуться; 7) пріоритетне 
застосування господарями таких садиб (наділів) 
органічного землеробства і, як наслідок, значний 
поштовх для переходу на цей шлях виробництва 
сільськогосподарської продукції на всіх землях 
України; 8) значне поліпшення екологічної ситу-
ації; 9) поліпшення демографічної ситуації та 
підвищення рівня зайнятості та самозайнятості 
(зазначені напрями потребуватимуть значної 
кількості робочих місць і, відповідно, закріплення 
сімей на сільських територіях); 10) зменшення 
трудової міграції, демографічної напруги та рівня 
злочинності в містах і промислових центрах.

До наслідків застосування інноваційних мето-
дів ресоціалізації в рамках проекту «Родова 
садиба» відносимо: 1) трудову зайнятість засу-
джених, що сприятиме зменшенню злочинності, 
зокрема рецидивної; 2) професійне навчання 
в ході виконання повсякденних обов’язків, що 
сприятиме збільшенню обсягу виробництва 
сільгосппродукції та покращення її якості; 3) орі-
єнтацію на соціальний спосіб життя та сімейні 
цінності, що слугуватиме профілактикою само-
руйнівних звичок та суспільно небезпечних 
хвороб; 4) поліпшення можливості проведення 

групової психокорекційної роботи, враховуючи 
проживання на одній території. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Чле-
нами екологічних та родових поселень, за спо-
стереженнями соціологів і психологів, є висо-
коосвічені, інтелектуальні індивіди з активною 
життєвою позицією і здоровим способом життям. 
Збереження навколишнього природного серед-
овища, виробництво їжі, палива та інших від-
новлюваних біоресурсів «на місці», безвідходні 
технології (переробка відходів на місці), знезара-
ження наявних токсичних відходів, запобігання 
негативному впливу на інші території є у центрі 
уваги поселенців. Для досягнення гармонійного 
розвитку суспільства та природи будівництво та 
інші процеси, що забезпечують життєдіяльність, 
здійснюється з екологічної, біологічної та/або 
органічної сировини. Використання відновлюва-
них джерел енергії та знезараження відходів дає 
змогу мінімізувати вплив на місцеву екосистему. 
Практично всі такі поселення є соціально актив-
ними, проводять різні семінари, зустрічі гостей, 
займаються зеленим, екологічним, сільським та 
іншим аналогічним видом туризму. Організація 
родового поселення дає змогу вивільнити час 
для розвитку особистості, розкриття його потен-
ціалу, сприяє оздоровленню. 
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Статтю присвячено актуальним питанням визначення сутності базового рівня управління терито-
ріальним розвитком у просторовому контексті. Проблема створення рівних умов для територіальних 
громад, оптимізації витрат на створення та утримання інфраструктури, вдосконалення системи дер-
жавного управління не може бути успішно вирішена, на думку авторів, без означення просторової сутнос-
ті територіальної громади базового рівня. У статті сформоване концептуальне бачення такої громади, 
а також модель оптимізації поєднання базових громад у територіальні утворення вищого рівня. Наукове 
опрацювання даних питань дає змогу по-новому оцінити шляхи та перспективи соціально-економічного 
розвитку країни загалом. 

Ключові слова: громада, простір, територія, просторовий розвиток, сталий розвиток, концепція, 
парадигма, рада громади, самоврядування. 

Статья посвящена актуальным вопросам определения сущности базового уровня управления 
территориальным развитием в пространственном контексте. Проблема создания равных условий для 
территориальных общин, оптимизации затрат на создание и содержание инфраструктуры, совершен-
ствования системы государственного управления не может быть успешно решена, по мнению авто-
ров, без определения пространственной сущности территориальной общины базового уровня. В статье 
сформированы концептуальное видение такой общины, а также модель оптимизации сочетания базовых 
общин в территориальные образования высшего уровня. Научное исследование этих проблем позволяет 
по-новому оценить пути и перспективы социально-экономического развития страны в целом.

Ключевые слова: общество, пространство, территория, пространственное развитие, устойчивое 
развитие, концепция, парадигма, совет общины, самоуправление.

The article is devoted to topical issues determining the meaning of baseline management of territorial development 
in spatial context. The problem of creating equal conditions for local communities, optimizing the cost of establishing 
and maintaining infrastructure, improving public administration cannot be successfully resolved, on the author's 
opinion, without definition of the spatial nature of local community baseline. In the paper are formed the conceptual 
vision of this community model and optimize the combination of base communities in the territorial units of higher 
level. The scientific study these issues allow to re-evaluate the ways and prospects of socio-economic development 
country in general.

Keywords: community, space, area, spatial development, sustainable development, concept, paradigm, council 
of community, self-government.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Світова наука поки що 
не ставить і не намагається вирішити питання 
щодо позиції, які  саме з погляду концепції ста-

лого розвитку форми просторової організації 
життя людства є для неї оптимальними, відда-
ляючи або наближаючи людство до ноосфер-
ного стану. Шляхів наближення до ноосферного 
стану пропонується вченими не так уже й багато. 
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Більшість запропонованих досі мають техно-
кратичний характер та пов’язані з так званими 
«екологічно-стійкими» технологіями. Проте 
«стійкість» запропонованих, як і будь-яких інших 
технологій взагалі, є сумнівною, оскільки вони 
розробляються, використовуються та еволюціо-
нують без урахування просторових і передусім 
екологічних наслідків технологічного розвитку. 
Слід визнати, що всі технології, які використо-
вуються масово, нині людством орієнтовані на 
хижацьке ставлення та знищення природних 
екосистем і людини як виду в тому числі (адже 
вона є також органічним компонентом цих сис-
тем, а не «царем природи»). 

Технологічні ланцюги споживання природ-
них ресурсів у конкретних взаємосполученнях 
окремих технологій протягом тривалого часу 
утворили певні типи територіальних структур, 
спрямованих на від’ємний тип споживання пла-
нетарних ресурсів. На нашу думку, для того щоб 
подальший розвиток людської цивілізації дійсно 
був наближений до «сталого», слід докорінно 
переглянути просторове буття людини як виду 
передусім через призму громади базового рівня, 
в якій проходить життя окремої особистості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Розвиток уявлення 
про просторовий характер соціо-природно-еко-
номічних систем був започаткований у процесі 
розвитку  економічної географії в працях уче-
них І. Канта, Ш. Монтеск’є, А. Гумбольта, К. Ріт-
тера, Е. Реклю, П.П. Семенова-Тянь-Шанського, 
Л.І. Мечнікова, Ф. Ратцеля і вже в наш час – 
М.М. Баранського, Д.М. Анучіна, Ю.Г. Сауш-
кіна. Останнім часом у вітчизняній економічній 
науці теоретико-методологічні засади просто-
рового розвитку отримують активний розви-
ток. При цьому сам термін та напрям наукових 
досліджень як «просторовий розвиток» утвер-
дився в Європі, Канаді, а потім у США на початку 
70-х років минулого століття. Значний внесок у 
дослідження просторового розвитку (у межах 
досліджень регіонального розвитку) зробили 
М.І. Долішний, Б.М. Данилишин, В.П. Семи-
ноженко, В.І. Пила та ін. Разом із тим окремий 
напрям наукових досліджень «просторовий роз-
виток» поки що не отримав у вітчизняній науці 
концептуального обґрунтування, особливо в 
сенсі розуміння елементарної просторової сус-
пільно-економічно-природної частки всіх інших 
просторових систем – базової територіальної 
громади. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Проблеми, пов’язані з недо-
сконалістю адміністративно-територіального 
устрою та управлінням територіями з часом в 
Україні не зменшуються, а навпаки, з роками 
наростають. Особливо вони загострилися на 
найнижчому, базовому, рівні: у селах, селищах 
та малих містах, де місцеве самоврядування 

переважно є неспроможним активізувати 
економічну діяльність і забезпечити сприят-
ливе середовище для життєдіяльності людей 
[1, с. 4]. Тому, на думку авторів, актуальною 
частиною цієї загальної проблеми є необхід-
ність наукового формування та опрацювання 
просторової парадигми, яка має системно 
поєднати та гармонізувати природні, еконо-
мічні та суспільні елементи оточуючого серед-
овища.  Запропонована в даному дослідженні 
нова просторова парадигма передбачає пере-
планування площі земної поверхні в напрямі 
повернення до природних аналогів, а саме 
перегляду сумарної площі, головних функцій 
і ролі урбаністичних територій, досягнення 
близького до безвід’ємного економіко-енерге-
тичного балансу в агроландшафтах за рахунок 
«органічного вписування» адміністративних 
кордонів адміністративних одиниць у кордони 
агроекосистем. Така оптимізація неможлива 
без з’ясування змісту та ролі в даних проце-
сах базового рівня просторової організації сус-
пільства. Формування даного рівня, базової 
територіальної громади має базуватися не на 
механічному сучасному «об’єднанні громад в 
економічно самодостатні», оскільки ця само-
достатність не враховує можливостей системи 
управління та екологічних аспектів людської 
діяльності на відповідній території. Форму-
вання базової територіальної громади нового 
типу має відбуватися згідно з принципом гра-
ничної достатності, покладеним в основу нової 
екологічно-просторової парадигми.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою  статті є дослідження причин 
та наслідків нерівномірності просторового роз-
міщення населення та продуктивних сил, акцен-
тування уваги наукової спільноти на значенні 
наукового обґрунтування та практичної імпле-
ментації базового рівня управління територіаль-
ним розвитком для оптимізації суспільно-еконо-
мічної системи країни загалом. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням

отриманих наукових результатів. Сучасна 
економічна наука визначає, що просторовий 
розвиток не можна зводити до будь-яких кількіс-
них змін або до економічного зростання. Зміст 
просторового розвитку як категорії визначається 
сукупністю чинників, що впливають на якість 
життя: тривалість життя, стан навколишнього 
середовища, стан охорони здоров’я, купівельну 
спроможність населення, якість житлових умов, 
ступінь економічної та політичної стабільності 
тощо. Багато в чому просторовий розвиток тісно 
пов’язаний з інноваційним розвитком, який має 
безпосередній вплив на рівень виробництва, 
технологій, освіти, медицини, якість життя насе-
лення, стан навколишнього середовища. Однак 
при цьому слід розуміти, що передумовою роз-
витку є просторова стабільність природно-еко-
номічно-соціальних систем. 
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Просторовий характер природно-еконо-
мічно-соціальних систем визначається сталим 
характером їх відтворення та взаємопоєднання. 
У сучасних умовах із наведених трьох систем 
економічна система є найбільш нерівноважною 
і спричиняє визначальний вплив на суспільні та 
екологічні зміни. Є багато визначень економіч-
ної рівноваги. Але більшість із них позбавлена 
конкретно-практичного змісту. На різних рів-
нях економічної системи під змістом рівноваги 
розуміється відповідність попиту до пропозиції. 
У практичному розрізі це означає, що витрати 
(суспільства, підприємства, особи) дорівнюють 
виручці від реалізації продукції. Точка безпри-
бутковості (і беззбитковості), прибуток дорівнює 
нулю. І прагнення економічних систем у про-
цесі їх відтворення як макро-, так і мікро-рівнів 
до цього стану (а не до максимізації прибутку) 
є єдино нормальним і виправданим. В умовах 
рівноваги прибуток одного суб'єкту господарю-
вання – це збиток іншого. Є зворотній зв'язок, 
який полягає у тому, що стабільність економіки 
значною мірою визначається просторовою ста-
більністю розміщення та взаємопоєднання при-
родної та суспільної систем. Системну єдність 
природи і суспільства треба шукати у більш 
високих просторових вимірах, в яких форму-
ється нова система – матеріальне тіло, що має 
властивості, відмінні від двох окремо взятих і 
механічно припасованих одне до іншого «при-
роди» і «суспільства» [2, с. 35].

Природні умови стабільні тоді, коли вони є 
саморегульованими. Місце людини в природі 
та її діяльність повинні передусім забезпечу-
вати умови для саморегуляції природи. Наяв-
ний стан зі стабільністю природно-екологічних 
систем задовільним назвати аж ніяк не можна. 
Створені людиною майнові комплекси та їх про-
сторове розміщення свідчать, що умови для 
самовідновлення природи вкрай несприятливі. 
Зони природно-екологічної сталості існують, 
і то в далекому від задовільного стані, в запо-
відниках, які є винятками. Рослинний світ утра-
чає можливості для самовідновлення в одному 
йому відомому й єдино вірному порядку. Прак-
тично немає лісів, що виникли природним шля-
хом, а не шляхом насаджень людиною. Відсутні 
умови для міграції насіння рослин. Тваринний 
світ збіднів як за кількістю видів, так і за чисель-
ністю тварин. Умови для просторового само-
відновлення природних комплексів також над-
звичайно обмежені. Створені інфраструктурні 
перешкоди в просторі у вигляді споруд,  доріг, 
комунікацій для об'єктивно необхідних процесів 
міграції тварин. Єдині групи тваринного світу, 
впливу на які антиприродної діяльності людини 
не помічено, – це комахи і мікрорганізми. Це нас 
не повинно втішати, оскільки природа існує в 
просторовій різноманітності взаємодоповнюю-
чих груп тварин, рослин та інших живих організ-
мів, а також неорганічної матерії. Життя людини 
в наявних умовах порушення просторових зако-

номірностей відтворення природних ресурсів 
перетворюється в поступову деградацію самої 
людини, що і спостерігаємо.

Філософія розглядає простір і час у 
взаємозв’язку. Відповідно до Філософської 
енциклопедії, «простір і час – загальні форми 
існування матерії, тобто форми координації 
матеріальних об’єктів та явищ» [3, с. 198]. Від-
мінність однієї форми від іншої полягає у тому, 
що простір є загальною формою співіснування 
об’єктів, а час – загальною формою зміни 
явищ. Простір є формою координації різнома-
нітних взаємопов’язаних явищ, які відповідно 
один до одного розташовані, а окремі частини 
системи знаходяться у визначених кількісних 
співвідношеннях. Просторовими характерис-
тиками є місце розташування об’єктів (можуть 
бути крапками простору залежно від їх віддале-
ності), відстань між місцями, кути між різними 
спрямуваннями.

Теорія відносності взагалі ввела нову катего-
рію «простір – час» як єдину форму координа-
ції явищ. Тобто дане визначення є невід’ємним 
складником поняття розвитку. У Концепції ста-
лого розвитку населених пунктів [4, с. 33] наво-
диться таке визначення поняття «розвиток»: 
«Розвиток – незворотна, спрямована, законо-
мірна зміна об'єктів, у результаті якої виникає їх 
новий якісний стан. Він може бути поступальний 
і регресивний».

Із просторового погляду стабільність просто-
рової природно-економічно-суспільної системи 
можна охарактеризувати коротко: земля – це 
суцільний заповідник, на якому, відповідно до 
продуманого плану, розміщені окремі поселення 
людей, які своєю діяльністю не порушують стану 
рівноваги і процесів саморегуляції оточуючого 
середовища. Існування урбанізованих над посе-
лень – міст, гігантських промислових комплексів 
– не має виправдання ні з погляду інтересів при-
роди, ні з погляду людини. Економічно це також 
невиправдано. У сучасних умовах просторове 
завдання економіки природокористування чітке 
і конкретне: визначення доцільності добування 
і використання природних ресурсів (включення 
їх в економічний обіг) та обґрунтування розміру 
витрат на об'єктивно необхідний процес зне-
шкодження відходів на кожній окремо визначе-
ній території [5, с. 174].

Із просторового погляду природничі науки 
(у поєднанні із суспільними та економічними) 
повинні дати відповіді на такі актуальні питання 
сучасності: якого розміру поселення людей 
базової громади є оптимальним? яка опти-
мальна густота поселень на одиницю площі 
(з урахуванням мінімізації шкоди природі)? якою 
гранично допустимою повинна бути чисельність 
населення території, країни? які заходи щодо 
сприяння розвитку та відновлення нормального 
природного середовища є першочерговими, а 
які – перспективними? які критерії нормального 
стану природи? Запитань багато, і від відпові-
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дей на них залежить не тільки стан природи, а й 
усього просторового природно-суспільно-еконо-
мічного комплексу.

Чомусь на рівні суспільної свідомості ми досі 
ніяк не можемо зрозуміти, що з просторового 
погляду ми повинні жити в заповіднику, брати 
з якого можна тільки якийсь мінімум, який не 
порушує рівноваги природоекологічних систем. 
Жити необхідно в поселеннях базових громад 
оптимальних розмірів (не більше й не менше 
науково встановлених розмірів). Просторово 
поселення повинні розміщуватися на території 
в певному порядку, згідно з планом просторо-
вого розміщення, а не в хаотичному, як зараз. 
Поселення (базові територіальні громади) пови-
нні мати чітко окреслені просторові межі терито-
рії господарського використання в загальноза-
повідній території. Міграція населення повинна 
бути мінімально необхідною, оскільки інакше 
просто неможливо ставити питання про відпо-
відальність за стан природного середовища. 
Транспортні потоки між поселеннями, зумовлені 
спеціалізацією та кооперацією в процесі праці, 
повинні складатися з майна (сировини, продук-
ції), а не з людей. Немає жодного виду продук-
ції, який не можна було б виробляти  без просто-
рової диверсифікації виробництва, розбивши 
окремі фази технологічного циклу на етапи й 
обійтися без украй шкідливої гігантоманії про-
мислових підприємств і комплексів.

Держава є арифметичною сумою територі-
альних громад базового рівня. Територіальна 
громада є базовим, елементарним рівнем при-
родокористування, і поділу на менший рівень 
не може бути. «Природокористування» і «зем-
лекористування» не завжди ідентичні поняття, 
тому в межах територіальної громади базового 
рівня частина земель господарського (сільсько-
господарського) призначення в просторовому 
розрізі може розподілятися між окремими роди-
нами, на розсуд ради громади. На нашу думку, 
у просторовому контексті сільськогосподар-
ське виробництво має здійснюватися в усіх без 
винятку базових громадах на основі внутрішньо-
громадської кооперації і спеціалізації праці та 
товарообміну. Тобто  в просторовому контексті 
має бути організоване самозабезпечення усіх 
громадян (через базові територіальні громади) 
продовольством у переважній частині його 
видів. Такою (на основі історичних аналогів) 
уявляється оптимізована модель просторового 
розміщення  базових територіальних громад. 
Вона дасть змогу перебороти значну частину 
наявних протиріч у системі як просторового роз-
міщення, так і сталого розвитку Української дер-
жави, основою якої були і завжди будуть базові 
територіальні громади. У межах пропонованої 
нами концепції оптимізації просторового розмі-
щення продуктивних сил держава, як і регіони 
або окремі багаті особи (а тим більше іноземці), 
не може мати якихось «особливих» земель гос-
подарського користування поза громадами.

Існує єдиний, історично апробований шлях 
просторового розміщення продуктивних сил: 
закріплення (розподіл) відповідальності людей 
за ту територію, на якій вони проживають. 
Земельна площа (не плутати з ґрунтом) не 
створена людиною і, відповідно, не є еконо-
мічним ресурсом, не зношується і не відтво-
рюється, об’єктивно не має вартості і не може 
бути товаром. За пропонованої системи просто-
рової організації суспільно-економічних відно-
син людина «запрограмована» на раціональне 
використання земель територіальної громади 
базового рівня.  Для порівняння, нині на «дер-
жавній» нічийній, або ринковій капіталізованій 
(чужій для жителів базової територіальної гро-
мади) землі це легко робити: залишили відходи 
в одному місці, а живемо в іншому, у кінцевому 
підсумку страждаємо всі.

Розглянемо детальніше суспільні аспекти 
просторової оптимізації розміщення територі-
альних громад базового рівня, поставивши собі 
такі питання: чому людині не лише на протязі 
життя, а часто й на протязі кожного дня в про-
сторовому контексті зручніше перебувати в 
кількох різних колективах (виробничий, сім'я, 
родичі та ін.), ніж в одному? чи проводив хтось 
відповідні дослідження, визначаючи переваги 
та недоліки проведення часу (життя) окре-
мою людиною в різних територіальних грома-
дах базового рівня порівняно з однією? невже 
в одній територіальній громаді базового рівня 
неможливе поєднання людиною роботи, відпо-
чинку, задоволення соціальних потреб та ін.? які 
цьому є перешкоди для такого варіанту оптимі-
зації просторового розміщення суспільства (тех-
нологічні, моральні, етичні, природні)? Виникає 
логічна думка, що за відсутності розуміння та 
концепції територіальної громади базового 
рівня наявний механізм просторового територі-
ального управління не опирається ні на сім'ю, ні 
на виробничий колектив, ні на партії. 

Без територіальної громади базового рівня 
наявний хаос у просторовому розміщенні про-
дуктивних сил об'єктивно не може влаштову-
вати жоден прошарок суспільства. Бідні без-
захисні перед свавіллям олігархів, ті, своєю 
чергою, беззахисні перед тими ж бідними, які 
в будь-який момент можуть здійснити переділ 
власності, з їхньої  точки зору справедливий, 
революційними або кримінальними методами. 
Природа беззахисна перед нами усіма. Такого 
хаосу, такого ступеню руйнування усіх реальних 
інститутів просторової структури суспільства 
історія ще не знала [6, с. 34]. 

На нашу думку, без територіальної громади 
базового рівня немає і не може бути реальних 
механізмів впливу системи влади на процеси, 
що відбуваються в суспільстві. Вважається (існує 
ілюзія), що територіальні органи управління 
мають чітку просторову структуру і взаємопід-
порядкованість. Однак, з іншого боку, ці обласні, 
районні, сільські, міські та селищні органи міс-
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цевого самоврядування не опираються на тери-
торіальні громади базового рівня, адже такі гро-
мади в просторовому контексті не визначені ні 
науково, ні законодавчо. Отже, можна констату-
вати, що базового рівня влади (територіальної 
громади базового рівня) і, відповідно, базового 
рівня природокористування, суспільної та про-
сторової ієрархії і просторово визначених еконо-
мічних відносин не існує взагалі.

Вважається, що територіальними грома-
дами базового рівня є сільські, селищні і міські 
ради. Якщо це так, то як можна визначити сту-
пінь їх просторових владних повноважень, якщо  
член громади, житель села, селища або міста 
не працює на його території, або навпаки, пра-
цює, а живе в іншому місці? Він є повноправ-
ним членом даного базового територіального 
об'єднання громадянином чи ні? Хіба на нього 
поширюється вся повнота влади органів місце-
вого територіального управління? Аж ніяк.

Об’єктивно вищі ешелони влади можуть опи-
ратися тільки на базовий рівень, який делегує їм 
через своїх членів владні повноваження, тобто 
на територіальні громади базового рівня. І якщо 
на базовому рівні просторової суспільної орга-
нізації панує стан хаосу, то як можуть впливати 
вищі рівні влади (районний, обласний, держав-
ний) на розвиток суспільства? Можна заува-
жити: але ж за кордоном є подібна система, 
все дуже добре. По-перше, не дуже добре, а 
по-друге, у західних «розвинених» країнах дій-
сно подібна до нашої ситуація з територіаль-
ними громадами базового рівня. Її ілюзорна 
впорядкованість, по суті, зводиться лише до 
одного: за відсутності чітко визначених терито-
ріальних громад базового рівня створена краща 
ілюзія дієвості місцевих органів влади. На думку 
авторів, територіальні громади базового рівня 
мають формуватися на основі сукупності про-
сторових ознак за оптимального поєднання при-
родного, суспільного та економічного простору. 

Виходячи з історичних аналогів, можна зро-
бити висновок, що територіальна громада 
базового рівня має характеризуватися такими 
ознаками: 

– закріплення за громадою базового рівня 
певної території в постійне, довічне і спадко-
ємне користування (незалежно від виду еконо-
мічної діяльності її членів);

– необхідно забезпечити стабільний і 
постійний склад громади: її чисельність має 
бути в межах науково встановлених і законо-
давчо закріплених норм; 

– має бути забезпечена прозора система 
переходу особи з громади в громаду;

– тільки член територіальної громади базо-
вого рівня може бути повноправним громадяни-
ном і громади, і держави;

– має бути забезпечене зрозуміле й опти-
мальне структурування громади на сім'ї (родини), 
сім'я повинна складатися з  кровноспоріднених 
поколінь (діти, батьки, люди похилого віку), обме-

жений чисельно склад сім'ї (відповідно до істо-
ричних аналогів близько 30–50 осіб);

– повнота влади в територіальних громадах 
базового рівня має бути зосереджена на вибор-
них засадах у колективному органі (рада, віче) 
дієздатних членів громади; 

– у територіальній громаді базового рівня 
має бути забезпечена відокремленість шлюб-
них стосунків від економічних; 

– утримання дітей і людей похилого віку 
має бути покладене на дієздатних членів сім'ї 
(родини), тобто допомога дітям та пенсійний 
фонд мають переміститися з державного цен-
тралізованого рівня на рівень територіальних 
громад базового рівня, що оптимізує їх та забез-
печить бездефіцитність.

На нашу думку, наявність територіальних 
громад базового рівня в пропонованому про-
сторовому контексті дасть змогу суспільству 
обґрунтовано підійти до формування проміжних 
рівнів суспільного (публічного) самоврядування. 
Знову ж історичний досвід свідчить, що виправ-
даним у даному разі є просторовий підхід. Він 
дасть змогу оптимізувати чисельний склад 
колективних (законодавчих) органів управління 
– рад. Наука управління свідчить, що вірогідність 
прийняття оптимального колективного рішення 
набагато вища, якщо думки всіх членів колек-
тиву враховуються, а це, своєю чергою, можливе 
лише тоді, коли чисельний склад колективу зна-
ходиться в певних оптимальних межах чисель-
ності. Такими оптимальними межами масштабу 
управління є 7–12 осіб (а не 450 або довільна 
кількість). Це не перешкоджає тому, щоб кожен 
член ради мав кількість консультантів, чисельно 
не обмежену. Членами ради вищого рівня, що 
сформована на просторовій оптимізації розмі-
щення територіальних громад базового рівня, є 
обрані в них лідери (голови) рад нижчого рівня 
й одночасно органів виконавчої влади нижчого 
рівня. Так, голова ради територіальної громади 
базового рівня (яка складається з голів родин 
цієї громади) є одночасно керівником виконав-
чого органу громади (який складається з при-
значених ним осіб) і також членом ради вищого 
від громади рівня самоуправління.

Такий механізм забезпечує оптимальну про-
сторову структуру співіснування територіальних 
громад базового рівня, а саме:

– прийняття таких законів (державного і міс-
цевого рівнів, відповідно до розподілу повнова-
жень), які не суперечать один одному й є реаль-
ними, оскільки депутату – лідеру виконавчого 
органу ради нижчого рівня доводиться виконувати 
ті ж рішення, які він прийняв, будучи членом ради;

– дієвий механізм протидії корупційним 
зловживанням, оскільки одноосібне прийняття 
законодавчого рішення виключається, існує 
подвійний контроль – «зверху» і «знизу»;

– персональна відповідальність керівника 
перед виборцями за свої дії або бездіяльність, 
механізм оперативного відкликання депутата;
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– конструктивна змагальність між різними 
об'єднаннями людей та їх лідерами.

Виборча система, на нашу думку, має перед-
бачати механізм, коли претенденти на посаду 
голови ради висуваються не будь-ким, кому 
заманеться (як існує нині), а претендентами 
(кандидатами) можуть бути «автоматично» усі 
голови рад нижчого рівня, що не скомпромету-
вали себе.

За пропонованої концептуальної схеми про-
сторового та системного об’єднання територі-
альних громад базового рівня, якщо за вихідну 
брати цифру 7 (для прикладу), то сформу-
ються такі рівні суспільної просторової оптимі-
зованої системи: родина – це діти, 7 хлопчиків 
і 7 дівчаток = 14; дієздатні – чоловіки 7, жінки  
7 = 14; люди похилого віку – 14; (7 сімей); 
родина загалом – 42 особи; територіальна гро-
мада базового рівня (7 родин) 42×7 = 294 особи; 
первинне територіальне об'єднання громад  
294 × 7 = 2 058 осіб і т. д. Звичайно, наведені 
цифрові дані умовні, але слід розуміти, що для 
оптимізації просторового співіснування терито-
ріальних громад базового рівня повинні існувати 
науково встановлені і законодавчо закріплені 
граничні межі чисельності «від» і «до». Якщо 
прийняти даний приклад (що базується на опти-
мальному масштабі управління 7), то в Укра-
їнській державі має існувати близько восьми 
рівнів суспільних об'єднань просторового розмі-
щення територіальних громад базового рівня та 
вісім відповідних рівнів влади в державі.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Запро-
понована модель просторової оптимізації сус-
пільного життя на основі формування терито-
ріальних громад базового рівня потребує нової 
фінансово-кредитної політики, ефективного 

стимулювання інновацій, розвитку наукоміст-
ких та скорочення природоексплуатуючих галу-
зей − на макрорівні; зміни типу підприємницької 
діяльності, активного залучення до виробни-
цтва малого та середнього приватного бізнесу − 
на рівні територіальних громад базового рівня.

У довгостроковому плані успішне вирішення 
завдання оптимізації просторового розвитку 
на основі концепції територіальної громади 
базового рівня буде залежати від нових підхо-
дів, що призведуть до зміни звичної практики 
управління територіальним розвитком на всіх 
рівнях як державного, так і приватного життя 
суспільства.

Просторовий розвиток України на основі про-
понованої концепції передбачає таке функціо-
нування її народногосподарського комплексу, 
коли одночасно будуть забезпечені: задово-
лення зростаючих матеріальних і духовних 
потреб населення; раціональне та еколого-
безпечне господарювання й високоефективне 
використання природних ресурсів; підтримання 
сприятливих для здоров'я людини природно-
екологічних умов життєдіяльності, збереження, 
відтворення і примноження якості довкілля та 
природно-ресурсного потенціалу суспільного 
виробництва. Тобто запропонована концепція 
оптимізації просторового розвитку на основі 
територіальної громади базового рівня може 
бути основою забезпечення економічної, вій-
ськової, екологічної та соціальної  безпеки 
держави загалом, вона буде основою гармоні-
зації просторово-часових характеристик, за її 
подальшого обґрунтування та імплементації 
будуть ефективно розв'язані найважливіші про-
блеми життєзабезпечення та добробуту сус-
пільства без порушення природної екологічної 
рівноваги.
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У статті розглянуто етапи створення системи моніторингу інвестиційної діяльності підприємства 
як основи інформаційного забезпечення його інвестиційної безпеки. Акцентовано увагу на тому, що сис-
тема моніторингу повинна забезпечувати отримання двох блоків інформаційних показників: необхідних 
для розроблення і прийняття інвестиційних рішень на підприємстві; необхідних для аналізу в ході реаліза-
ції прийнятих інвестиційних рішень. Зазначено, які саме показники потрібно отримувати із зовнішніх та 
внутрішніх джерел. 

Ключові слова: інвестиційна безпека підприємства, інформаційне забезпечення, система моніторин-
гу, інвестиційна діяльність.

В статье рассмотрены этапы создания системы мониторинга инвестиционной деятельности 
предприятия как основы информационного обеспечения его инвестиционной безопасности. Акцен-
тировано внимание на том, что система мониторинга должна обеспечивать получение двух блоков 
информационных показателей: необходимых для разработки и принятия инвестиционных решений на 
предприятии; необходимых для анализа в ходе реализации принятых инвестиционных решений. Указано, 
какие именно показатели нужно получать из внешних и внутренних источников.

Ключевые слова: инвестиционная безопасность предприятия, информационное обеспечение, систе-
ма мониторинга, инвестиционная деятельность.

In the article the stages of creation of the monitoring system of investment activity of the enterprise as the basis 
of information support of its investment safety are considered. The attention is paid to the fact that the monitoring 
system should provide two blocks of information indicators: 1) necessary for the development and adoption of 
investment decisions in the enterprise; 2) necessary for analysis in the course of implementation of investment 
decisions taken. It is indicated which indicators should be obtained from external and internal sources.

Keywords: Investment security of the enterprise, information support, monitoring system, investment activity.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Стабільне функціонування 
підприємств в умовах економічної кризи та 
створення передумов їх сталого розвитку уне-
можливлюються без інвестиційної та інновацій-
ної активності. 

Здійснення інвестиційно-інноваційної діяль-
ності потребує створення на підприємствах 
системи ефективного управління, що забезпе-
чуватиме підтримку бажаного рівня економічної 
безпеки.

Економічна безпека підприємства розгляда-
ється як своєрідний симбіоз складників: люд-
ського (включаючи кадровий), технологічного, 

матеріального (у тому числі сировинного), інсти-
туційного, організаційного, інформаційного, 
продуктового, фінансового, інвестиційного. 
З огляду на це, економічна безпека підприєм-
ства напряму залежатиме від ефективності 
і безпечності його інвестиційно-інноваційної 
діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Питання і про-
блеми економічної безпеки підприємства та її 
інвестиційного складника знаходиться у центрі 
уваги іноземних і вітчизняних дослідників, таких 
як: Безбожний В.Л., Варналій З.С., Геєць В.М., 
Денисенко М.П., Дорошко М.В., Захаров О.І., 
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Іванюта Т.М., Кавун С.В., Камишнікова Е.В., 
Капітула С.В., Кириленко В.І., Кириченко О.А., 
Кірієнко А.В., Козаченко Г.В., Кравчук О.Я., Куче-
ренко О.О., Лаптєв С.М., Ляшенко О.М., Мель-
ник П.В., Олєйніков Є.А., Пономарьов В.П., 
Прохорова В.В., Тарангул Л.Л., Тумар М.Б., 
Турило А.М., Штангрет А.М., Якубець В.М., 
Ярочкін В.І. та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Розглядаючи проблеми забезпе-
чення економічної безпеки, науковці приді-
ляють особливу увагу інвестиційній безпеці як 
найбільш динамічному та впливовому склад-
нику. Вже з’явилися фундаментальні напрацю-
вання стосовно питань інвестиційної безпеки 
[1, с. 28; 2, с. 233]. Але недостатньо уваги приді-
лено передумовам, які створюють підґрунтя для 
здійснення стабільно ефективної інвестиційно-
інноваційної діяльності підприємств. Особли-
вої уваги, на нашу думку, потребують питання 
інформаційної підтримки інвестиційної безпеки 
підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Досліджуючи проблематику інвес-
тиційної безпеки як складової частини загальної 
економічної безпеки підприємства, варто зазна-
чити, що її розглядають на макро- та мікрорівні. 
На макрорівні термін «інвестиційна безпека» 
трактується як процес забезпечення такого 
стану інвестиційної сфери, за якого економічна 
стратегія розвитку підприємства здатна збері-
гати і підтримувати достатній рівень інвестицій-
них ресурсів в умовах дії внутрішніх і зовнішніх 
загроз, що є необхідним для забезпечення стій-
кого розвитку та економічної стабільності і, як 
результат, зростання конкурентоспроможності 
національної економіки та добробуту населення 
[3, с. 180]. На мікрорівні інвестиційна безпека 
може розглядатися як стан і процес. З одного 
боку, вона характеризує досягнутий рівень вико-
ристання інвестиційних ресурсів в економічній 
політиці суб’єкта господарювання, а з іншого – 
визначає процес та напрями ефективного їх 
використання [4]. 

Інвестиційна безпека на рівні окремого під-
приємства забезпечується системою заходів, які 
в сукупності створюють сприятливі умови для 
інвестиційно-інноваційної діяльності і, як наслі-
док, позитивно відображаються на результатах 
операційної діяльності. Серед таких передумов 
потрібно виділити створення надійної і постійно 
діючої системи інформаційного забезпечення – 
системи моніторингу інвестиційної діяльності.

Зміст системи моніторингу інвестиційної 
діяльності, її широта та глибина визначаються 
галузевими особливостями операційної діяль-
ності підприємства, обсягом і ступенем дивер-
сифікації інвестиційної діяльності та іншими 
умовами. Конкретні показники цієї системи фор-
муються як за рахунок зовнішніх, так і за раху-
нок внутрішніх джерел інформації [5]. 

Потрібно також зазначити, що важливою вимо-
гою до створення системи інформаційного забез-
печення інвестиційної діяльності підприємства 
є формування і аналіз сукупності показників, які 
поділяються на ті, що необхідні на етапі підготовки 
і прийняття рішень щодо доцільності реалізації 
інвестиційно-інноваційних проектів, і ті, що відсте-
жуються в ході реалізації прийнятих рішень.

Показники інформаційного забезпечення 
інвестиційної безпеки, що формуються із зовніш-
ніх джерел і обробляються, головним чином, на 
етапі підготовки і прийняття рішень щодо інвес-
тиційно-інноваційних проектів, діляться на такі 
групи:

1. Показники, що характеризують загальное-
кономічний розвиток країни (макроекономічний 
та галузевий). До інформаційних показників, що 
характеризують макроекономічний розвиток, 
належать: темп зростання ВВП і національного 
доходу; розподіл національного доходу на спо-
живання і нагромадження; обсяг капітальних 
вкладень; уведення в дію основних засобів; 
індекс інфляції; облікова ставка НБУ. Галузевий 
розвиток характеризується обсягом та динамі-
кою виробленої та реалізованої продукції; дина-
мікою обсягу капітальних вкладень; загальною 
вартістю активів підприємства, у тому числі нео-
боротних, та їх віком; сумою власного капіталу 
підприємств; сумою валового прибутку підпри-
ємств, у тому числі від операційної та інвести-
ційної діяльності, індексом цін на продукцію 
галузі в періоді, що розглядається.

2. Показники, що характеризують 
кон’юнктуру інвестиційного ринку (фондових 
інструментів, грошових інструментів, капіталь-
них товарів та послуг). Інформаційними показ-
никами, що характеризують кон’юнктуру ринку 
фондових інструментів, є: види основних фон-
дових інструментів; котирувальні ціни попиту і 
пропозиції по основних видах фондових інстру-
ментів; обсяги і ціни угод по основних видах 
фондових інструментів; зведений індекс дина-
міки цін на фондовому ринку. Показники, що 
характеризують кон’юнктуру ринку грошових 
інструментів інвестування: кредитна ставка 
окремих комерційних банків, що диференцію-
ється по строках надання кредиту; депозитна 
ставка окремих комерційних банків, що дифе-
ренціюється по вкладах за вимогою та строко-
вих; офіційний курс окремих валют, яким оперує 
підприємство в процесі здійснення зовнішньое-
кономічних операцій; курс купівлі-продажу ана-
логічних видів валют, що встановлено комерцій-
ними банками. Кон’юнктуру ринку капітальних 
товарів та послуг характеризують такі інфор-
маційні дані: основні види капітальних товарів, 
що обертаються на товарному ринку і пов’язані 
з інвестиційною діяльністю підприємства; коти-
рувальні ціни попиту та пропозиції на відповідні 
капітальні товари; обсяги та ціни угод по від-
повідних капітальних товарах; середні ціни на 
інвестиційні послуги.
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3. Показники, що характеризують діяль-
ність контрагентів та конкурентів. Система цих 
показників використовується переважно для 
прийняття оперативних управлінських рішень 
по окремих аспектах здійснення інвестицій-
ного процесу. Вони можуть формуватися по 
таких блоках: «інвестиційні компанії, фонди 
та інші посередники», «банки», «інвестиційні 
підрядчики», «страхові компанії», «постачаль-
ники реальних капітальних товарів», «про-
давці нематеріальних активів», «конкуренти». 
Склад інформативних показників кожного блоку 
визначається конкретними цілями управління 
інвестиціями, обсягом інвестиційної діяльності, 
тривалістю партнерських відносин та іншими 
умовами.

4. Нормативно-регулюючі показники. Ці 
показники формуються переважно у розрізі 
двох блоків: «нормативно-регулюючі показники 
по різноманітних аспектах інвестиційної діяль-
ності підприємства», «нормативно-регулюючі 
показники по питаннях функціонування окремих 
сегментів інвестиційного ринку».

Система показників інформаційного забезпе-
чення інвестиційної безпеки підприємства, що 
формуються із внутрішніх джерел, може бути 
затребуваною як на початковому етапі розро-
блення рішень щодо інвестиційних проектів, так 
і на подальших етапах, пов’язаних із прийнят-
тям рішень стосовно доцільності продовження 
окремих інвестиційних проектів та інвестицій-
них програм. Ці показники також можуть бути 
поділена на три групи:

1. Показники, що характеризують рівень 
інвестиційної активності підприємства у цілому. 
До цієї групи належать: показники, що характе-
ризують обсяги реального та фінансового інвес-
тування; показники, що характеризують обсяги 
формування власних інвестиційних ресурсів; 
показники, що характеризують грошові потоки 
по інвестиційній діяльності.

2. Показники, що характеризують фінансові 
результати інвестиційної діяльності окремих 
структурних підрозділів підприємства: фінан-
сові результати по основних формах інвести-
ційної діяльності; фінансові результати інвес-
тиційної діяльності в регіональному розрізі; 
фінансові результати діяльності окремих «цен-
трів інвестицій».

3. Нормативно-планові показники, що 
пов’язані з інвестиційною діяльністю підприєм-
ства: система внутрішніх нормативів, що регу-
люють інвестиційну діяльність підприємства; 
система планових показників інвестиційної 
діяльності підприємства.

Особлива необхідність запровадження 
інвестиційного моніторингу виникає у разі роз-
роблення та прийняття рішення щодо велико-
масштабного і довготривалого інвестиційного 
проекту, наприклад придбання підприємства як 
діючого бізнесу. Інвестування у бізнес характе-
ризується своєю комплексністю. Тобто поряд 

із реальними інвестиціями одночасно здійсню-
ються вкладення капіталу у фінансові, немате-
ріальні активи та людський капітал. Об’єднання 
перелічених чинників в одному об’єкті інвес-
тування сприяє підвищенню рівня ефектив-
ності інвестування в діючий бізнес порівняно 
з іншими об`єктами інвестиційної діяльності, 
але не гарантує її отримання у передбачений 
період. Це пояснюється передусім можливими 
змінами у внутрішньому та зовнішньому серед-
овищі як самого інвестора, так і об’єкта купівлі 
в період реалізації інвестиційного рішення. Щоб 
вчасно реагувати як на позитивний, а особливо 
на негативний вплив факторів на процес реалі-
зації інвестиційного рішення, виникає законо-
мірна потреба в постійному спостереженні за 
ходом реалізації інвестиційного рішення. 

Система моніторингу реалізації інвестицій-
них рішень, які пов’язані з купівлею підприємства 
як діючого бізнесу, представляє собою налаго-
джений гнучкий механізм здійснення постійного 
спостереження за найважливішими поточними 
результатами реалізації даного інвестиційного 
проекту в умовах зміни зовнішнього та внутріш-
нього середовища, а також його впливу на рин-
кову вартість підприємства-інвестора.

Система моніторингу реалізації інвестицій-
них рішень спрямована на своєчасне встанов-
лення відхилень від нормативів та обмежень, 
які призводять до зниження ефективності інвес-
тиційного рішення та ефективності діяльності 
підприємства-інвестора у цілому; виявлення й 
аналіз причин, що спричиняють ці відхилення, 
а також розроблення пропозицій щодо відпо-
відного корегування окремих напрямів інвести-
ційної діяльності для нормалізації і підвищення 
ефективності. 

Побудова системи моніторингу реалізації 
інвестиційних рішень для придбанню діючого 
бізнесу може охоплювати такі етапи:

1. Побудова системи інформаційних показ-
ників з урахуванням кінцевої мети реалізації 
інвестиційного рішення щодо придбання підпри-
ємства як діючого бізнесу. 

Така система показників повинна передусім 
ґрунтуватися на даних оперативного бухгал-
терського обліку і статистичній звітності. Якщо 
необхідне включення окремих додаткових 
показників, будується система управлінського 
обліку, яка доповнює оперативний облік і підпо-
рядкована потребам ефективного управління. 
Систему інформативних показників доцільно 
розробляти окремо для підприємства-інвес-
тора і для придбаного бізнесу. Така необхідність 
полягає в тому, щоб розділяти їх результати 
діяльності для подальшого визначення і порів-
няння фактичної ефективності інвестиційного 
рішення і планової, а також установлення ймо-
вірності досягнення підприємством-інвестором 
кінцевої мети.

2. Розроблення системи узагальнюючих 
(аналітичних) показників.
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Система узагальнюючих показників буду-
ється окремо по підприємству-інвестору та 
інвестиційному проекту (діючому бізнесу) вихо-
дячи із цілей моніторингу реалізації інвести-
ційних рішень і ґрунтується на інформативних 
показниках, що для цього залучаються.

Аналітичні показники можна розділити за 
такими групами:

1) Формування фінансових ресурсів для реа-
лізації інвестиційного рішення.

Ця група показників дає можливість аналі-
зувати структуру інвестиційних витрат за дже-
релами їх утворення, а також оцінити вартість 
ресурсів, які застосовуються для придбання 
функціонуючого бізнесу, яка в подальшому може 
бути використана як ставка дисконтування. 

2) Освоєння фінансових коштів, що спрямо-
вуються на реалізацію інвестиційного рішення.

Експлуатаційні витрати, що несе підпри-
ємство-інвестор і які необхідні для реалізації 
інвестиційного проекту, можуть бути здійснені 
як у вигляді одноразових внесень, так і у вигляді 
поточних і постійних. У будь-якому разі вони 
можуть бути освоєні одночасно або поступово. 
Тоді виникає потреба у визначенні ступеню 
освоєння фінансових коштів, який необхідний 
для реальної оцінки результатів проекту і вста-
новлення причин у разі негативної тенденції.

3) Виконання плану реалізації продукції або 
послуг. 

Ця група показників є пріоритетною, коли 
метою придбання підприємства як діючого 
бізнесу було збільшення обсягів діяльності 
завдяки галузевій, товарній або регіональній 
диверсифікації. Ступінь виконання плану або 
нормативу по сукупному обсягу реалізації дає 
змогу оцінити можливість досягнення постав-
лених цілей. Визначення ступеню виконання 
плану обсягу реалізації окремо по інвестицій-
ному проекту і підприємству-інвестору допома-
гає встановити причини можливого відхилення 
загального обсягу реалізації.

4) Виконання плану поточних витрат. 
У складі показників цього розділу теж 

доцільно розглядати окремо показники по інвес-
тиційному проекту і по підприємству-інвестору з 
подальшим визначенням загальної суми витрат. 
По рівню загальної суми витрат інвестор може 
робити висновки про ступінь досягнення мети – 
зниження витратомісткості продукції або діяль-
ності у цілому.

5) Виконання плану прибутку.
Показники, що належать до цього розділу, є 

найбільш пріоритетними незалежно від цілей, 
що переслідує інвестор. Показники цього роз-
ділу наочно показують ступінь досягнення під-
приємством-інвестором своєї найголовнішої 
мети – підвищення добробуту його власників, що 
конкретизується у зростанні ринкової вартості 
підприємства-інвестора. Таким чином, якщо 
придбання підприємства як діючого бізнесу при-
носить прибуток у запланованому розмірі та 

забезпечує відповідну прибутковість власного 
капіталу інвестора, то це дає можливість гово-
рити про ефективність реалізації інвестиційного 
рішення.

6) Формування активів. 
Придбання підприємства як діючого бізнесу 

обов’язково збільшує актив підприємства-інвес-
тора. При цьому дуже важливим є аналіз не 
тільки показників приросту активів у цілому та їх 
структурних елементів, а й прибутковості додат-
кових активів.

7) Поточна ефективність реалізації інвести-
ційного проекту, яка може бути визначена за 
допомогою низки показників.

Ця група показників є особливо важливою, 
тому що вони розглядаються як критеріальні 
(критерій результативності) під час прийняття 
інвестиційного рішення щодо придбання під-
приємства як діючого бізнесу. По них плано-
вими або нормативними значеннями встанов-
лені ті, що були розраховані по прийнятому як 
найбільш ефективному проекту. Враховуючи ці 
стандарти і фактичні значення по критеріальних 
показниках у ході моніторингу досліджуються 
відхилення (різниця між фактом і нормативом), 
їх розмір, причини виникнення.

3. Розроблення форми звітності відповідаль-
них осіб за реалізацію інвестиційного проекту.

Форма звітності розробляється виходячи з 
того, яка інформаційна база необхідна для здій-
снення моніторингу реалізації інвестиційних 
рішень та яку дійсно можливо залучити. Також 
ураховується склад аналітичних показників, що 
є підконтрольними і по яких установлені кіль-
кісні стандарти.

4. Встановлення періодичності формування 
звітної бази даних.

Визначення контрольного періоду по кож-
ному розділу показників ґрунтується на їх прі-
оритетності в процесі реалізації інвестиційного 
проекту. Пріоритетність, своєю чергою, зале-
жить від етапу реалізації інвестиційного проекту. 
На початковому етапі (перший рік) найбільша 
увага приділяється показникам формування 
фінансових ресурсів для реалізації проекту 
(контролюються раз на декаду). Наступними за 
значимістю на початковому етапі є показники, 
що відображають освоєння фінансових коштів, 
які спрямовувалися на реалізацію комплексного 
інвестиційного проекту. Звітність по цих показ-
никах має подаватися в кінці кожного місяця.

Після формування й освоєння фінансових 
коштів на наступних етапах реалізації проекту 
пріоритетність показників дещо змінюється. 
До показників першого рангу пріоритетності 
будуть належати ті, що характеризують вико-
нання плану обсягу реалізації, поточних витрат, 
прибутку як по проекту, так і по підприємству-
інвестору. Їх значення контролюються кожного 
кварталу. До другого рангу пріоритетності нале-
жать показники, що відображають формування 
активів та ефективності інвестиційного проекту. 
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Спостереження цих груп показників пропону-
ється проводити в кінці кожного року дії інвести-
ційного проекту.

5. Встановлення розмірів відхилень фактич-
них результатів показників, що контролюються, 
від установлених стандартів.

Відхилення від установлених стандартів 
обов'язково фіксується на момент подання 
звітності по встановлених показниках і розра-
ховується як в абсолютних, так і у відносних 
величинах.

Від’ємне відхилення по показниках, які є 
об’єктом спостереження, свідчить про те, що 
фактичне їх значення нижче за нормативне. 
Від’ємне відхилення може бути двох типів: допус-
тиме від’ємне відхилення та критичне від’ємне 
відхилення. Для проведення такого розподілу 
підприємство-інвестор визначає критерій «кри-
тичного» відхилення, який диференціюється по 
контрольних періодах. Як «критичне» відхилення 
по показниках із декадним і місячним періодами 
спостереження може бути прийняте відхилення 
у розмірі 20 і більше відсотків; по показниках із 
періодом спостереження раз у квартал – 10 і 
більше відсотків; по показниках із річним контр-
ольним періодом – 5 і більше відсотків.

6. Виявлення основних причин відхилення 
фактичних результатів підконтрольних показни-
ків від установлених стандартів.

Відхилення зі знаком «-» для інвестора є 
сигналом до відповідних дій. Передусім прово-
диться детальний аналіз ситуації по кожному 

показнику з критичним відхиленням. Установлю-
ються причини, що сприяли такому становищу.

Отримання інформації про хід реалізації при-
йнятих інвестиційних рішень потребує витрат 
додаткових трудогодин. З огляду на це, важливо 
зрозуміти необхідність уведення додаткової тру-
дової одиниці на підприємстві для виконання 
означених завдань. У разі відсутності на підпри-
ємстві інвестиційних проектів, пов’язаних із при-
дбанням діючого бізнесу, функції моніторингу 
реалізації рішень стосовно інших видів об’єктів 
інвестування можуть виконуватися спеціаліс-
тами фінансового відділу.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. За під-
сумками вищерозглянутого можна зробити такі 
висновки:

• запорукою здійснення ефективної та без-
печної інвестиційної діяльності на підприємстві 
є налагоджена система моніторингу; 

• система моніторингу повинна включати 
два блоки: збір і обробку інформативних показ-
ників із зовнішніх та внутрішніх джерел для 
обґрунтування інвестиційних рішень; спостере-
ження і виявлення негативних критичних відхи-
лень у ході реалізації інвестиційних рішень. 

Опираючись на створене інформативне 
забезпечення, можна визначати рівень інвес-
тиційної безпеки як інтегрального показника 
оцінки ефективності інвестиційної діяльності 
підприємства, методичне розроблення якого є 
предметом подальшого наукового дослідження.
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У статті досліджено динаміку та структуру акціонерних товариств в Україні, визначено тенденції їх 
зміни, вплив факторів та наведено економічне обґрунтування результатів. Досліджено залежність зміни 
розміру статутного капіталу від розміру мінімальної заробітної плати, розглянуто труднощі проходжен-
ня процедури лістингу акціонерними товариствами та кількість випусків акцій, які допущено до торгів 
на фондових біржах. Визначено зміни в законодавчій базі, які стосуються мажоритарних та міноритарних 
власників акцій підприємств, вимог щодо захисту власників простих акцій. Досліджено дивідендну політику 
найбільших підприємств України щодо нарахування та виплати дивідендів, визначено проблеми та запро-
поновано можливі шляхи їх вирішення. 

Ключові слова: акціонерне товариство, статутний капітал, мажоритарні та міноритарні власники 
акцій, дивіденди, дивідендна політика.

В статье исследованы динамика и структура акционерных обществ в Украине, определены тенден-
ции их изменения, влияние факторов и приведены экономическое обоснование результатов. Исследова-
на зависимость изменения размера уставного капитала от размера минимальной заработной платы, 
рассмотрены трудности прохождения процедуры листинга акционерными обществами и количество 
выпусков акций, допущенных к торгам на фондовых биржах. Определены изменения в законодательной 
базе, касающиеся мажоритарных и миноритарных владельцев акций предприятий, требований по защи-
те владельцев простых акций. Исследована дивидендная политика крупнейших предприятий Украины по 
начислению и выплате дивидендов, определены проблемы и предложены возможные пути их решения. 

Ключевые слова: акционерное общество, уставный капитал, мажоритарные и миноритарные 
владельцы акций, дивиденды, дивидендная политика.

The article is an investigation on dynamics and structure of joint stock companies in Ukraine. It describes the 
tendencies of fluctuations, influence of economic factors which are confirmed by a research. The research describes 
correlation of change in authorized and change in a minimum wage policy. In addition, this article presents difficulties 
of the listing proses and quantity of stocks approved for trade on a stock market. There are also changes in policy 
described regarding major and minor ownership as well as protection of the regular stockholders. The dividend 
policy regarding the calculation and payment of the dividends of the largest enterprises of Ukraine was investigated. 

Keywords: joint stock company, authorized capital, majority and minority shareholders, dividends, dividend 
policy.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Нині існує тенденція щодо 
зменшення кількості акціонерних товариств, 
вони відіграють важливу роль в економіці нашої 
держави, адже цей вид господарських това-
риств створює найбільшу частку ВВП країни. 
Складна економічна ситуація в Україні генерує 
підвищений ризик збитковості акціонерних това-
риств, що, своєю чергою, тісно корелює з про-

блемою не нарахування дивідендів. З огляду на 
сучасні негативні тенденції, держава повинна 
втручатися та здійснювати заходи щодо регулю-
вання діяльності акціонерних товариств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Вагомий вне-
сок у визначення та вирішення проблем виплат 
дивідендів зробили такі вчені, як В.О. Гурєєв, 
В.М. Коссак, І.Б. Саракун та ін. У працях цих 
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учених було досліджено проблеми вибору диві-
дендної політики, вплив держави та можливі дії 
з боку держави на покращення тенденцій.

У даному дослідженні розглядаються, крім 
іншого, такі невирішені частини загальної про-
блеми, як можливе законодавче регулювання 
для вдосконалення механізму сплати дивіден-
дів акціонерних товариств у кризовий період.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження тенден-
цій зміни діяльності підприємств акціонерної 
форми власності у цілому та в розрізі її типів, 
обґрунтування особливостей їх реалізації на 
практиці в межах чинного законодавства, визна-
чення перспектив розвитку, а також оцінка діяль-
ності товариств у сфері дивідендної політики, 
використання даної форми власності нараху-
вання та сплати ними дивідендів, а також мож-
ливі шляхи вирішення досліджених проблем. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Сучасне поняття «акціонерне това-
риство» визначено на законодавчому рівні у 
Цивільному та Господарському кодексах України 
та Законі «Про акціонерні товариства». Згідно 
з ч. 1 ст. 152 Цивільного кодексу України, акці-
онерне товариство – господарське товариство, 
статутний капітал якого поділено на визначену 
кількість часток однакової номінальної вартості, 
корпоративні права за якими посвідчуються акці-
ями [1]. Таке ж визначення поняття акціонерного 
товариства міститься у ч. 1 ст. 3 Закону України 
«Про акціонерні товариства». Щодо Господар-
ського кодексу України, то у ч. 2 ст. 80 наводиться 
інше, більш детальне визначення: акціонерним 
товариством є господарське товариство, яке має 
статутний капітал, поділений на визначену кіль-
кість акцій однакової номінальної вартості, і несе 
відповідальність за зобов'язаннями тільки май-
ном товариства, а акціонери несуть ризик збит-
ків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах 
вартості належних їм акцій [2]. 

Питання правового регулювання акціонер-
них товариств визначено також у законах Укра-
їни «Про господарські товариства», «Про цінні 
папери та фондовий ринок», «Про Національну 
депозитарну систему та особливості електро-
нного обігу цінних паперів в Україні».

Згідно з чинним законодавством, розрізняють 
два типи акціонерних товариств: публічні і при-
ватні. Проте проведені дослідження в даному 
напрямі дають можливість стверджувати, що не 
всі акціонерні товариства на практиці змінили 
назву з відкритих на публічні та із закритих на при-
ватні, хоча це визначено на законодавчому рівні.

Г.Ф. Шершеневичем дещо по-іншому пред-
ставлено сутність акціонерного товариства, 
а саме як товариство, засноване на договорі 
з'єднання осіб для спільного виробництва тор-
говельного промислу за допомогою капіталу, 
розподіленого на рівні частки, межами яких й 
обмежується відповідальність кожного учас-
ника [3, с. 383]. 

На нашу думку, доцільно розглянути струк-
турну динаміку зміни кількості та форм власності 
акціонерних товариств для ідентифікації причин 
їх змін. На рис. 1 наведено динаміку АТ в Україні 
за 2013–2016 рр. у цілому та за їх типами.

На основі проведеного статистичного аналізу 
можна визначити, що акціонерні товариства в 
Україні включають публічні акціонерні товари-
ства (далі – ПАТ), приватні акціонерні товари-
ства (далі – ПрАТ) та товариства, що змінюють 
форму власності. З 2013 по 2016 р. загальна 
кількість АТ зменшилася на 9 646 од. (38,72%), 
з 24 912 до 15 266 за рахунок зменшення ПАТ 
на 364 од. (11%), ПрАТ на 515 од. (10,63%) та 
товариств, що змінюють свою форму власності 
(з ВАТ та ЗАТ) на 8 737 од. (47%). 

До основних причин, які зумовили тенден-
цію зниження кількості акціонерних товариств, 
можна віднести:

1. реорганізацію АТ в інші організаційно-пра-
вові форми;

Рис. 1. Динаміка акціонерних товариств в Україні за 2013–2016 рр.

 

2013 2014 2015 2016
Акціонерні товариства 24912 16231 15630 15266
ПАТ 3576 4215 4170 3182
ПрАТ 4843 3490 3494 4328
Товариства, які змінюють 

форму власності 16493 8526 7966 7756
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2. неможливість із боку підприємств, ство-
рених у процесі приватизації та корпоратизації, 
підтримувати дану (АТ) форму власності;

3. зміну законодавчої бази.
Відповідно до вищесказаного, доцільно 

дослідити дані причини більш детально.
1. Реорганізація АТ в інші організаційно-

правові форми. Найчастіше це реорганізація в 
товариства з обмеженою відповідальністю, що 
підтверджується статистикою. Загальна кіль-
кість товариств з обмеженою відповідальністю 
(далі – ТОВ) збільшилася на 6 372 од. за період 
2013–2015 рр. Даний перехід пояснюється 
перевагами ТОВ над АТ, до яких можна відне-
сти мінімальний розмір СК: АТ – 1 250 мінімаль-
них заробітних плат, установлених на 1 січня 
звітного року (на 1.01.2017 – 4 млн. грн.), тоді 
як розмір статутного капіталу ТОВ не обмежу-
ються. Як правило, ТОВ орієнтоване на суб’єкти 
малого підприємництва, тоді як акціонерні това-
риства є правовою формою об’єднання вели-
кого капіталу. В Україні станом на 2015 р. малий 
та середній бізнес становить 99,88% (343 017 
підприємств) загальної кількості підприємств, 
де розмір статутного капіталу не завжди дося-
гає потрібної кількості для створення АТ і пере-
вага надається створенню саме ведення діяль-
ності у формі ТОВ. 

Оскільки розмір статутного капіталу АТ зале-
жить від мінімальної заробітної плати, яка затвер-
джена в державі на відповідний рік, то аналіз 
його розміру свідчить про суттєве збільшення з 1 
433 750 грн. в 2013 р. до 4 млн. грн. у 2017 р., або 
на 120,7% відносно 2016 р., що також є однією з 
причин зменшення кількості АТ (табл. 1). 

Пряма залежність величини статутного капі-
талу до розміру МЗП негативно впливає на 
можливість задоволення вимог законодавства 
акціонерними товариствами. Згідно з чинним 
законодавством, величина СК у 2017 р. збіль-
шилася у 2,8 рази, що можна побачити на рис. 2, 
з 2013 р.

Основні проблеми функціонування суб'єктів 
господарювання акціонерної форми власності:

– великі первинні витрати грошових коштів 
і часу при реєстрації за рахунок витрат на юри-
дичні послуги, підготовку реєстраційних доку-
ментів, випуск акцій тощо;

– неможливість із боку підприємств, ство-
рених у процесі приватизації та корпоратизації, 
підтримувати акціонерну форму власності;

– подвійне оподаткування: оподатковується 
спочатку прибуток, а потім дивіденди акціонерів;

– розбіжності між функціями власності і 
контролю, що провокує виникнення конфліктів 
між акціонерами корпорації і менеджерами, що 
негативно впливає на гнучкість управління;

– труднощі ліквідації у зв’язку з існуванням 
принципу обмеженої  відповідальності (най-
частіше корпорація припиняє своє існування 
в результаті злиття або поглинання іншими 
суб’єктами господарювання);

– потенційні можливості для зловживань 
посадових осіб; нестабільність законодавчої 
бази [4, с. 38–39; 5, с. 6–7]. 

Окремо вважаємо за потрібне виділити зміни 
в законодавчій базі, які стосуються мажоритар-
них (великих акціонерів, чиї пакети акцій дають 
їм змогу брати участь в управлінні акціонерним 
товариством) та міноритарних (пакети акцій 

Таблиця 1
Залежність зміни розміру статутного капіталу АТ від МЗП 

Рік 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.
МЗП, грн. 1147 1218 1378 1450 3200

Статутний капітал, грн. 1433750 1522500 1722500 1812500 4000000
Темп приросту 

статутного капіталу, % - 6,2 13,1 5,2 120,7

Джерело: складено на основі чинного законодавства

Рис. 2. Динаміка розміру статутного капіталу акціонерних товариств
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у цих осіб досить великі, даються деякі права 
(на збір інформації про фінансовий стан компа-
нії), але в управлінні компанією вони участі не 
беруть) власників акцій підприємств. Із 1 травня 
2016 р. набрали чинності норми Закону України 
«Про акціонерні товариства», який спрямований 
на підвищення вимог до публічних акціонерних 
товариств. Бажаним результатом цього є захист 
міноритарних акціонерних, підвищення інвести-
ційної привабливості країни та виконання вимог 
Угоди про асоціацію України та ЄС. 

Згідно із Законом України «Про акціонерні 
товариства», усі ПАТ повинні:

1. знаходитися в лістингу фондової біржі, 
що є вкрай складним з огляду на реальний стан 
випуску позалістингових акцій (рис. 3); 

Акціонерні товариства повинні пройти про-
цедуру лістингу і бути зареєстрованими як міні-
мум на одній фондовій біржі. Дані вимоги спри-
ятимуть прозорості і відкритості діяльності АТ 
для акціонерів та органів контролю. Одержання 
лістингу для товариства – важке та ризиковане 
рішення, яке потребує тривалої та витратної під-
готовки. Метою є проведення процесу купівлі-
продажу акцій через біржу. Щорічна кількість 
випусків акцій зменшується. Найбільша кількість 
таких випусків була зареєстрована в 2013 р. із 
загальною кількістю 1 993 шт. Порівняно з 2015 р. 
ця кількість зменшилася на 1 558 штук (27,92%). 
Беручи до уваги співвідношення кількості випус-
ків поза лістингом і перший та другий рівні, вихо-
дить, що питома вага лістингових випусків змен-
шилася з 10,19 % у 2012 р. до 4,28% у 2015 р. 
Причина – саме зменшення кількості емітентів та 
складність процедури лістингу; 

2. вивести у вільний обіг не менше 10% 
акцій;

3. якщо АТ не відповідають вимогам, про-
вести додаткову емісію акцій або продати час-
тину акцій у вільний обіг.

Для того щоб не порушувати вимоги законо-
давства, більшість ПАТ реорганізується з ПАТ 
у ПрАТ або, згідно зі змінами в законодавстві, 
випускає 10% акцій у вільний обіг. Оскільки 
випуск акцій може призвести до зменшення 
розміру державного пакета, а отже, до втрати 
блокуючого пакета, наглядові ради виносять на 

розгляд загальних зборів акціонерів питання 
щодо реорганізації товариств, яка буде прово-
дитися протягом 2017 р. Отже, зміни в законо-
давстві спрямовані здебільшого на захист міно-
ритарних акціонерів. 

Рейтинг Doing Business зазначив Україну за 
показником «Захист міноритарних інвесторів» 
у 2017 р. на 70-й позиції, 2016 р. – 101-й пози-
ції. Україна покращила свої позиції на 31 пункт, 
що свідчить про ефективну державну політику в 
даній сфері. 

Отже, найбільш проблематично у веденні 
діяльності у формі акціонерних товариств є 
обмеження їх діяльності. Існують особливості 
щодо створення та ведення діяльності ПАТ та 
ПрАТ (табл. 2).

Після сплати всіх платежів із прибутку в роз-
порядженні товариства залишається певна 
його частина, яка називається чистим прибут-
ком. Чистий прибуток може залишатися на під-
приємстві у вигляді нерозподіленого прибутку 
або за рішенням власників розподілятися на 
фонд споживання (фонд виплати дивідендів, 
фонд преміювання), резервний фонд та фонд 
реінвестування.

На практиці використання чистого прибутку 
зводиться до розв’язання протиріч між інтер-
есами підприємства, його працівників та влас-
ників. Природно, що акціонери, вкладаючи свої 
активи в діяльність товариств, мають на меті 
отримати якомога більші дивіденди, а підприєм-
ство, своєю чергою, зацікавлене в якнайбільшій 
сумі реінвестованого прибутку.

Відповідно до вищесказаного, дивідендна 
політика акціонерних товариств полягає в при-
йнятті рішення щодо виплати дивідендів чи ні в 
поточному і перспективному періодах. У більш 
широкому трактуванні під дивідендною політи-
кою розуміють принципи та методи визначення 
частки прибутку, сплачуваної власнику капіталу 
відповідно до його внеску у загальному обсязі 
власного капіталу підприємства [6, с. 531]. 

У зв’язку з досить складним фінансовим ста-
новищем вітчизняних підприємств та компаній 
більшість із них протягом 2012–2014 рр. дотри-
мувалася консервативної дивідендної політики, 
реінвестуючи майже весь прибуток у розвиток 

Рис. 3. Кількість випусків акцій, які допущено до торгів  
на фондових біржах, шт.
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бізнесу чи не розподіляючи прибуток (табл. 3). 
Дана дивідендна політика використовується 
для того, щоб уникнути цих негативних наслід-
ків, стабільний розмір дивідендних виплат вста-
новлюється на відносно низькому рівні. Тобто 
консервативна дивідендна політика мінімізує 
ризик зниження фінансової стійкості організа-

ції через недостатні темпи приросту власного 
капіталу.

У 2014 р. ситуація докорінно не змінилася і 
сума нарахованих акціонерними товариствами 
дивідендів, за даними фінансової звітності, ста-
новила 33,91 млрд. грн. У 2014 р. найбільший 
обсяг дивідендів нарахований підприємствами, 

Таблиця 2
Відмінності діяльності АТ у формах ПАТ і ПрАТ

Критерії відмінностей ПАТ ПрАТ
1 2 3

Кількість учасників Не обмежена 1–100 осіб
Процедура лістингу Обов’язкова (три рівні) -
Розміщення акцій Публічне та приватне Приватне
Порядок руху учасників Вільний Обмежений
Види акцій, що випускаються Іменні акції та акції на 

пред'явника
Тільки іменні 

Річна фінансова звітність Обов'язкова перевірка 
незалежним аудитором -

Повідомлення про виплату 
дивідендів

Фондову біржу, де перебуває в 
біржовому реєстрі

Лише осіб, які мають право на 
отримання дивідендів

Повідомлення про загальні 
збори акціонерів

Акціонерів та фондову біржу, де 
пройдено лістинг

Лише акціонерів персонально

Порядок голосування на 
загальних зборах

Тільки з використанням 
бюлетенів

Не встановлено, якщо кількість 
учасників не більше 25 осіб, 
допускається прийняття рішення 
методом опитування

Власна веб-сторінка в мережі 
Інтернет

Обов'язкова -

Обрання членів наглядової ради Кумулятивно Кумулятивно або пропорційним 
представництвом за кількістю 
акцій (згідно зі статутом)

Розкриття інформації про 
діяльність

На основі міжнародних 
стандартів бухобліку -

Джерело: складено на основі чинного законодавства України

Таблиця 3
Розмір нарахованих та сплачених дивідендів акціонерними товариствами України
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Джерело: побудовано за даними [10]
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основними видами економічної діяльності яких 
були: добувна промисловість і розроблення 
кар'єрів (14,39 млрд. грн.); переробна промис-
ловість (5,69 млрд. грн.); інформація та телеко-
мунікації (5,66 млрд. грн.).

Досліджуючи публічні акціонерні товариства 
за видами економічної діяльності, у 2014 р. най-
більшу частку займає переробна промисловість 
– 36%, професійна та наукова діяльність – 13% 
та тимчасове розміщування й організація хар-
чування – 8% від загальної структури (табл. 4). 

За 2014 р. в одній добувній промисловості 
відбувається нарахування майже половини 
обсягу дивідендів, тоді як обсяги нарахованих 
дивідендів переробної промисловості та інфор-
маційної діяльності становлять по 16%. 

За сплаченими дивідендами в 2014 р. такі 
види економічної діяльності, як переробна та 
добувна промисловість, інформаційна та еко-

номічна діяльність загалом становлять майже 
75% сплачених дивідендів (табл. 4). Отже, від-
соток нарахованих і сплачених дивідендів сут-
тєво відрізняється, що зумовлено дивідендною 
політикою акціонерних товариств.

Проаналізуємо діяльність найбільших публіч-
них акціонерних товариств щодо виплати диві-
дендів акціонерам у 2014–2015 рр. (табл. 5).

Дані дослідження були спрямовані на визна-
чення зміни дивідендної політики окремих під-
приємств. Для дослідження були взяті найбільші 
підприємства за нарахуванням та виплатою 
дивідендів у 2014 р. та зіставлені з результа-
тами їхньої діяльності в 2015 р. Опираючись на 
результати, можна зробити такі висновки:

– три підприємства були збиткові 
(ПАТ «Фiлiп Моррiс Україна», ПАТ «Укрнафта», 
ПАТ «Миронівський хлібопродукт»), відповідно, 
не нараховували та не сплачували дивіденди;

Таблиця 4
Розподіл нарахованих та сплачених дивідендів акціонерними товариствами  

за основними видами економічної діяльності товариств у 2014 р. 

Вид економічної діяльності
Відсоток від загального обсягу нарахованих дивідендів 

акціонерними товариствами 
Нараховані дивіденди Сплачені дивіденди

Добувна промисловість і розроблення 
кар’єрів 42,44 18,00

Переробна промисловість 16,77 23,67
Інформація та телекомунікація 16,68 17,49
Фінансова та страхова діяльність 9,65 15,50
Постачання електроенергії, газу, пари 5,67 9,79
Оптова та роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспорту 4,68 6,99

Професійна, наукова та технічна 
діяльність 2,8 5,86

Інші 1,31 2,3
Джерело: побудовано за даними [9]

Таблиця 5
АТ із найбільшим обсягом нарахованих та сплачених дивідендів у 2014–2015 рр.

Найменування 
емітента

2014 р. Питома вага 
сплачених 
дивідендів, 

%

2015 р. Питома вага 
сплачених 
дивідендів, 

%
Нараховано Сплачено Нараховано Сплачено

1 2 3 4 5 6 7
ПАТ «Інгулецький 
гірничозбагачувальний 
комбінат»

9051,57 2437,04 26,92 9761,7 9250,04 94,76

ПАТ «Укрнафта» 3679,25 0 0 1264,61 0 0
ПрАТ «МТС Україна» 3078 780,78 25,37 0 0 0
ПАТ «Київстар» 2489,93 1939,97 77,91 0 0 0
ПАТ «Фiлiп Моррiс 
Україна» 1301,5 999,02 76,76 0 0 0

ПАТ «Миронівський 
хлібопродукт» 1173,67 670,79 57,15 0 0 0

ПАТ «Фоззі Рітейл», 900 901,46 100,16 1200 888,7 74,06
ПАТ «КОНТI» 701,98 524,12 74,66 0 80 0

Джерело: побудовано за даними [9]
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– такі підприємства, як ПрАТ «МТС Укра-
їна», ПАТ «Київстар», не розподіляли чистий 
прибуток, а інвестували його у свою діяльність;

– ПАТ «Інгулецький гірничозбагачуваль-
ний комбінат» сплатив майже у повному обсязі 
нараховані дивіденди, продемонструвавши ста-
більність власної дивідендної політики та пози-
тивну тенденцію щодо нарахування та сплати 
дивідендів. Підприємства ПАТ «Фоззі Рітейл», 
ПАТ «КОНТI» також сплачували дивіденди 
власним акціонерам відповідно до власних 
можливостей.

На практиці українські підприємства зде-
більшого використовують залишкову політику 
дивідендних виплат, яка забезпечує високий 
темп розвитку підприємства, підвищення його 
фінансової стабільності, але її недоліками є 
нестабільний розмір дивідендних виплат, від-
тік дрібних інвесторів та непередбачуваність 
їх розмірів, що будуть формуватися в майбут-
ньому періоді. Даний тип дивідендної політики 
доцільно застосовувати на ранніх стадіях життє-
вого циклу підприємства, що пов’язано із висо-
ким рівнем ділової та інвестиційної активності.

Застосування інших стратегій та методів 
виплат дивідендів на сучасному є проблема-
тичним. Саме тому частка акціонерних това-
риств, що виплачували дивіденди, не пере-
вищує 10–15%. Окрім того, звернемо увагу на 
кілька важливих параметрів. По-перше, страте-
гія максимізації дивідендів на сучасному етапі 
характерна тільки для держави як акціонера. 
По-друге, беручи до уваги те, за які роки були 
здійснені наші дослідження та відповідне зако-
нодавче регулювання, саме акціонерне това-
риство, мажоритарні власники та менеджмент 
формують власну позицію стосовно дивіденд-
них виплат виходячи або з можливості отри-
мання доходів від контролю, або через пріори-
тетність зростання ринкової вартості корпорації. 

Що ж стосується 2017 р., то зазначені раніше 
зміни в законодавстві повинні кардинально змі-
нити кількісну структуру АТ, вплив мажоритар-
них власників на дивідендну політику та розпо-
діл прибутку. Зміни будуть помітні вже в кінці 
2017 р. 

Щодо шляхів удосконалення наявного 
порядку виплати дивідендів, В.М. Коссак спра-
ведливо зауважує, що в законодавстві необ-
хідно передбачити норму, яка б установлю-
вала обов’язок органів управління акціонерного 
товариства частину прибутку скеровувати на 
виплату дивідендів [7, c. 78].

В.О. Гурєєв пропонує закріпити право акціо-
нера на отримання дивідендів безвідносно до 

факту прийняття рішення про їх виплату (оголо-
шення), а умовою його здійснення – наявність 
прибутку в акціонерному товаристві та вста-
новити можливість оскарження бездіяльності 
товариства (невиплати дивідендів) у судовому 
порядку [8, c. 97]. 

Опираючись на статистичні дослідження та 
пропозиції вчених щодо вдосконалення меха-
нізму сплати дивідендів АТ, могли б стати зміни в 
законодавстві, які б сприяли конкретним заходам 
(зміні керівництва, дивідендної політики, іншим 
заходам) за умови отримання підприємством 
збитків. Це повинен бути визначений комплекс 
заходів, спрямований на покращення результа-
тів діяльності АТ і, відповідно, сплату дивідендів 
акціонерам. Найбільш ефективним контроле-
ром акціонерного капіталу є міноритарні акціо-
нери. Для них є невигідними отримання підпри-
ємством збитків та невиплата ним дивідендів. 
Законодавче регулювання діяльності у кризовий 
(збитковий період), а також під час фінансово-
економічного «оздоровлення» організації при-
зведе до вирішення даної проблеми. Держава 
вже обрала напрям – захист міноритарних інвес-
торів, – але це повністю не вирішить проблему. 
Для підприємств, які вирішили не нараховувати 
і не сплачувати дивіденди, а реінвестувати у 
власну діяльність, логічним та правильним ува-
жаємо пропозицію закріпити право акціонера 
на отримання дивідендів безвідносно до факту 
прийняття рішення про їх виплату та встановити 
можливість оскарження невиплати дивідендів у 
судовому порядку. Запропонований нами захід є 
одним із імовірних та реальних шляхів вирішення 
проблеми сплати дивідендів. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Дії дер-
жави спрямовані на конкретні зміни в діяльності 
акціонерних товариств, насамперед зміни умов 
функціонування публічних акціонерних това-
риств. Їх кількість буде помітно зменшуватися 
через нормативи, встановленні Національною 
комісією з цінних паперів і фондового ринку. 
Розумна дивідендна політика, заснована на 
балансі між дотриманням права акціонерів на 
участь у розподілі прибутку товариства і одер-
жання його частини (дивідендів) та необхідністю 
інвестувати в подальший розвиток, є одним із 
ключових елементів довгострокового зростання 
акціонерної вартості товариства. Запропоно-
ваним нами варіантом реалізації ефективної 
дивідендної політики на теперішній час є зміна 
законодавства для стабільної політики виплати 
дивідендів акціонерам, передусім міноритар-
ним власникам акцій. 
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У статті досліджено стан металургійної галузі України, зокрема ПАТ «Дніпровський металургійний 
комбінат». Виявлено причини недостатньої інвестиційної привабливості ПАТ «ДМК». Охарактеризовано 
суть пропонованого інвестиційного проекту для металургійного підприємства. Розраховано показники ін-
вестиційної привабливості пропонованого проекту. Рекомендовано заходи щодо підвищення інвестиційної 
привабливості металургійних підприємств.

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, інвестиції, інвестиційна привабливість, конкуренто-
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В статье исследовано состояние металлургической отрасли Украины, в частности ПАО «Дне-
провский металлургический комбинат». Выявлены причины недостаточной инвестиционной привле-
кательности ПАО «ДМК». Охарактеризована сущность предлагаемого инвестиционного проекта для 
металлургического предприятия. Рассчитаны показатели инвестиционной привлекательности предла-
гаемого проекта. Предложены мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности мета-
ллургических предприятий.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инвестиции, инвестиционная привлекатель-
ность, конкурентоспособность, металлургическая отрасль.

This article explores the state of the steel industry in particular Ukraine and PJSC «DMK». Detected the reasons 
for the lack of investment attractiveness of PJSC «DMK». Described the essence of the offered investment project 
for metallurgical enterprise. The estimated indicators of investment attractiveness of the project. Recommended 
measures to facilitate investment in innovative development company.

Keywords: innovation, innovative development, investment, investment attractiveness, competitiveness, 
metallurgy.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Однією з базових галузей еко-
номіки України залишається гірничо-металургійна 
галузь, забезпечуючи до 25% усього національ-
ного виробництва, 34% національного експорту 
[1]. Металургійні підприємства є найбільшими 
платниками податків у нашій країні. Підприєм-
ства галузі, що належать крупному приватному 
капіталу, виявилися не готовими до всіх викликів, 
пов'язаних зі світовою кризою, насамперед пере-
виробництвом чорних металів, падінням попиту 
на металопродукцію низької якості, посиленням 
конкуренції та появою нових гравців на світових 
ринках: Китаю, Індії та Південної Кореї. Мета-
лургійні підприємства України порівняно з розви-

неними країнами світу характеризуються істот-
ним технологічним відставанням і підвищеною 
енергоємністю, тому актуальним постає питання 
залучення інвестицій у модернізацію металур-
гійних підприємств України задля подальшого їх 
розвитку і конкурентоспроможності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Різноманітним аспек-
там залучення інвестицій на підприємства при-
свячено праці таких знаних зарубіжних учених, 
як Е. Берлоу, О. Вільямсон, Д. Гофман, Дж. Дан-
нінг, Дж. Мур, М. Портер, П. Фішер, С. Хай-
мер, У. Шарп та ін. Питання залучення інозем-
них інвестицій в Україну, зокрема проблемних 
аспектів цього процесу, знайшли відображення 
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у багатьох вітчизняних учених: О. Баранов-
ського, Я. Бережного [2], Жаліла [2], І. Бланка 
[3], В. Геєця, Б. Данилишина [4], Я. Мозгового, 
С. Мочерного, І. Ніколайко, О. Онопрієнко, 
В. Петрушевської,  О. Федорук та ін. Але потре-
бує подальших досліджень пошук шляхів залу-
чення інвестицій у металургійну галузь.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Результати проведених нау-
ковцями досліджень не дають комплексного 
уявлення про систему залучення інвестицій на 
металургійні підприємства. Отже, ми вважаємо, 
що нині нагальним є пошук конкретних підходів 
до розв’язання цієї ключової проблеми.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – дослідити сучасний 
стан металургійної галузі, оцінити конкурен-
тоспроможність металургійних підприємств, 
визначити шляхи підвищення інвестиційної при-
вабливості для залучення додаткових джерел 
фінансування інноваційного розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Україна за підсумками роботи мета-
лургійних підприємств у липні 2016 р. наростила 
виробництво сталі на 10,5% порівняно з липнем 
2015 р. до 2,065 млн. т, піднявшись з 11-го на 
10-е місце в рейтингу 66 країн – основних світо-
вих виробників цієї продукції [5]. 

Негативно позначилася на металургійній 
галузі ситуація на зовнішніх ринках. За раху-
нок падіння цін на сировину для металургійної 
промисловості Китай знизив собівартість свого 
металу, що призвело до витіснення україн-
ської продукції з важливих експортних ринків. У 
результаті Україна скоротила виручку від прода-
жів металопродукції за кордон.

Абсолютно зрозуміло, що ефективна страте-
гія розвитку галузі передбачає залучення інвес-
тицій інноваційного порядку для вдосконалення 
технологій, зниження енергоємності, суттєвої 
модернізації, поліпшення асортименту та якості 
продукції.

Основні кошти підприємствами вкладалися 
в завершення будівництва розпочатих раніше 
об'єктів, реконструкцію і модернізацію наявних 
потужностей.

Актуальними заходами для всіх підпри-
ємств залишаються оновлення аглодоменного 
виробництва й упровадження перспективних 
технологій, спрямованих на зниження витрат 
енергоресурсів, таких як: технології вдування 
пиловугільного палива (ПВП) у горнодоменних 
печей, будівництво установок позапічної обробки 
сталі, заміна мартенівського виробництва кон-
вертерним і електросталеплавильним, будівни-
цтво сучасних ливарно-прокатних модулів.

На всіх підприємствах упроваджено енер-
гоменеджмент, що забезпечує суворий контр-
оль над використанням паливно-енергетичних 
ресурсів та виконанням установлених норм 

витрат. А на підприємствах, що мають вільні 
ресурси коксового і доменного газу, здійснена 
заміна природного на суміш цих газів у нагрі-
вальних пристроях.

Було проведено аналіз діяльності підприєм-
ства ПАТ «Дніпровський металургійний комбі-
нат» (далі – ПАТ «ДМК»), яке входить до кор-
порації «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД). 
Підприємство виробляє продукцію як для вну-
трішнього ринку, так і на експорт. Комбінат спе-
ціалізується на виробництві крупносортного і 
середньосортного фасонного і сортового про-
кату загального і спеціального призначень, 
виробництві трубної заготовки.

У грудні 2014 р. ІСД відновила виробництво 
слябів на своєму польському підприємстві 
«Хута Ченстохова» у зв'язку із зупинкою роботи 
Алчевського меткомбінату.

Не виключено, що польським шляхом піде й 
угорський комбінат «ІСД Дунаферр», який також 
залишився без алчевських слябів. Тут розгляда-
ють можливість відновлення чавунного виробни-
цтва на двох раніше зупинених домнах, що в пер-
спективі дасть змогу випускати в «Дунаферрі» 
понад 1 млн. т слябів для власних потреб.

Головною стратегічною метою підприємства 
є перетворення комбінату на високопродук-
тивне, ефективно функціонуюче, з динамічним 
розвитком підприємство, що входить до складу 
лідерів гірничо-металургійного комплексу Укра-
їни. Для досягнення поставленої цілі на комбі-
наті визначено основні напрями виробничо-тех-
нічної, господарської (фінансово-економічної) 
та соціальної діяльності на найближчий період 
та стратегічні напрями розвитку комбінату на 
перспективу. У стратегічних планах розви-
тку комбінату технічний розвиток виробництва 
визначено пріоритетним. На рис. 1 зображено 
стратегічні напрями розвитку ПАТ «ДМК».

За останні роки тенденції до подорожчання 
сировини та матеріалів для виробництва про-
дукції, а також нестача фінансування призвели 
до збитковості підприємства: ПАТ «ДМК» є 
нерентабельним, ефективність господарської 
діяльності падає, рівень собівартості перевищує 
суму чистого доходу від реалізації продукції.

Суть пропонованого інвестиційного про-
екту полягає у переході технології виробництва 
ПАТ «ДМК» із застарілих м3етодів виробництва 
сталі – доменного та агломераційного – на сучасне 
аглодоменне виробництво. Перехід на нову тех-
нологію виробництва не призведе до змін обсягів 
виробництва металопродукції, хоча виробнича 
потужність нового устаткування є більшою.

За умови державного фінансування інвести-
ційний капітал у сумі 4 505 820 тис. грн. нада-
ється ПАТ «ДМК» безкоштовно за умови повер-
нення інвестованих коштів протягом 10 років. 
Упровадження даного інвестиційного проекту 
принесе ПАТ «ДМК» 2 221 505 тис. грн. додат-
кового чистого прибутку. Сума кумулятивного 
дисконтованого грошового потоку за перші 
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10 років становить 8 574 134 тис. грн., з якого 
сума дисконтованого грошового потоку ста-
новить 13 079 954 тис. грн. За даним інвести-
ційним проектом вартість інвестицій становить 
4 505 820 тис. грн., чиста приведена вартість за 
проектом дорівнює 8 574 134 тис. грн. за перші 
10 років його реалізації, що є показником висо-
кого рівня ефективності. Індекс рентабельності 
інвестицій становить 2,9, а термін окупності про-
екту – менше терміну його реалізації (табл. 1).

Таблиця 1
Показники інвестиційної привабливості 

проекту ПАТ «ДМК»

Показники Значення 
показника 

Вартість інвестицій, тис. грн. -4505820
Коефіцієнт дисконтування, % 8,0

Чиста приведена вартість  
за 10 років, тис. грн. 8574134,0

Індекс рентабельності,  
частка одиниці 2,9

Термін окупності, років 3,5

Реалізація даного проекту дасть змогу під-
приємству збільшити суму чистого прибутку на 
1 799 419 тис. грн. за рік. Сума планового річ-

ного чистого прибутку підприємства після реалі-
зації інвестиційного проекту становитиме 

9 370 тис. грн. Таким чином, можна зробити 
висновок про обґрунтованість реалізації даного 
інвестиційного проекту на ПАТ «ДМК» та його 
ефективність.

Основними ризиками, що впливають на 
діяльність підприємства, є ризики зростання цін 
на сировину та матеріали, а також ризики недо-
статності фінансування. Оскільки ПАТ «ДМК» 
протягом останніх років був неприбутковим, 
обсяг вільних коштів підприємства є незначним, 
а отже, підприємство для подальшого розвитку 
та відновлення діяльності потребує зовнішнього 
фінансування.

Також через те, що нині собівартість реалі-
зованої продукції комбінату перевищує суму 
отриманого доходу, можна зробити висновок, 
що підприємство є дуже чутливим до зміни цін 
на сировину і матеріали. Зменшенню ризиків і 
захисту діяльності з виробництва своєї продук-
ції сприяє робота з постійними партнерами, які 
зарекомендували себе з найкращого боку за 
період багаторічної співпраці.

У 2016 р. на ПАТ «ДМК» завершили проекти, 
розпочаті в 2014 р.:

– реконструкцію аглофабрики;
– будівництво газоочистки АГХЧ агломашин;

 

Стратегічні напрями розвитку ПАТ «ДМК» 

Сприяння залученню 
зовнішніх та внутрішніх 

інвестицій  

Завершення будівництва та 
реконструкції  

незакінчених об'єктів 

Зменшення енергетичних 
і матеріальних витрат на 

виробництво  
продукції та поліпшення 

екологічного стану 
довкілля 

Організація  
виробництва на 

підприємстві  
високоліквідної 

імпортозамінюючої 
продукції 

 

Реструктуризація підприємства 
для приведення  

потужностей комбінату та 
агрегатів у  

відповідність із кон'юнктурою 
внутрішнього та  

зовнішнього ринків 

Прискорення вводу в 
експлуатацію та досягнення 
проектних показників нових 

потужностей, які підвищують 
експортний потенціал 

підприємства для виробництва 
продукції 

Припинення подальшого падіння 
виробництва та впровадження 

техніко-економічних та 
організаційних заходів 

Вилучення з експлуатації 
морально та фізично застарілих 

агрегатів, нерентабельних 
виробництв 

Рис. 1. Стратегічні напрями розвитку ПАТ «ДМК»
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– створення кільцевого охолоджувача для 
агломерату;

– створення локальних циклів водообороту.
На 2017 р. комбінатом були заплановані 

інвестиції на реалізацію проектів, спрямованих 
на енергоефективність, пов'язаних із промис-
ловою безпекою та екологією, модернізацією 
та розширенням сортаменту виробленої про-
дукції. Найбільш значимий із них – реконструк-
ція діючої аглофабрики, що дасть змогу зни-
зити викиди агломераційного пилу більш ніж на 
15 тис. т на рік [6] і знизити екологічне наванта-
ження на Кам'янське.

ПАТ «ДМК» оплатив компанії SIEMENS VAI 
більше 7 млн. грн. (€ 424 000) [6] за базовий 
детальний інжиніринг проекту реконструкції дію-
чої аглофабрики. Повністю проект реконструк-
ції зі спорудженням кільцевого охолоджувача та 
сучасної аспіраційної установки «Дзержинка» 
планує реалізувати в 2017р.

Також на ПАТ «ДМК» планують вирішити ще 
одну багаторічну проблему, пов'язану зі скидан-
ням води в річку Дніпро, приступивши до реалі-
зації локальних водооборотних циклів, що дасть 
змогу зменшити екологічне навантаження.

Перед підприємствами України поставлено 
завдання: запровадити європейські екологічні 
норми. Поки ці норми в нашій країні не такі 
суворі, і тому вже сьогодні ПАТ «ДМК» реалі-
зує проекти, які забезпечать європейські норми 
навіть за посилення законодавства, щоб комбі-
нат міг стабільно працювати.

Для отримання залучених інвестиційних ресур-
сів підприємство повинно відповідати низці харак-
теристик, тобто бути інвестиційно привабливим.

Виходячи із вищесказаного, слід виді-
лити такі причини недостатньої інвестиційної 
привабливості:

– нестабільність політичної ситуації, що зна-
чно гальмує розвиток інвестиційної діяльності, 
яка особливо відчутна зараз. Більшість вітчиз-
няних інвесторів не може на всю потужність 
використати свої можливості через відсутність 
стабільного регулювання інвестиційних проце-
сів із боку уряду, прогнозувати та вираховувати 
свої прибутки. Інвестор не знає, яку політику 
буде проводити нова влада і як вона безпосе-
редньо позначиться на його фінансовому стані;

– нестабільність законодавства, що регулює 
діяльність корпорацій в Україні;

– нерозвиненість страхового та фінансового 
ринків, що не дає змоги відобразити реальну 
ринкову вартість компанії через фінансові 
інструменти та  зменшує їхню ліквідність;

– наявність проблем у корпоративному сек-
торі, незахищеність прав інвесторів та скоро-
чення для них пільг;

– недостатня розвиненість сектору інститу-
ційних інвесторів, зокрема відсутність інвести-
ційних банків, потужних інвестиційних компаній, 
страхових компаній зі спеціалізацією на інвести-
ційному страхуванні, венчурних фондів іннова-
ційного спрямування;

– недостатня та зрідка неточна інформація 
про емітентів, професійних учасників ринку цін-
них паперів, ризик стосовно фінансових інстру-
ментів, що не дає змоги інвесторові реально оці-
нити вартість і потенціал українських підприємств 
та приймати виважені інвестиційні рішення;

– збільшення обсягу монопольного ринку, 
зростання рівня інфляції;

– відсутність інфраструктури, нерозвиненість 
банківської системи;

– криміналізація економіки, активність тіньо-
вого бізнесу;

– низький рівень конкуренції виробництва, 
інноваційної активності та невисока платоспро-
можність підприємств;

– досить високі інвестиційні ризики та низька 
норма рентабельності більшості металургійних 
підприємств та ін.

Рекомендовані заходи щодо підвищення 
інвестиційної привабливості металургійних 
підприємств:

– забезпечення інформаційної прозорості 
діяльності підприємства;

– упровадження заходів щодо уникнення 
певних ризиків, хеджування, диверсифікація, 
страхування ризиків та створення спеціальних 
резервних фондів;

– розроблення інвестиційної стратегії підпри-
ємства, інтегрованої до загальної стратегії.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Таким чином, виходячи із проведеного дослі-
дження, можна впевнено говорити про те, що 
існує безліч проблем, які гальмують приплив 
іноземних інвестицій в економку України. Саме 
тому нині стратегічним завданням повинно 
бути якомога швидше усунення перешкод, які 
стримують надходження іноземних інвести-
цій, створення більш сприятливіших умов для 
залучення їх в економку країни. Виходячи з 
реалій сьогодення, іноземні інвестиції є нині 
тим ресурсом, який у будь-якому разі в най-
ближчій перспективі може найбільш вагомо 
сприяти підвищенню ефективності функціону-
вання українських підприємств, а отже, і роз-
витку відповідних територій і міст, покращенню 
соціального захисту громадян. 

Подальших досліджень потребує оцінка 
ризику під час залучення іноземних та внутріш-
ніх інвестицій у розвиток інновацій в умовах 
соціально-політичної кризи.
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У статті зазначено основні вимоги щодо системи управління сучасним підприємством. Доведено необ-
хідність застосування концепції проект-менеджменту для вирішення поточних та стратегічних завдань 
сучасного підприємства. Запропоновано визначення поняття «проект» у контексті проект-менеджмен-
ту. Визначено основні методологічні принципи побудови системи проект-менеджменту на підприємстві.

Ключові слова: проект, план, проект-менеджмент, управління підприємством, зовнішнє середовище, 
одноразовість та унікальність.

В статье представлены основные требования к системе управления современным предприятием. 
Доказана необходимость применения концепции управления проектами для решения текущих и страте-
гических задач современного предприятия. Предложено определение «проект» в контексте управления 
проектами. Определены основные методологические принципы системы управления проектами на пред-
приятии.

Ключевые слова: план, проект, управление проектами, управление предприятием, внешняя среда, 
одноразовость и уникальность.

The article presents the main requirements for the modern enterprise management system. The necessity of 
application of the project management concept for solving current and strategic tasks of a modern enterprise is 
proved.  The definition of "project" is proposed in the context of project management.  The main methodological 
principles of the project management system at the enterprise are determined. 

Keywords: plan, project, project management, enterprise management, external environment, one-time and 
unique.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Управління – це унікальний 
набір інструментів впливу на елементи внутріш-
нього та зовнішнього середовища підприємства, 
що актуальне лише в даних конкретних умовах 
і лише у визначеному проміжку часу. Мисте-
цтво управління полягає в тому, щоб із певного 
досить широкого набору інструментів обрати та 
пов’язати між собою найбільш ефективні в кон-
кретних умовах. Вимоги сучасного середовища 
потребують створення оригінальних систем 
управління, що представляють собою унікальні 

набори інструментів управління. Важливу роль 
у цьому процесі відіграє здатність менеджменту 
до генерації нових інструментів та методів 
управління або до управлінських інновацій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Багато фахівців пра-
цюють над розроблення методологічних аспектів 
упровадження на підприємствах сучасних сис-
тем управління. Розвиток концепції управління 
проектами відбувався у напрямах удоскона-
лення методологічних засад проектно-орієнто-
ваного управління на підприємствах, управління 
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розвитком та вдосконалення управління страте-
гічним процесом і змінами в організації. Серед 
дослідників проектного підходу до управління 
сучасними підприємствами можна виділити 
таких вітчизняних та зарубіжних авторів, як: 
Л.П. Батенко, О.А. Загородніх, В.В. Ліщинська,  
К.Ф. Грей, І.І. Мазур, В.Д. Шапіро, А.С. Афонін, 
В.А. Ткаченко, С.Д. Бушуєв, В.А. Верба [1–9] та ін.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета роботи – визначити основні 
вимоги до побудови системи управління сучас-
ним підприємством та зазначити необхідність 
розвитку методологічних засад побудови сис-
теми управління сучасним підприємством на 
принципах проект-менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Говорячи про загальні принципи 
побудови системи управління сучасним підпри-
ємством, необхідно зазначити сукупність специ-
фічних вимог, що висуваються нині зовнішнім 
середовищем до системи управління будь-якого 
підприємства:

– зниження тривалості основних та допо-
міжних бізнес-процесів, що відбувається за 
рахунок технологічних змін, або, іншими сло-
вами, прискорення процесів; 

– принципова неможливість досягнення 
істотних стійких конкурентних переваг у трива-
лому проміжку часу, що є наслідком доступності 
технологій та відносної технологічної рівності 
учасників ринку;

– зниження вхідних і вихідних бар'єрів у 
галузях;

– створення загального ринку, де присутня 
велика кількість сегментів, кожний з яких не має 
чітких меж, інакше відбувається розмивання 
меж сегментів, ніш, ринків, галузей, тобто сучас-
ний ринок – палітра сегментів;

– поява нових галузей, ринків, сегментів, 
ніш;

– надзвичайно високий конкурентний тиск;
– домінантне положення в досягненні успіху 

нематеріальних складників підприємства, нині 
не товар як такий визначає конкурентоспромож-
ність підприємства, а технологія його проекту-
вання, створення та просування;

– зростання значущості помилки, оскільки 
основу успіху сучасного підприємства стано-
вить максимальна концентрація складових 
елементів потенціалу підприємства на міні-
мальних напрямках і кожна помилка має великі 
наслідки, тому кожне підприємство намагається 
їх мінімізувати;

– багатофакторність процесів. Нині не існує 
певних універсальних рецептів досягнення 
певного результату, оскільки сукупність при-
чинно-наслідкових зв’язків сучасного бізнесу на 
порядок вища. Це призводить до того, що під-
приємства все частіше стикаються з проблемою 
вибору. У сучасній теорії управління такий під-
хід називається субоптимальним, коли менедж-

мент підприємства повинен обирати з декількох 
взаємовиключних варіантів та основну увагу 
концентрувати на мінімізації негативних наслід-
ків такого вибору;

– зниження зони операційної ефективності.
Як наслідок зазначених вище тенденцій, 

можна відзначити чотири ключові характерис-
тики, якими має володіти система управління 
сучасним підприємством: 

– реактивність – швидкість змін, що від-
буваються всередині підприємства як відпо-
відь на вплив певних елементів зовнішнього 
середовища;

– адаптивність (гнучкість) – здатність сис-
теми на всіх рівнях пристосовуватися до змін; 

– інноваційність – здатність генерувати 
принципово нові рішення;

– системність.
Таким чином, зазначені вище умови функціо-

нування сучасного підприємства ставлять перед 
виробниками якісно нові завдання у сфері стра-
тегічного й операційного менеджменту. Сучас-
ний ефективний механізм управління підпри-
ємством передбачає створення нових методів 
та засобів вирішення поточних та стратегічних 
завдань. Виходячи із зазначених умов, основою 
такої технології управління має стати концепція 
проект-менеджменту.

Слід звернути увагу на певні терміноло-
гічні особливості. Необхідно розрізняти два 
близьких за семантикою поняття: «управління 
проектом(ами)» та «проект-менеджмент». 
У першому випадку мова йде про певний специ-
фічний набір інструментарію щодо планування, 
оцінки та реалізації окремих проектів. Механізм 
реалізації цих проектів включає в себе кілька 
складників: маркетинговий, технологічний, еко-
номічний та фінансовий. Проект-менеджмент – 
це методологія управління сучасним підприєм-
ством, в основу якої закладено певні принципи, 
що будуть зазначені нижче. Проект-менеджмент 
як такий не стосується безпосередньо певних 
проектів, це система мислення та побудови сис-
теми управління підприємством. 

Актуальність запровадження концепції про-
ект-менеджменту в теорію управління визнача-
ється тим, що сучасний процес управління під-
приємством не є безперервним або потоковим. 
У часі й просторі цей процес розривається на 
окремі умовно замкнуті різновекторні завдання, 
що необхідно вирішувати за наявних часових та 
ресурсних обмежень. Актуальність цих завдань 
досить часто і швидко змінюється, вони не схожі 
одні на одних.

Як ми бачимо, фактично під впливом зовніш-
нього середовища весь процес управління в 
часі та в просторі розбивається на окремі про-
екти, тому сам процес управління сучасним під-
приємством можна представити як послідовну 
зміну певних проектів, кожен з яких має: вихідну 
точку, кінцеву мету, обмеження щодо часу та 
ресурсів, свій механізм реалізації. 



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

110 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ110

У цьому сенсі тривалість та обмеження часу 
мають ключове значення, адже ми будемо мати 
принципово різні умови та підходи, коли підпри-
ємство дещо запізнилося з виходом на ринок і 
там уже присутні певні конкуренти (нехай навіть 
один) і ситуацію, коли підприємство першим 
виходить на ринок із таким типом продукції і не 
має істотних конкурентів. Запізнився на місяць-
два – і вже рекламна кампанія не має такого 
ефекту. Необхідно збільшувати рекламний 
бюджет, переробляти рекламні матеріали (інші 
акценти, інша спрямованість, інша мета реклам-
них звернень) та ін. Запізнився на місяць-два – 
і система мотивації продажів (система знижок, 
умови відтермінування платежів, умови поста-
чання) не має такого ефекту. Треба перегля-
дати, а це збільшує непрямі та прямі витрати, 
зменшує прибуток. Запізнився на місяць-два – і 
вже проблемним стає план продажів, оскільки 
частину треба відвойовувати у конкурентів. 
Підприємство починає доопрацьовувати всі ці 
аспекти і втрачає ще один-два місяці, і, врешті-
решт, результат зовсім інший. Менші продажі 
– менші прибутки. Знову ж таки, кожний опе-
раційний день дає підприємству певний дохід 
та відповідний прибуток. Отже, запізнення на 
60, 90 чи 120 днів означає втрачені вигоди, що 
вимірюються певним результатом у грошовому 
еквіваленті. 

Так, це не прямі вигоди, це – втрачена 
вигода. Але ж конкуренти у цей час збільшують 
свою реальну вигоду, тому віртуальні втрати 
можна збільшувати два рази. У будь-якому разі 
віртуальна втрачена вигода рано чи пізно відо-
бражається у фінансово-економічному стані та 
конкурентоспроможності підприємства.

Тривалість і частота зміни проектів визнача-
тимуться швидкістю змін, що відбуваються як у 
зовнішньому середовищі, так і всередині про-
мислового підприємства, і його здатністю реагу-
вати на дані зміни (його адаптивністю) [1, с. 16].

У класичному загальному розумінні проект – 
це завдання з конкретними вихідними даними 
і цільовими результатами, які визначають спо-
сіб вирішення поставленого завдання (рис. 1) 
[2, с. 30]. Таким чином, поняття «проект» перед-
бачає наявність трьох складників: 

1. Вихідні умови або початковий стан об’єкту. 
Його ґрунтовний аналіз формує поточну та пер-
спективну проблеми. Формулювання проблеми 
визначає сукупність завдань. 

2. Цільове положення. Формулювання 
системи цілей, критерії оцінки результатів 
діяльності. 

3. Механізм досягнення поставлених цілей.
Специфічними особливостями поняття «про-

ект» є два складника: 
1. обмежений часовий інтервал, у межах 

якого проект є актуальним;
2. концентрація обмежених ресурсів на вирі-

шенні певного кола завдань.
Виходячи з вищезазначеного, зауважимо, що 

проект-менеджмент фактично являє собою про-
ектування під визначену систему завдань меха-
нізму управління підприємством, який перед-
бачає максимально можливу концентрацію 
ресурсів на максимально швидке досягнення 
необхідного результату.

Таким чином, у контексті концепції управ-
ління проект-менеджмент вихідне поняття 
«проект» має дещо інше визначення. Проект 
– цілеспрямована орієнтована в часі послідов-
ність, як правило, одноразових, комплексних, 
не регулярно повторюваних дій, спрямованих 
на досягнення конкретних і унікальних цілей [3]. 
Виходячи з даного визначення, можемо сфор-
мулювати основні принципи, що закладаються 
в концепції проект менеджменту:

1. Неповторність і унікальність. Кожен про-
ект має своє поле реалізації: специфічні вну-
трішні та зовнішні вихідні умови реалізації. 
Двох абсолютно однакових складу та струк-
тури, наприклад конкурентного середовища 
чи системи цінності споживачів, не існує. Про-
блеми можуть бути тотожними в загальному 
формулюванні, наприклад збільшення обсягів 
продажу, підвищення цінності продукту, вихід 
на нові ринки чи сегменти тощо. Коли загальні 
проблеми починають трансформуватися в кон-
кретні завдання, то виявляється, що методи їх 
вирішення можуть значно відрізнятися. Якщо 
припустити, що ринок стоїть на місті і зовсім не 
змінюється (що на практиці неможливо) або змі-
нюється в межах припустимих відхилень, то у 
самого підприємства можуть бути різні потреби: 
одного разу власники (акціонери) підприємства 
ставлять одні цілі перед керівництвом, а іншого 
разу – інші виходячи із власних побажань. Таким 
чином, вихідні умови залишаються ті ж самі, але 
цільове призначення інше, отже, це потребує 
іншого механізму реалізації. Так, підприємство 
може використовувати певні методи та інстру-

Рис. 1. Схематична інтерпретація поняття «проект»
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менти для вирішення завдань, подібних до тих, 
що колись були. Але, по-перше, це не озна-
чає, що ті ж самі методи дадуть той же самий 
результат знову; по-друге, і це найголовніше, 
це знижує мобільність та динамічність розвитку 
підприємства. Використання тих самих методів 
та інструментів – це крок на місті. Унікальність 
та неповторність не просто принцип реалізації 
проекту, це головна умова успіху підприємства в 
сучасних умовах господарювання. Кожного разу, 
генеруючи інноваційні рішення, підприємство 
стає цікавим для споживачів та непередбачува-
ним для конкурентів. Таким чином, зауважимо, 
що не може існувати двох однакових проектів, 
кожного разу вихідні умови, завдання та необ-
хідні результати будуть різними, отже, різним 
буде механізм досягнення встановлених цілей.

2. Відповідно до першого принципу, визна-
чаємо другий – одноразовість. Проект доцільно 
реалізовувати лише один раз. 

3. Обмежений час. Для кожного проекту 
одним із ключових параметрів є час. Концепція 
проект-менеджменту передбачає, що будь-які 
завдання актуальні лише в певний проміжок 
часу. Він може бути коротким (від одного місяця) 
або тривалим (без певних обмежень, але на 
практиці не більше 7–10 років). Із часом загальне 
поле функціонування підприємства змінюється, 
усі елементи зовнішнього та внутрішнього 
середовища набувають нових кількісних та якіс-
них характеристик. Передумовами таких змін 
є поступовість генезису та наявність життєвих 
циклів: ринків, підприємства, товарів. Фактично 
це призводить до того, що суттєво трансформу-
ються вихідні умови проекту. Якщо не вносити 
відповідні корективи в механізм реалізації про-
екту, то підприємство не досягне визначених 
результатів. Але тут постає інше питання: а чи 
доцільне досягнення раніше закладених цілей 
у нових умовах функціонування підприємства? 
Отже, проект та його цільові результати акту-
альні лише в обмеженому часовому просторі.

4. Комплексність та системність. На практиці 
проект являє собою чітку послідовність бізнес-
процесів із подальшою деталізацією до рівня 
операцій. Усі процеси одночасно впорядковані 
за такими основними параметрами: часом, вар-
тістю, вигодами. У цьому сенсі важливо, щоб 
підприємство мало чіткі уявлення, який із цих 
параметрів має найбільше значення, оскільки 
досягнення оптимального значення за всіма 
трьома одночасно далеко не завжди можливо.

5. Результативність. Будь-який проект спря-
мований на досягнення конкретного результату. 
Головна умова – цей результат має бути вира-
жений у дискретних величинах. Уся система біз-
нес-процесів підпорядкована кінцевому резуль-
тату. Кінцевий результат – це відправна точка 
прийняття будь-якого управлінського рішення в 
межах проекту. Окрім того, це відправна точка 
прийняття рішення стосовно необхідності та 
достатності самого проекту.

6. Адаптивний внутрішньогосподарський 
механізм. Кожен проект передбачає розро-
блення та впровадження максимально гнучкого 
та адекватного механізму. Такий механізм вклю-
чає в себе: організаційну структуру управління, 
систему комунікаційних потоків, інформаційно-
аналітичне забезпечення, систему мотивації, 
систему прийняття рішень на різних рівнях 
управління, логістичні потоки тощо. Цей меха-
нізм спрямований лише на вирішення закла-
дених завдань і нічого більше, тому він макси-
мально інтегрований у ці завдання. Виходячи із 
цього, обираються методи та інструменти, які з 
формального погляду можуть бути, наприклад, 
морально застарілими, але якщо вони макси-
мально ефективно вирішують покладені на них 
завдання, то не має жодних перешкод для їх 
виконання. 

7. Концентрація ресурсів та зусиль. Це 
головний принцип стратегії та проект-менедж-
менту. Для максимально швидкого та дієвого 
результату необхідно, щоб ресурси та зусилля 
були максимально сфокусовані в межах пев-
них завдань та в мінімальні часові інтервали. 
Найбільше це стосується трудових ресурсів та 
обладнання. Таким чином, досягається макси-
мальна віддача від використання певних ресур-
сів, тобто підвищення продуктивності.

Виходячи з вищезазначеного, поняття «про-
ект» у контексті проект-менеджменту можна 
визначити і так: система бізнес-процесів, що 
формується підприємством як реакція на стан 
та тенденції розвитку зовнішнього середо-
вища та реалізується в обмеженому часовому 
інтервалі. 

Зауважимо, що в такій трактовці поняття 
«проект» підміняє собою поняття «план» (стра-
тегічний чи оперативний). Іншими словами, 
концепція проект-менеджменту передбачає 
перехід від планування діяльності підприєм-
ства до розроблення та впровадження проектів. 
У цьому сенсі постає принципове питання: які 
відмінності між поняттями «проект» та «план», 
чому відбувається цей перехід?

По-перше, план підприємство розробляє 
під наявну систему внутрішньогосподарського 
механізму, проект передбачає розроблення 
такого механізму під конкретну систему біз-
нес-процесів (тобто конкретний проект). Отже, 
внутрішньогосподарський механізм підприєм-
ства під час формування плану є певним чином 
фактором стримування. Якщо для реаліза-
ції плану необхідно вносити певні корективи у 
цей механізм, то постає дуже суттєве питання: 
наскільки цей механізм гнучкий та реактивний, 
як швидко і якою мірою його можна трансфор-
мувати? Як правило, внутрішньогосподарський 
механізм підприємства орієнтований на вико-
нання певних стандартизованих та універсаль-
них завдань. Це призводить до розпорошення 
ресурсів підприємства. Немаловажним питан-
ням у цьому сенсі є спротив до змін. Проектний 
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підхід є більш гнучким. Оскільки керівництво не 
намагається переорієнтувати внутрішньогоспо-
дарський механізм на вирішення нових завдань 
з усіма його недоліками та проблемами, ство-
рюється новий, який від початку зорієнтований 
лише на виконання конкретних завдань. Тут 
питання гнучкості та реактивності не стоять. 
Ефективність концепції проект-менеджменту 
полягає в тому, що змінні внутрішнього серед-
овища підприємства генеруються безпосеред-
ньо під конкретні цілі та завдання. Такі змінні, 
як структура, технологія і виконавці, найкраще 
відповідають тим завданням, які необхідно 
вирішувати [4, с. 45]. Іншими словами, концеп-
ція проект-менеджменту дає змогу створювати 
максимально адаптовану модель управління.

Відзначимо, що проект – не жорстка, засти-
гла модель, будь-який проект має життєвий 
цикл, кожен з етапів якого має власні проблеми 
та потребує необхідних змін, тому одним із 
найпринциповіших методологічних питань є 
управління змінами на протязі життєвого циклу. 
Наприклад, якщо підприємство розробляє про-
ект для проектування та виведення на ринок 
товару А, то фактично життєвий цикл проекту 
буде повторювати життєвий цикл цього товару. 
На протязі всього життєвого циклу проекту 
обов’язково будуть відбуваються певні зміни в 
його структурі.

По-друге, початок реалізації планів та проек-
тів. Як правило, у переважній більшості почат-
ком та кінцем реалізації плану є певна дата 
календарю. На практиці – календарний рік. Точ-
кою початку та кінця проекту є сукупність умов 
зовнішнього та внутрішнього середовища під-
приємства, певні параметри та характеристики 
окремих елементів, досягнення певних резуль-
татів. Отже, з погляду календарної прив’язки 
проект може починатися будь-коли, а саме 
коли склалися вигідні умови. І припинятися він 
може також у будь-який час, коли мета проекту 
досягнута.

По-третє, система планів підприємства 
включає в себе стратегію, тактику та оперативні 
плани. Вони розрізняються за часовими меж-
ами, цільовою спрямованістю, наповненістю 
та методами розроблення та реалізації. Одна 
з головних методологічних та практичних про-
блем полягає у тому, що в процесі реалізації 
оперативних планів дуже часто стратегія від-
ходить на другий план. Повсякденні проблеми 
підприємства із часом уводять керівництво від 
реалізації самої стратегії. Завжди, за будь-яких 
умов існує протиріччя «стратегія ↔ тактика», 
тому в науковій літературі існує два принци-
пові напрями в стратегічному управлінні: роз-
роблення стратегії, реалізація стратегії, де роз-
глядаються досить різні питання. Проект – це 
єдина система, де не існує такого ділення, де 
все сконцентровано та сфокусовано на кінце-
вий результат. Фактично ми можемо говорити 
про різну ступінь деталізації бізнес-процесів, що 

формують проект на різних рівня управління. 
Сама така ступінь деталізації й є тим самим 
критерієм розділення.

По-четверте, система оцінки ефективності 
плану – це, як правило кількісні показники: 
обсяги реалізації, обсяги виробництва, залишки 
готової продукції на складах, обсяги дебіторської 
заборгованості, обсяги кредиторської заборго-
ваності, витрати на одиницю продукції, бюджет 
адміністративно-управлінських витрат тощо. 
Зазвичай використовуються й якісні показники 
(наприклад, рентабельність продажів), але вони 
розраховуються постфактум та оцінюються в 
кінці в результаті аналізу. В основі плану лежить 
система нормативів. Система оцінки ефектив-
ності проекту більше спрямована в бік якіс-
них показників: частка ринку, обіговість складу 
готової продукції, завантаженість дебіторською 
заборгованістю, рентабельність активів, рента-
бельність власного капіталу, маржинальність 
тощо. Отже, спочатку задається рівень того чи 
іншого якісного показника (відповідно до поточ-
ної діяльності, вимог власників, досвіду тощо), а 
потім на їх основі розраховуються кількісні. 

Розглянемо більш ретельно один із ключових 
аспектів концепції проект-менеджменту: трива-
лість і частота зміни проектів. Або, іншими сло-
вами, коли починається та закінчується один 
проект? Коли починається інший? Що є вихід-
ною точкою? Якими критеріями визначати поча-
ток та кінець? 

Початок розроблення та реалізації проекту – 
це заздалегідь невизначена точка, оскільки для 
цього необхідно формування певних зовнішніх 
та внутрішніх умов. Цей баланс змінних серед-
овища підприємства формує певні перспективи 
діяльності підприємства (позитивні чи нега-
тивні), і виходячи із цього керівництво приймає 
рішення щодо їх реалізації чи усунення загроз.

При цьому зауважимо, що точок кінця прин-
ципово може бути дві: це або досягнення 
визначених результатів та перехід до іншого 
проекту, або такі умови внутрішнього та зовніш-
нього середовища, коли реалізація даного про-
екту із закладеними механізмами і процесами 
недоцільна. 

У цьому сенсі велике значення має поняття 
«актуальність проекту», що, по суті, визначає 
тривалість проекту та доцільність його продо-
вження. Актуальність проекту визначається на 
основі ґрунтовного аналізу стану та перспектив 
розвитку основних проектоутворюючих змінних 
зовнішнього та внутрішнього середовища під-
приємства для визначення, наскільки харак-
теристики даних змінних відповідають умовам 
реалізації проекту. Формується визначення при-
пустимої межі розриву між запланованими та 
поточними параметрами тих чи інших елементів 
середовища підприємства. 

Важливою особливістю проекту є те, що він 
завжди має свій початок, але не завжди може 
мати свій кінець або цей кінець неможливо 
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визначити заздалегідь. Здебільшого кінець про-
екту може визначатися як досягнення певної 
умови: наприклад, «проект уважається доціль-
ним, доки товар А має обсяги реалізації 100 тис. 
одиниць» або «проект реалізується, доки товар 
А має не нульовий маржинальний дохід».

Проект може виникати та реалізовуватися 
лише в конкретних умовах зовнішнього серед-
овища, тому розподіл на сфери «проект» і 
«зовнішнє оточення» є більшою мірою теоре-
тичним. Адекватне сприйняття зовнішнього 
середовища проектом або його оточенням має 
дуже велике значення, оскільки сам проект є 
породженням даного середовища у відповідь 
на його зміни. 

Отже, відзначимо, що найважливішою харак-
теристикою проекту є одноразовість виконаних 
процесів та їх унікальність, тому що не існує 
двох однакових вихідних умов для реалізації 
проекту. У даному разі мова йде як про зовнішні 
умови, так і про внутрішні. Навіть якщо промис-
лове підприємство пропонує один і той самий 
товар на одному і тому самому ринку, все одно 
умови функціонування (інформованість спожи-
вачів, імідж, конкуренти та їх продукція, досвід у 
виробництві та багато іншого), наприклад попе-
редні рік чи два, не будуть абсолютно ідентич-
ними. Якщо мова йде про такі завдання, як роз-
роблення та впровадження нового товару, вихід 
на нові ринки, охват нових сегментів тощо, то такі 

завдання одноразові. Вийти на новий один і той 
самий ринок з одним і тим самим товаром вироб-
ник може лише один раз, і комплекс проблем, що 
будуть перед ним стояти (впізнаваність торгової 
марки, рівень довіри споживача, дістрибютер-
ська мережа тощо), одноразовий [5, с. 124].

Подібні проблеми можуть стояти під час 
виходу на інші ринки, але на справді вони лише 
подібні. Подальше перебування на цьому ринку 
буде ставити перед виробником принципово 
інші завдання. Більше того, із плином часу, із 
розвитком конкурентного середовища, зі змі-
ною системи цінності у споживачів ці завдання 
будуть потребувати інших методів.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Виробничо-господарську діяльність будь-якого 
сучасного підприємства доцільно розглядати як 
сукупність послідовних проектів. Поняття «про-
ект» у контексті проект-менеджменту можна 
визначити як систему бізнес-процесів, що фор-
мується підприємством як реакція на стан та 
тенденції розвитку зовнішнього середовища та 
реалізується в обмеженому часовому інтервалі. 
Проект-менеджмент фактично являє собою 
проектування під визначену систему завдань 
механізму управління підприємством, який 
передбачає максимально можливу концентра-
цію ресурсів на максимально швидке досяг-
нення необхідного результату.
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FORMATION OF AN ORGANIZATIONAL CULTURE  
OF THE INTRAPRENERSHIP AT ENTERPRISES
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та інноваційної діяльності,
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У статті набуло подальшого розвитку сутнісне наповнення понять процесу формування організа-
ційної культури інтрапренерства на машинобудівних підприємствах на всіх рівнях взаємодії. Узагальнено 
перелік орієнтирів розвитку зовнішнього середовища та запропоновано характеристику їх оптимального 
стану для формування організаційної культури інтрапренерства на  машинобудівних підприємствах.

Ключові слова: інтрапренерство, інтрапренер, підприємство інтрапренерського типу, організацій-
на культура інтрапренерства, орієнтири зовнішнього середовища, визначальні складники організаційної 
культури інтрапренерства, соціально-професійний профіль інтрапренера.

В статье получило дальнейшее развитие сущностное наполнение понятий процесса формирования 
организационной культуры интрапренерства на машиностроительных предприятиях на всех уровнях 
взаимодействия. Обобщен  перечень ориентиров развития внешней среды и предложена характерис-
тика их оптимального состояния для формирования организационной культуры интрапренерства на  
машиностроительных предприятиях.

Ключевые слова: интрапренерство, интрапренер, предприятие интрапренерского типа, организа-
ционная культура интрапренерства, ориентиры внешней среды, определяющие составляющие органи-
зационной культуры интрапренерства, социально-профессиональный профиль интрапренера.

An essential content of the concepts of the process of the formation of the organizational culture of the 
intrapreneurship at mechanical engineering enterprises on all levels of an interaction is further developed in the 
article. The list of guidelines for the development of the external environment is generalized and the characteristic of 
the proposed optimum condition for the formation of the organizational culture of the intraprenership at mechanical 
engineering enterprises is suggested. 

Keywords: intraprenership, intraprener, enterprise of the intraprenership type, organizational culture of the 
intraprenership, guidelines of the external environment, defined components of the organizational culture of the 
intraprenership, social and professional profile of the intraprenership.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. У процесі впровадження 
інтрапренерства на підприємстві слід урахо-
вувати особливості організаційної культури та 
вплив внутрішніх та зовнішніх факторів. Орга-
нізаційна культура значною мірою впливає 
загальну ефективність діяльності підприєм-
ства. Керівники мають можливість швидко при-
ймати рішення, ефективно вирішувати складні 
завдання, а підприємство у цілому  здатне 
швидко адаптуватися до змін. Саме тому важ-
ливо дослідити сутнісне наповнення понять 
процесу формування організаційної культури 
інтрапренерства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. На думку Р. Рюттінгера 

[7], культура і пов’язані з нею поняття, уявлення 
про цінності не мають жорстких обмежень і 
загальних правил. Г. Хофстед [11] дає визна-
чення культури як способу колективного програ-
мування мислення. Культура включає явні та 
неявні форми поведінки,  набуті та передані за 
допомогою символів, які формують чітко визна-
чений стан груп людей у середовищі.  Основою 
формування культури є традиційні цінності та 
ідеї, що отримані історичним досвідом.

Автор праці «Організаційна культура і лідер-
ство» Е. Штейн дотримувався думки, що  органі-
заційна культура є зразком поведінки працівника 
в колективі, прикладом для нових співробітни-
ків, єдиним способом розуміння дійсності. [14]. 
Цікавою є позиція Ч. Хілла та Д. Гарета, які вва-
жають, що організаційна культура «визначає 
шлях, напрям, за яким окремі індивіди і групи 
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взаємодіють (співпрацюють) один з одним та з 
керівниками» [9]. Д. Равасі і М. Шульц уважа-
ють, що організаційна культура – це «перелік 
загальних інтелектуальних розумінь, що прояв-
ляються у формальних і неформальних інструк-
ціях, що визначають відповідні стереотипи пове-
дінки ситуаціях» [13].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Разом із тим у працях указаних 
авторів немає чіткої конкретизації щодо ство-
рення, основних складників, рівнів та характе-
ристик організаційної культури інтрапренерства. 
Отже, виникає необхідність дослідження даної 
категорії в контексті впровадження та розвитку 
інтрапренерства.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – уточнити сутнісне 
наповнення і зміст концептів впливу організа-
ційної культури на інтрапренерство.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Організаційна культура є надзви-
чайно важливим фактором у процесі подолання 
кризових явищ. Підтримка командного духу, спіль-
ність інтересів, єдність колективу відіграють важ-
ливу роль на будь-якому етапі розвитку діяльності. 
У даному разі спостерігається пряма залежність 
ефективної діяльності підприємства від рівня та 
напряму розвитку організаційної культури.

На нашу думку, організаційна культура  – це 
соціально-психологічне середовище підприєм-
ства, діяльність працівників в якому відбува-
ється на основі загальної філософії, ідеології, 
цінностей та норм поведінки персоналу під дією 
матеріальних та нематеріальних, усвідомлюва-
них та неусвідомлюваних, очевидних та прихо-
ваних процесів і явищ. Організаційна культура 
виникає не лише як результат взаємодії груп 
людей у процесі їх професійної діяльності, а є 
результатом взаємодії таких суб’єктів: окремих 
індивідів із диверсифікованими інтересами та 
потребами; груп усередині організації (формаль-
них та неформальних); підприємства у цілому; 
зовнішнього середовища, до вимог якого під-
приємство пристосовує свою діяльність. Таке 
визначення допоможе розуміти, аналізувати, 
організаційну культуру як поняття багатогранне, 
динамічне, багатоаспектне і багаторівневе. 

Прогресивні керівники розглядають організа-
ційну культуру підприємства як потужний стра-
тегічний інструмент орієнтації усіх структурних 
підрозділів та працівників на виконання спіль-
них завдань та дотримання визначеної стратегії 
розвитку. Проте у більшості сучасних керівників 
не розроблена чітка послідовність формування, 
відсутнє узагальнене та структуроване поняття 
культури, а застосовуються лише деякі інстру-
менти впливу, не взаємопов’язані в одну сис-
тему. На рис. 1 зображено основні складники та 
послідовність формування організаційної куль-
тури інтрапренерства.

Із позиції організаційного рівня діють керів-
ники (власники) підприємства, які формують та 
мають повноваження змінювати стратегію роз-
витку та  організаційну структуру підприємства, 
здійснюють управління персоналом та мате-
ріальними ресурсами, заохочують творчість 
працівників. 

У формуванні організаційної культури, спри-
ятливої для розвитку інтрапренерства, важ-
ливою є готовність керівників до змін, адже 
запровадження інтрапренерства зумовлює 
докорінні зміни в діяльності підприємства для 
перетворення з традиційного на підприєм-
ство інтрапренерського типу. Іншими словами, 
діяльність однієї інтрапренерської одиниці 
зумовлює докорінні зміни у діяльності цілого 
підприємства.

Індивідуальний рівень організаційної куль-
тури інтрапренерства представлений власне 
працівниками підприємства, потенційними 
інтрапренерами. Проте кандидатури не всіх 
співробітників можуть розглядатися керівни-
ками як ідеальні для формування внутрішнього 
підприємництва [11–13]. Особливі умови розви-
тку даного виду діяльності диктують  конкретні 
вимоги до особистих та професійних якостей, 
сформовані у соціально-професійний профіль 
інтрапренера (рис. 2).  

 Сукупність указаних рис інтрапренера спри-
ятиме генерації нових ідей, рішень та підходів, 
реалізації своєї ідеї шляхом створення інтра-
пренерської одиниці, ефективному управлінню. 
Інтрапренер повинен орієнтуватися в ситуації, 
мати розвинуту уяву, здатність розробити аль-
тернативні підходи до вирішення проблеми, 
співпрацювати зі спеціалістами різних профе-
сій, стимулювати та підтримати відкриту дис-
кусію, бути цілеспрямованим. По суті, інтрапре-
нера від самостійного підприємця чи керівника 
(власника) бізнесу відрізняє відсутність права 
власності на виробничі ресурси. Інтрапренер 
шляхом використання наданих йому матеріаль-
них благ поєднує їх з особливим ресурсом – сво-
їми професійними та соціально-психологічними 
якостями і в разі позитивного завершення про-
екту отримує додаткові матеріальні та немате-
ріальні вигоди. Ідентифікація потенційних інтра-
пренерів серед працівників підприємства може 
здійснюватися шляхом анкетування та наступ-
ного аналізування [10; 11]. 

Центральну позицію між двома рівнями 
займає рівень дії та взаємодії, виділений на 
рис. 1 окремим елементом, який проявляється 
у двох пов’язаних процесах – формуванні орга-
нізаційної культури та власне інтрапренерстві, 
основними суб’єктами якого є керівники (органі-
заційний рівень) та працівники (індивідуальний 
рівень). 

Середовище організаційної культури підпри-
ємства не може бути цілковито ізольоване від 
зовнішнього впливу. Г. Хофстед [11] уважає, що 
організаційна культура окремого підприємства, 
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по суті, є зменшеною копією національної куль-
тури, тому важливо дослідити, як орієнтири роз-
витку зовнішнього середовища проектуються 
на організаційну культуру підприємства, а також 
перебування в якому стані є оптимальним для 
підтримки та розвитку інтрапренерства (рис. 3). 
Розглянемо основні з них.

1. Рівень індивідуалізму або колективізму. 
Для культури з домінуванням індивідуалізму  
прийнято розглядати успіх як особисте досяг-
нення, а самостійну роботу більш ефективною. 
Колективізм передбачає успіх у співпраці групи 
індивідуумів, дотримання її інтересів та цілей. 
Виникає питання, який із двох варіантів буде 

оптимальним для створення середовища, яке 
сприятиме розвитку інтрапренерства. Ми вва-
жаємо, що дотримуватися чіткої полярності не 
доцільно. Потрібно ефективно поєднати інди-
відуалізм та колективізм, адже інноваційні ідеї 
можуть генеруватися окремим працівником, а їх 
реалізація неможлива без співробітництва.

2. Дистанція влади, тобто дистанція між 
людьми з різним статусом та лімітами повнова-
жень. Розвитку інтрапренерства на підприємстві 
сприяє мала дистанція влади, для якої харак-
терні відкритий обмін інформацією, двосто-
ронній зв'язок між керівництвом та підлеглими, 
децентралізація у прийнятті рішень. У проти-
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Дослідження стану наявної організаційної культури (цінностей, 
правил і зразків поведінки). Формування планових 
характеристик основних індикаторів. 

Розроблення комплексу заходів для подальшого формування, 
розвитку та укорінення  основних норм організаційної культури. 

ПІДГОТОВЧИЙ 

ФОРМУВАЛЬНИ
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Встановлення нових норм, усунення елементів, які негативно 
впливають на організаційну культуру. Оцінка успішності, 
коригування залежно від результату. 
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Рис. 1. Основні складники, рівні та послідовність формування 
організаційної культури інтрапренерства
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Рис. 2. Соціально-професійний профіль інтрапренера

 

СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ПРОФІЛЬ 
ІНТРАПРЕНЕРА 

Соціально-психологічні 
риси інтрапренера  

Професійні риси 
інтрапренера  

- цілеспрямованість; 

- упевненість; 

- гнучкість; 

- здатність творчо мислити; 

- лідерство; 

- наполегливість; 

- комунікабельність; 

- відповідальність; 

- підприємливість; 

- здатність ризикувати 

 

- ґрунтовні знання та 
широкий професійний 
кругозір; 

- здатність розробляти 
альтернативні управлінські 
рішення; 

- уміння організовувати 
роботу команди; 

- соціальна, ситуативна та 
часова компетентність  

 

 

ОРІЄНТИР ОПТИМАЛЬНИЙ 
СТАН 

ІНДИВІДУАЛІЗМ 

ОРІЄНТИР 

НАПРЯМ  РОЗВИТКУ 

КОЛЕКТИВІЗМ 

ДИСТАНЦІЯ ВЛАДИ 

ВЕЛИКА МАЛА 

УНИКНЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ 

КАТЕГОРИЧНА 

ЕМОЦІЙНА НАПРАВЛЕНІСТЬ 

ЛОЯЛЬНА 

ОРІЄНТАЦІЯ НА МАЙБУТНЄ 

ДОВГОСТРОКОВА КОРОТКОСТРОКОВА 

                        Знак  переважання  

        - Знак поєднання 
орієнтирів  

Рис. 3. Оптимальний стан орієнтирів зовнішнього середовища  
для формування організаційної культури інтрапренерства
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лежному випадку мають місце дисбаланс цін-
ностей, ієрархічність, заборона творчості.

3. Ступінь уникнення невизначеності харак-
теризує умови, за яких індивіди відчувають 
загрозу від невизначених, двояких ситуацій та 
умови, за яких вони намагаються уникати таких 
ситуацій. Розроблення інноваційної продукції 
та технології, як правило, пов’язане з високою 
невизначеністю відносно майбутніх результа-
тів діяльності. Процес розроблення нових ідей 
є ризиковим, потребує значних фінансових 
затрат, нерідко орієнтований на довгострокову 
перспективу. Даний орієнтир має прямий вплив 
на рівень толерантності до ризику. Таким чином, 
організаційна культура, сприятлива до розвитку 
інтрапренерства, має ґрунтуватися на низькому 
рівні уникнення  невизначеності і характеризу-
ватися готовністю приймати ризиковані рішення 
і брати на себе відповідальність.   

4. Емоційна направленість культури про-
являється двома полярними орієнтирами – 
категоричним та лояльним. Категоричність 
передбачає незалежність,  наполегливість, 
результативність. Лояльність у культурі характе-
ризується емоційною відкритістю, солідарністю, 
врахуванням інтересів  інших. З одного боку, 
культура, яка підтримує розвиток інтрарпенер-
ства має ґрунтуватися на лояльності, розвитку 
творчого потенціалу, комунікативності, атмос-
фері підтримки та довіри, з іншого – на харак-
теристиках категоричного напряму (цілеспря-
мованість, активність, орієнтація на досягнення 
поставленої мети). Ми вважаємо, що організа-
ційна культура підприємства інтрапренерського 
типу має будуватися на ефективному поєднанні 
як категоричності, так і лояльності. 

5. Довгострокова або короткострокова орі-
єнтація на майбутнє визначає далекоглядність 
перспективи, відчуття стабільності, рівноваги. 
Безперечно, для розвитку інтрапренерства 
сприятливою буде довгострокова орієнтація у 
зв’язку з тим, що реалізація інтрапренерського 
проекту іноді потребує великої кількості часу.

На відміну від національної культури, тобто 
зовнішнього середовища, орієнтири якого ми 
ідентифікували, організаційна культура підпри-
ємства є поняттям мобільнішим та може змі-
нитися протягом нетривалого періоду, тому в 
разі виявлення негативного впливу керівники 
підприємства можуть його нівелювати або 
коригувати і створити, таким чином, сприят-
ливе середовище. Позитивний вплив, навпаки, 
підтримується, розвивається та заохочується 
керівництвом. Хоча методи формування пози-
тивної культури організації, як правило, носять 
неформалізований характер [15], проте за 
необхідності керівники можуть запроваджувати 
заходи докорінної зміни культурного серед-
овища на підприємстві. Це може відбуватися 
двома шляхами [15; 16]:

–  шляхом власного прикладу, тобто зміною 
поведінки, публічними заявами та виступами, 

інтересом до формування цінностей. Щоденні 
дії керівників підприємства та ключових струк-
турних підрозділів на підтримку заявлених ними 
цінностей, безумовно, сприяють розвитку куль-
тури та її вдосконаленню в потрібному напрямі;

– шляхом зміни кадрової політики підприєм-
ства, створенням та покроковим запроваджен-
ням зразків поведінки, умов взаємодії працівни-
ків у колективі. 

На нашу думку,  важливим компонентом у 
формуванні сприятливого для розвитку інтра-
пренерства  середовища, є розроблення та 
втілення цілісної системи морального та мате-
ріального стимулювання. Причому для підтри-
мання розвитку організаційної культури підпри-
ємства необхідно розробити та запровадити 
стимули для всіх суб’єктів інтрапренерського 
процесу.  Система стимулювання певною мірою 
об’єднує два вищевказаних шляхи зміни органі-
заційної культури і тим самим забезпечує бага-
товекторність даного процесу. 

Внесення змін в організаційну культуру під-
приємства важливо здійснювати послідовно з 
обов’язковою систематизацією на етапи [2; 6]. 
Ми пропонуємо три основних етапи: підготов-
чий, формувальний та закріплюючий, які реалі-
зовуються шляхом послідового виконання дій, 
робіт та досягнення певних результатів.

На підготовчому етапі досліджується стан 
наявної організаційної культури, визначаються 
очікувані характеристики основних елементів, 
розробляється детальний план упровадження,  
формуються робочі групи, призначається керів-
ник [2]. Формувальний етап передбачає вибу-
довування логіки виконання усіх заходів, спря-
мованих на покращення стану організаційної 
культури, розроблення нормативних докумен-
тів, у яких зазначаються основні  правила, орі-
єнтири та норми поведінки (кодекс організацій-
ної культури підприємства, довідник поведінки 
співробітника і т. д.), затверджується програма 
заходів із установленням орієнтовних строків 
виконання, розробляється та запроваджується 
система стимулювання. На закріплюючому 
етапі здійснюються моніторинг ефективності 
запроваджених заходів, порівняльний аналіз 
зміни організаційної культури в розрізі визна-
чальних елементів (рис. 1). У разі загального 
або часткового незадовільного результату  про-
грама заходів коригується та реалізовується з 
урахуванням змін. 

Для уточнення сутнісних відмінностей між 
організаційною культурою у широкому розумінні 
та організаційною культурою інтрапренерства 
нам необхідно дати визначення даного поняття. 

Організаційна культура інтрапренерства – це 
тип організаційної культури, що характеризу-
ється формуванням сприятливого для творчості 
середовища, пошуком нових ідей, експеримен-
тування, усвідомлювання та прийняття відпові-
дальності за ризик, спрямованими на створення 
інновацій.
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У контексті даного дослідження доцільно оха-
рактеризувати визначальні складники організа-
ційної культури та порівняти їх характеристики 
для вищевказаних типів підприємств (табл. 1).

Організаційна культура підприємства інтра-
пренерського типу суттєво відрізняється від 
культури традиційного підприємства. Остан-
ній притаманні клімат та система винагород 
за працю, які заохочують та підтримують висо-
кий рівень консерватизму у сфері прийняття 
рішень. Будь-які ризикові рішення, що не від-
повідають стратегії підприємства, не прийма-
ються без детального вивчення та погодження 
всіма ланками ієрархічної структури. Реаліза-
ція масштабних інноваційних проектів потре-
бує великої кількості погоджень та дозволів. На 
традиційному підприємстві основними прин-
ципами, якими керуються працівники, є чітке 
дотримання інструкцій, обов’язкове виконання 
завдань без помилок та особистого підходу, 
прийняття рішень згідно з установленим лімітом 
повноважень, заборона ініціативи.

Така атмосфера стримування не сприяє 
творчості, гнучкості, незалежності та прийняттю 
рішень із високим ступенем ризику. Традиційні 
підприємства мають, як правило, жорстку ієрар-
хічну вертикальну структуру управління, чітке 
підпорядкування, громіздку систему звітності, 
великого переліку нормативних документів, 
систему контролю відхилень та порушень уста-
новлених порядків та покарань за вказані пору-
шення. Результатом такої діяльності є  серед-
овище, яке перешкоджає розвитку нових форм 
та сфер діяльності [8].

На підприємствах інтрапренерського типу 
керівництвом заохочуються творчість, вису-

нення ідей, пропозицій, пошук нових рішень 
та експериментування незалежно від основної 
сфери діяльності підприємства. Створюється 
атмосфера пошуку, готовності прийняття на 
себе ризику і можливості перетворення штат-
ного працівника, який вносить пропозицію, у 
керівника інтрапренерського підрозділу і, мож-
ливо, у партнера. Така атмосфера стимулює 
у працівників індивідуальність, заохочує праг-
нення створити новий продукт чи технологію. На 
відміну від жорсткої ієрархічної структури  тра-
диційного підприємства, підприємство інтрапре-
нерського типу має розгалужену горизонтальну 
структуру, яка передбачає роботу в команді, 
налагодження тісних виробничих зв’язків, 
загальні принципи співпраці між підрозділами, 
можливість приділяти певну частину робочого 
часу розробленню нових ідей. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Організаційна культура є важливим складником 
організаційного механізму діяльності  підприєм-
ства і хоча здебільшого не має матеріального 
вираження, несе в собі потужний потенціал 
позитивного впливу на всіх суб’єктів виробни-
чого процесу, а отже, й на результати діяльності  
підприємства. Сприятливе середовище орга-
нізаційної культури не може створитися одно-
моментно, проте на відміну від національної 
культури  мобільніше реагує на зміни. Стимулю-
вання суб’єктів інтрапренерського процесу тісно 
пов’язане з організаційною культурою, оскільки 
є одночасно індикатором та потужним засо-
бом впливу, тому подальші дослідження будуть 
спрямовані на розроблення ефективної та ціліс-
ної системи стимулювання.  

Таблиця 1 
Порівняльна характеристика визначальних складників організаційної культури 

традиційних підприємств та підприємств інтрапренерського типу 
Визначальні складники 
організаційної культури Традиційне підприємство Підприємство 

інтрапренерського типу 

Цінності та цілі Консерватизм, збереження 
стабільності 

Новаторство, пошук нових 
можливостей та ідей 

Система управління Ієрархічна, чітко структурована Розгалужена, направлена на 
співпрацю між підрозділами 

Стиль управління 
Бюрократичний, командно-
адміністративний. Робота 

персоналу жорстко 
регламентується 

Ліберальний, направлений на 
створення можливості творчого 

пошуку 

Взаємодія працівників Конкуренція та суперництво Співпраця та взаємодопомога 
заради досягнення спільної мети 

Вимоги до працівників Дисципліна, професіоналізм Ініціативність, відповідальність, 
інтелект, професіоналізм 

Основні засади морального 
стимулювання працівників 

Збереження робочого місця, 
винагорода за рутинну працю, 

чітка перспектива 

Можливість творчості, 
самореалізації, ризиковість, 

свобода дій 

Основні засади матеріального 
стимулювання працівників 

Винагорода за виконане 
завдання, виконання планів, 

розпоряджень, наказів, 
дотримання дисципліни 

Заохочення ініціативи, свободи 
творчості, пропозиції нових ідей, 

самоосвіти
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У статті досліджено взаємозв’язок між інноваційною діяльністю підприємства та таким фактором 
зовнішнього середовища, як циклічність економіки. Обґрунтовано взаємозв’язок домінуючого укладу на 
підприємстві та в господарській системі з циклами економіки. Запропоновано та обґрунтовано вектори 
забезпечення ефективного ведення інноваційної діяльності підприємства з урахуванням циклічності роз-
витку економіки в умовах трансформації технічних укладів.

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, підприємство-інноватор, життєвий цикл, цикліч-
ність, криза, технологічний уклад.

В статье исследована взаимосвязь между инновационной деятельностью предприятия и таким фак-
тором внешней среды, как цикличность экономики. Обоснована взаимосвязь доминирующего уклада на 
предприятии и в хозяйственной системе с циклами экономики. Предложены и обоснованы векторы обес-
печения эффективного ведения инновационной деятельности предприятия с учетом цикличности раз-
вития экономики в условиях трансформации технических укладов.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, предприятие-инноватор, жизненный 
цикл, цикличность, кризис, технологический уклад.

In the publication we investigated the relationship between the innovation activities of the enterprise and that 
an environmental factor as the cyclical nature of the economy. The interrelation of the dominant way of life in the 
enterprise and in the economic system with the cycles of the economy. Proposed and justified the vectors to ensure 
effective management of innovation activity of an enterprise taking into account the cyclical development of the 
economy in the conditions of transformation of technical ways.

Keywords: innovation, innovation activity, enterprise-innovator, life cycle, cyclical, crisis, technological structure.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Зарубіжні аналітики, 
учні та послідовники М. Кондратьєва сходяться 
на думці, що світова економіка нині переживає 
завершення чергового «кондратьєвського» 
циклу. Він залишиться в пам’яті як час не тільки 
великих економічних потрясінь, але й карди-
нальних соціальних і політичних змін. Більше 
того, він породив перерозподіл влади і впливу 
між регіонами, групами країн та окремими 
державами. З урахуванням цих обставин вхо-
дження України в шостий технологічний уклад 
не самоціль, а питання виживання, розвитку 
економіки, забезпечення безпеки та міжнарод-
ного статусу країни, досягнення високого рівня 
добробуту та підвищення якості життя насе-
лення країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Теоретичні та практичні 
дослідження інноваційної діяльності підприєм-
ства висвітлено в роботах вітчизняних та зару-
біжних учених: В. Александрової, Л. Антонюка, 
Ю. Бажала, П. Бубенка, А. Гриньова, В. Гриньо-
вої, С. Ілляшенка, Т. Лепейко, Н. Маренкова, 
Н. Мешко, Ю. Морозова, А. Пилипенка, А. Поруч-
ника, В. Савчука, В. Семиноженка та ін.

Розробленням проблеми дослідження 
циклічності розвитку економіки, її суб’єктів гос-
подарювання та трансформацій технологіч-
них укладів займалися такі провідні вчені, як: 
В. Александрова, Ю. Бажал, В. Геєць, С. Гла-
зьєв, В. Іноземцев, М. Кондратьєв, В. Котисько, 
В. Кушлін, К. Маркс, В. Семиноженко, М. Туган-
Барановський, Й. Шумпетер, Ю. Яковець та ін.
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Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Однак певні теоретичні та 
науково-практичні проблеми, пов’язані з визна-
ченням складників взаємного впливу інновацій-
ної діяльності підприємства та його середовища 
для умов вітчизняної практики господарювання 
з урахуванням циклічності та переходу до вищих 
щаблів технічних укладів, розроблені ще недо-
сить повно. Поряд із цим недостатньо обґрун-
тованим є взаємозв’язок між інноваційною 
діяльністю підприємства та основними факто-
рами зовнішнього середовища, такими як цикли 
М. Кондратьєва, домінуючий уклад на підпри-
ємстві та в господарській системі, що потребує 
детальнішого дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Ключовим завданням цієї статі є 
теоретичне обґрунтування та розроблення 
практичних рекомендацій щодо забезпечення 
інноваційної діяльності промислового підприєм-
ства з урахуванням циклічності розвитку еконо-
міки в умовах трансформації технічних укладів.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Нині світ стоїть на порозі шостого 
технологічного укладу. Його контури лише почи-
нають складатися в розвинених країнах світу, 
передусім у США, Японії та КНР, і характеризу-
ються націленістю на розвиток і застосування 
наукоємних високих технологій. Довкола домі-
нують терміни: «біо- і нанотехнології», «генна 
інженерія», «мембранні» і «квантові технології», 
«фотоніка», «мікромеханіка», «термоядерна 
енергетика». Синтез досягнень на цих напрямах 
повинен привести до створення, наприклад, 
квантового комп’ютера, штучного інтелекту і 
врешті-решт забезпечити вихід на принципово 
новий рівень у системах управління державою, 
суспільством, економікою.

За прогнозами вчених, за збереження ниніш-
ніх темпів техніко-економічного розвитку шос-
тий технологічний уклад вступить у фазу поши-
рення в 2010–2020 рр., а у фазу зрілості – у 
2040 р. При цьому в 2020–2025 рр. відбудеться 
нова науково-технічна і технологічна революція, 
основою якої стануть розробки, які синтезують 
досягнення названих вище базових напрямів 
[1, c. 70].

Поряд із тим про шостий технологічний уклад 
Україні говорити рано. Частка технологій п’ятого 
укладу у нас поки що становить приблизно 10%, 
та й то тільки в найбільш розвинених галузях, 
більше 50% технологій належить до четвертого 
рівня, а майже третина – і зовсім до третього. 
Звідси зрозуміло, яка складність стоїть перед 
вітчизняною наукою і технологіями, тому голо-
вним завданням повинен стати ефективний 
менеджмент інноваційної діяльності з урахуван-
ням циклічності суспільних потреб, щоб забез-
печити входження України у шостий технологіч-
ний уклад [3, с. 101]. 

Появою цього поняття світ зобов’язаний уче-
ному-економісту М. Кондратьєву. Вивчаючи істо-
рію капіталізму, він прийшов до ідеї існування 
великих – довжиною в 50–55 років – економіч-
них циклів, для яких характерний певний рівень 
розвитку продуктивних сил («технологічний 
уклад»). Як правило, такі цикли закінчуються 
кризами, подібними нинішній, за якими слідує 
етап переходу продуктивних сил на більш висо-
кий рівень розвитку [4, с. 56].

У теорії циклічності, одними з представни-
ків якої є М. Туган-Барановський [9] та М. Кон-
дратьєв [4], «економічний цикл» виражається в 
періодично повторювальній зміні фаз пожвав-
лення, підйому, кризи перевиробництва та 
депресії в промисловості, який покладено в 
основу сучасного розуміння циклічного розви-
тку соціально-економічних систем. Унаслідок 
такого фундаментального прояву економіч-
ного циклу, як хвильоподібне коливання еконо-
мічної активності в стані економіки України за 
період 2003–2016 рр., можна виділити два повні 
цикли: 2003–2010 рр. та 2010–2016 рр. Кожен 
із них характеризується поступовим перехо-
дом основних макроекономічних показників 
від зростання до спаду. Нерівномірність коли-
вань економічних показників 2003– 2010 рр. та 
обґрунтована в дослідженнях М. Кондратьєва 
періодичність економічність циклів дають під-
ставу стверджувати, що економіка України зна-
ходиться на спаді короткої хвилі (до 11 років), у 
межах якої відбуваються мікроколивання (три-
чотири роки) [4, c. 71].

Таким чином, кризовий 2009 р. водночас є 
початком нового економічного циклу, тому необ-
хідно визначити доцільність здійснення іннова-
ційної діяльності саме в період переходу еконо-
міки від одного циклу до іншого.

Так, М. Туган-Барановський обґрунтував 
циклічний характер економічного розвитку з 
урахуванням закономірностей відтворення 
основного капіталу [9, c. 120]. І хоча за основу 
приймалося інвестування основного капіталу, 
провідні сучасні науковці підкреслюють, що 
зв’язок між циклічним розвитком та технічним 
прогресом очевидний [10, с. 13].

У цьому контексті кризові явища зумовлені 
парадигмальними змінами суспільно-економіч-
ного розвитку, заснованого на інформаційно-
інтелектуальних технологіях, інформатизацією 
суспільства, переорієнтацією виробництва 
зі створення матеріальних благ на надання 
послуг, переміщення робочої сили зі сфери 
безпосереднього матеріального виробництва в 
інтелектуальну сферу.

Підкреслимо, що циклічність є закономір-
ністю не лише кожної соціально-економічної 
системи, а й інновації, тому доцільно встано-
вити існування взаємозв’язку між циклічністю 
економічної системи й інноваційної діяль-
ності та його характер. Для цього необхідним 
є дослідження життєвого циклу інновації, його 
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структури та відповідності наявному етапу роз-
витку економіки.

Так, деякі сучасні вчені, базуючись на поло-
женнях класиків, визначають життєвий цикл 
інновації в розрізі життєвого циклу продукту, 
який містить такі стадії, як зародження (І), зрос-
тання (ІІ), зрілість (ІІІ), спад (ІV) (рис. 1).

 

R 

t 

R – економічний результат  
t - час. 

I I
I 

I
I

I
V 

Рис. 1. Життєвий цикл інновації за класичним 
підходом [5, с. 8–9]

Такий погляд є узагальненим, оскільки в 
сучасних умовах функціонування соціально-
економічних систем інновація не виступає лише 
новим продуктом, вона являє собою принци-
пово нове явище для ринку та споживача, тому 
даний підхід не відображає особливостей досяг-
нення нею такого стану.

Більшість сучасних учених у своїх досліджен-
нях адаптували класичні положення до особли-
востей інноваційної діяльності та інноваційних 
процесів. У спрощеному вигляді життєвий цикл 
саме інновації поділяється на фази виникнення 
інновації, впровадження у сферу експлуата-
ції, поширення, вдосконалення та припинення 
виробництва.

Життєвий цикл інновації від генерації ідей до 
початку комерційного виробництва досліджено 
в праці С.М. Ілляшенко [6, с. 45]. Цей підхід 
базується на маркетингових засадах і включає 
в себе аналіз відповідності, генерацію ідеї, біз-
нес-аналіз, розроблення товару, ринкові випро-
бування товару та виведення товару на ринок. 
Основною перевагою даного підходу є виокрем-
лення підготовчої стадії та поточного аналізу 
розроблення ідеї. Однак оскільки життєвий цикл 
завершується стадією комерціалізації, він відо-
бражає лише інноваційний процес як складову 
частину інноваційної діяльності.

Наявність значної кількості підходів до визна-
чення життєвого циклу інновації свідчить про 
відсутність єдиної позиції щодо даного питання 
та базується на класичному баченні життєвого 
циклу продукту, маючи розбіжності лише в 
початковій фазі зародження.

Етапи життєвого циклу залежать переду-
сім від розуміння сутності самого об’єкта, тому 
автор, визначаючи інновацію як принципово 
новий для ринку і споживача продукт, що при-
носить надприбуток, уважає найбільш прийнят-
ним дослідження С.М. Ілляшенко [6, с. 265–271]. 

У монографії науковцем проведений повний та 
детальний аналіз підходів до визначення поняття 
«життєвий цикл інновації», відповідно до якого 
вчений визначив традиційний, результативний, 
процесний, системний, циклічний підходи.

Такий розподіл підходів дає змогу розглядати 
життєвий цикл інновації як систему, що посту-
пово переходить із технічної фазі в економічну 
та охоплює два взаємопов’язані цикли: інно-
ваційний («матеріалізація» ідей) та ринковий 
(«комерціалізація» інновацій, що перетворює їх 
на джерело доходу), які накладаються один на 
одного в часовому інтервалі [6, с. 274].

Згідно з даним підходом, інноваційний цикл 
включає в себе аналітично-пошукову фазу, 
НДДКР і випробування в ринкових умовах, роз-
гортання комерційного виробництва, виведення 
на ринок. Етап виведення на ринок науковець 
визначає одночасно як завершальний для інно-
ваційного циклу та початковий – для ринкового. 
Окрім етапу виведення на ринок, ринковий цикл 
інновації складається також із послідовності 
етапів зростання, зрілості, насичення, виходу 
з ринку. Тобто після виходу на ринок іннова-
ція набуває властивостей функціонування та 
розвитку звичайного продукту, який поступово 
знецінюється та виходить із ринку. Базуючись 
на даній позиції, можна стверджувати, що інно-
ваційний цикл відображає тривалість іннова-
ційного процесу, на завершальній стадії якого 
існує готовий для споживання продукт, що виво-
диться на ринок. Відповідно до обґрунтованого 
автором положення щодо вірогідного розподілу 
результату, ринковий цикл за різних варіан-
тів розвитку кінцевого продукту не може бути 
однаковим.

На початку етапу впровадження підприєм-
ство-інноватор посідатиме домінуючу позицію 
на ринку та отримуватиме надприбутки. Після 
більш глибокого проникнення інновації на ринок 
та її масового розповсюдження інші суб’єкти гос-
подарювання почнуть копіювати та виробляти 
подібні інноваційні продукти, утворюючи тим 
самим конкуренцію та знижуючи рівень прибутку 
до середнього значення. Коли продукт під час 
виходу на ринок не несе принципової новизни, а 
являє собою різновид наявного, життєвий цикл 
буде скороченим через відсутність етапу моно-
польного володіння ринковою ситуацію. Рівень 
прибутку при цьому знаходитиметься на серед-
ньому рівні та матиме тенденцію до скорочення 
через наявну в ринковому секторі конкуренцію.

Таким чином, після реалізації та функціону-
вання інновації на ринку відбувається насичення 
нею з боку підприємства та з боку споживача. 
Після того як спроможність інновації задоволь-
няти потреби скорочується, скорочується й 
попит на неї. У споживача формуються потреби 
більш високого рівня, а підприємства вимушені 
шукати шляхи здобуття конкурентних переваг, 
що можливо лише за умови здійснення іннова-
ційної діяльності, тому в життєвому циклі інно-
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вації фазу скорочення доцільніше визначати як 
фазу нового розвитку, адже на зміну вичерпаній 
інновації приходить інновація вищого рівня.

Повний життєвий цикл є досить тривалим, 
оскільки для створення інновації деякі стадії 
можуть неодноразово повторюватися. Через це 
на момент виходу продукту на ринок є вірогід-
ність існування аналогів у тих підприємств, які 
знайшли шляхи оптимізації часу тривалості жит-
тєвого циклу, тому доцільно розглянути малий 
життєвий цикл інновації, який передбачає роз-
виток не принципово нового, а вдосконаленого 
продукту, аналог якого вже існує на ринку.

Слід зазначити, що циклічний розвиток інно-
вації може відбуватися як послідовно, так і 
паралельно. Паралельність життєвого циклу 
інновацій особливо вірогідна, коли підприєм-
ством не досягнута мета створення принципово 
нового продукту. У такому разі доцільніше роз-
починати розроблення наступної інновації вже 
на етапі впровадження попередньої. Це дасть 
змогу не лише акумулювати та спрямувати 
додаткові грошові та матеріальні ресурси для 
розроблення інновації, а й оптимізувати час її 
розроблення та виходу на ринок.

У разі випуску на ринок підприємством про-
дукту, що являє собою інновацію, початок жит-
тєвого циклу подальшої інновації до закінчення 
життєвого циклу попередньої також є виправ-
даним та доцільним. Використовуючи надпри-
буток, який буде отримано від упровадження 
інновації, підприємство має додаткові переваги 
часу і ресурсів для створення наступної іннова-
ції. Таким чином, підприємство-інноватор має 
можливість неодноразово посідати монопольне 
положення, а також скорочувати час між цими 
періодами. Отже, чітке розмежування етапів 
розроблення та впровадження інновації є прак-
тично неможливим.

У загальному вигляді життєвий цикл іннова-
ції можна представити так (рис. 2).

Таким чином, характерною особливістю жит-
тєвого циклу інновації є паралельно-послідов-
ний характер, його етапи слід розглядати як 

окремі цикли, що накладаються один на одного 
в часі.

Розвиток визначається набуттям нової 
якості, необхідної для прогресивних змін, при-
стосування до нових умов середовища, яке 
характеризує зміни в предметах, засобах праці 
тощо [7, с. 11]. Криза трактується як надскладне 
становище, загострена ситуація, загострення 
протиріч у соціально-економічній системі, які 
загрожують її життєздатності, або крайнє заго-
стрення протиріч у соціально-економічній сис-
темі (організації), що загрожує її життєстійкості 
в оточуючому середовищі [7, с. 11].

Можна зробити висновок, що саме інновація 
є як підґрунтям, так і наслідком розвитку кож-
ного окремого суб’єкта господарювання, а отже, 
й соціально-економічної системи у цілому.

Однак, з іншого боку, будь-які принципові 
зміни провокують циклічність і, відповідно, кри-
зові явища у функціонуванні системи. Елементи 
нового і старого знаходяться у протистоянні між 
собою, що призводить до порушення рівноваги, 
відновлення якої в якісно новому стані відбува-
ється після розвалу або часткової трансформа-
ції застарілих елементів соціально-економічної 
системи [7, с. 10].

Таким чином, інновація, яка виступає 
«подразником» в економічній системі, може 
одночасно стимулювати її як до подальшого 
розвитку, так і до розбалансування. Тобто вона 
виступає ланкою єдності між протилежними 
станами системи. У розрізі цього можна зробити 
висновок, що інновація є інструментом переходу 
системи від стадії розвитку до кризового стану і 
так само вона переводить систему з кризового 
стану в стан розвитку.

Отже, інновація буде найуспішнішою і для 
суб’єкта господарювання, і для споживача, і для 
соціально-економічної системи тоді, коли її жит-
тєвий цикл розпочнеться на стадії кризи, оскільки 
його внутрішній етап співпаде зі стадією пожвав-
лення та початком стадії експансії і на момент 
переходу до стадії вершини експансії життєвий 
цикл інновації розпочне зовнішній етап. 

Рис. 2. Життєвий цикл інновації [2; 4; 11]
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Таким чином, інновація з’явиться на ринку 
в момент розвитку соціально-економічної сис-
теми, що принесе тимчасове монопольне поло-
ження суб’єкту господарювання та прискорення 
розвитку системи в цілому.

Якщо дотримуватися поглядів Кондратьєва, 
Шумпетера, Глазьєва [4; 11; 2], економічний під-
йом після кризи 1980-х років є початком актив-
ного провадження технологій п’ятого техноло-
гічного укладу. До 1980-х років у розвинутих 
країнах четвертий технологічний уклад досяг 
меж свого розширення. Із цього часу починає 
формуватися п’ятий уклад, який зараз домінує 
в більшості розвинених країн світу. Цей уклад 
може бути визначений як уклад інформаційних 
і комунікаційних технологій. Ключовими факто-
рами є мікроелектроніка та програмне забез-
печення. Серед основних галузей слід указати 
виробництво засобів автоматизації та телеко-
мунікаційного обладнання. 

Як уже зазначалося, більшість інновацій 
нового укладу формуються у фазі домінування 
попереднього укладу. Особливо гостро це 
демонструється в даному випадку. За оцінками 
фахівців, близько 80% основних нововведень 
п’ятого укладу було впроваджено ще до 1984 р. 

Із початку 1990-х років у надрах п’ятого 
укладу стали дедалі помітніше з’являтися еле-
менти шостого технологічного укладу. До його 
ключових напрямів належать біотехнологія, 
системи штучного інтелекту, глобальні інфор-
маційні мережі та інтегровані високошвидкісні 
транспортні системи, комп’ютерна освіта, фор-
мування мережевих бізнес-cпівтовариств. Це ті 
галузі, які нині розвиваються в провідних краї-
нах особливо швидкими темпами (іноді від 20% 
до 100% на рік). Криза 2008–2010 рр. стала 
логічним завершенням п’ятого технологічного 
укладу, вихід з якого може надати лише роз-
повсюдження шостого технологічного укладу, 
адекватного постіндустріальному технологіч-
ному способу виробництва (нині переважаю-
чий п’ятий уклад носить перехідний характер, 
з’єднує риси як індустріального, так і постінду-
стріального способу виробництва). Освоєння 
шостого укладу розпочалося в авангардних кра-
їнах і цивілізаціях (північноамериканській, захід-
ноєвропейській, японській) у першому десяти-
літті XXI ст. в його базисних напрямах (нано-, 
біотехнологія, інформаційні мережі). У наступ-
ному десятилітті цей уклад переживатиме фазу 
дифузії, поширюючись по інших країнах та охо-
плюючи все нові сфери виробництва. 

Можна очікувати, що в 20–30-х роках шос-
тий технологічний уклад стане переважаючим в 
авангардних країнах і на світових ринках, визна-
чаючи конкурентоспроможність товарів і послуг. 
У 40-х роках XXI ст. шостий уклад досягне фази 
зрілості, а з 50-х років буде покладено початок 
його зниження, коли зміна поколінь не приноси-
тиме колишнього ефекту і почнеться освоєння 
чергового, сьомого, укладу. Можливо, у новому 

столітті спостерігатиметься скорочення життє-
вих циклів технологічних укладів, посилення 
науково-технічної та економічної динаміки. 

Отже, нині людство активно переходить на 
етап постідустріального суспільства, до шостого 
технологічного укладу, у межах якого, на думку 
С. Глазьєва, зросте значення науки в економіці, 
яке полягатиме в тому, що сама наука стане 
основною інновацією, тобто тим каталізатором, 
який може дати новий шанс капіталізму з його 
неухильної тенденцією до падіння норми при-
бутку. Економіка шостого технологічного укладу 
буде спрямована на виробництво і споживання 
знань, створення систем управління знаннями, 
що забезпечують розроблення, створення і поши-
рення нових технологій та генерування нових 
організаційно-економічних відносин [2, c. 203]. 

Проблема переформатування суспільно-
економічних відносин на постіндустріальний 
лад знайшла відображення у працях відомих 
українських дослiдникiв. Стверджуючи, що в 
постiндустрiальному суспiльствi iнформацiйно-
iнтелектуальнi технології кардинально змінюють 
умови економічного розвитку, А. Чухно звертає 
увагу на те, що iнформацiя i знання є не частко-
вими рисами чи окремими явищами цього сус-
пільства, а основним його ресурсом [10, c. 76]. 
Характерними ознаками нового суспільства, на 
думку В. Геєця, є домінування у структypi ВВП 
високотехнологічних галузей, а також сфери 
високоінтелектуальних послуг [3, c. 95]. 

Проблема переходу до шостого технологіч-
ного укладу є актуальною і для економіки Укра-
їни також. Статистичні дані свідчать про те, 
що українська економіка глибоко інтегрована у 
світове господарство та, як результат, залежна 
від глобальних тенденцій, тому світова криза  
2008–2010 рр. вплинула на економіку України, 
яка продемонструвала падіння ВВП на 15%. 
Нині в Україні переважають ключові характерис-
тики третього технологічного укладу. Це домі-
нування чорної металургії, залізничного тран-
спорту, електроенергетики, неорганічної хімії, 
споживання вугілля, універсального машинобу-
дування. Значною мірою представлений четвер-
тий уклад (розвиток органічної хімії і полімерних 
матеріалів, кольорова металургія і нафтопере-
робка, автомобілебудування і розвиток ВПК, 
приладобудування та точне машинобудування, 
електронна промисловість, автоперевезення та 
широкий вжиток нафти). На частку п’ятого тех-
нологічного укладу, який нині визначає постінду-
стріальний тип виробництва, доводиться 7–8% 
у загальній структурі національної економіки. 
Так само як розвиток авіакосмічної промисло-
вості, інформатики, складної обчислювальної 
техніки, сучасних видів озброєння, програмного 
забезпечення і телекомунікацій, роботобуду-
вання і нових матеріалів. 

Нині в Україні майже 70% витрат на науково-
технічні розробки припадає на четвертий і лише 
23% на п’ятий технологічний уклад, 60% іннова-
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ційних витрат – на четвертий уклад, 30% – на 
третій, а на п’ятий – 8,6%. Якщо говорити про 
інвестиції (у тому числі й іноземні), то 75% над-
ходить у відсталий третій уклад, лише 20% – у 
четвертий і 4,5% – у п’ятий [8]. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, перед Україною зараз стоїть питання 
не стільки переходу до шостого технологічного 
укладу на базі п’ятого укладу, як формування 
принципово нової структури національної еко-
номіки постіндустріального типу без наявної 
бази технологій п’ятого технологічного укладу. 
Оскільки економіка України занадто відстала від 
провідних країн світу за темпами впровадження 
технологій п’ятого укладу, доцільно не наздога-
няти країни-лідери, а одразу будувати економіку 

майбутнього, засновану на новітніх технологіях 
шостого технологічного укладу. 

У рамках шостого технологічного укладу 
подальший розвиток отримають гнучка автома-
тизація виробництва, космічні технології, вироб-
ництво конструкційних матеріалів із наперед 
заданими властивостями, атомна промисло-
вість, авіаперевезення, буде рости атомна енер-
гетика, споживання природного газу буде допо-
внено розширенням сфери використання водню 
як екологічно чистого енергоносія, істотно роз-
шириться застосування відновлюваних джерел 
енергії. Саме на ці галузі слід сконцентрувати 
увагу українським промисловцям, щоб їхня про-
дукція була конкурентоспроможною на світо-
вому ринку в умовах розвитку постіндустріаль-
ного типу суспільного та промислового життя. 
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Статтю присвячено питанням формування поведінкових моделей суб’єктів ринкових відносин для здо-
буття сталих конкурентних переваг. Визначено основні складові елементи, що формують вибір поведін-
кової моделі споживача. Узагальнено основні складники, що формують вибір поведінкової моделі виробника. 
За допомогою методу плинної середньої, врахувавши корисність для споживача, спрогнозовано обсяги ре-
алізації ігристого вина КЗШВ «Столичний» на наступні чотири місяці.

Ключові слова: поведінкова економіка, модель поведінки, нераціональна поведінка, конкурентна пере-
вага, суб’єкти ринку.

Статья посвящена вопросам формирования поведенческих моделей субъектов рыночных отношений 
для получения устойчивых конкурентных преимуществ. Определены основные составляющие элементы, 
формирующие выбор поведенческой модели потребителя. Обобщены основные составляющие, которые 
формируют выбор поведенческой модели производителя. С помощью метода текучей средней, учитывая 
полезность для потребителя, спрогнозированы объемы реализации игристого вина КЗШВ «Столичный» 
на следующие четыре месяца.

Ключевые слова: поведенческая экономика, модель поведения, нерациональное поведение, конкурент-
ное преимущество, субъекты рынка.

Article is devoted to the formation of behavioral patterns of market economy to gain sustainable competitive 
advantage. The main components that shape consumer choices behavioral model. Overview main components 
that shape behavioral choice model producer. By means of the fluid medium, taking into account the benefits for the 
consumer, predicted sales of sparkling wine KFSW «Stolichniy» for the next 4 months.

Keywords: behavioral economics, behavior, irrational behavior, competitive advantage, market actors.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Важливим атрибутом 
ринкової економіки є конкуренція. Сам ринок, 
механізм його дії не може нормально існувати 
без розвинутих форм конкуренції. Вчені ствер-
джують, що конкуренція – це суперництво між 
учасниками ринку за найвигідніші умови вироб-
ництва, а також за привласнення найбільших 
прибутків. Такий вид економічних відносин 
існує тоді, коли виробники товарів виступають 
як самостійні, ні від кого не залежні суб’єкти, а 
їхня залежність пов’язана тільки з кон’юнктурою 
ринку, бажанням виграти у конкурентів позиції у 
виробництві та реалізації своєї продукції.

Проте сучасні ринкові перетворення перед-
бачають формування якісно відмінних від тра-
диційних підходів взаємозв’язків. Ураховуючи 
психологічний стан, недостатню поінформо-
ваність про стан ринку і потребу у максиміза-

ції власної вигоди, суб’єкти ринкових відносин 
можуть діяти нестандартно і подекуди нераціо-
нально. Виникає потреба у дослідженні поведін-
кової економіки як основного інструменту фор-
мування конкурентних переваг. 

Оскільки суб’єктами поведінкової економіки 
виступають споживачі, підприємства, поста-
чальники, посередники та конкуренти, які мають 
відмінні мотиви для нераціональних вчинків, 
потрібно визначитися з особливостями форму-
вання їх моделей поведінки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Формування 
переконливих, сталих конкурентних переваг 
є однією з найважливіших категорій ринкової 
економіки, яка характеризує здатність суб’єкта 
ринкових відносин вчасно та ефективно адап-
туватися до умов зовнішнього середовища, що 
швидко змінюються, протистояти кризовим яви-
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щам в економіці. Дослідженню конкурентних 
переваг в економічній літературі присвячено 
роботи таких учених-економістів, як М. Портер, 
Ф. Котлер, Й. Шумпетер, Ж. Ламбен, К. Маккон-
нелл, Т. Андросов, Н. Лепа, Р. Лупак та ін. 

Разом із тим недостатньо дослідженими 
залишаються питання необхідності застосу-
вання нетрадиційних підходів для формування 
моделей поведінки суб’єктів поведінкової 
економіки.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є формування моде-
лей поведінки суб’єктів поведінкової економіки 
для здобуття сталих конкурентних переваг. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Складна економічна ситуація 
в Україні висуває нові вимоги до формування 
моделей поведінки суб’єктам ринку. Тради-
ційні підходи, на основі яких будувалися моделі 
попиту та пропозиції, ділових циклів, потребу-
ють концептуальних змін, оскільки не врахову-
ють психологічного складника, що має суттєве 
значення під час прийняття рішень. Виникає 
потреба у дослідженні поведінкової економіки 
як основного інструменту забезпечення сталих 
конкурентних переваг.

Поведінкова (біхевіористська) економіка 
являє собою напрям економічної теорії, який 
займається дослідженням впливу психологіч-
них факторів на рішення людей, групи або сус-

пільства у різноманітних економічних ситуаціях. 
Вона формується під впливом особистісних і 
психологічних особливостей основних суб’єктів 
ринку, зокрема споживачів, підприємств, поста-
чальників, посередників, конкурентів.

Основними суб’єктами поведінкової еко-
номіки виступають споживачі, тому подальші 
дослідження будуть присвячені особливос-
тям формування поведінкової моделі даного 
суб’єкта ринкових відносин.

Для формування поведінкової моделі спо-
живача велике значення має інформацій-
ний складник, який сприяє формуванню вну-
трішнього відчуття необхідності здійснення 
покупки. Ураховуючи важливість даного товару, 
приймається рішення щодо його придбання. 
Інформація може мати спонукальний характер, 
якщо сповіщає про: збільшення розміру непря-
мих податків (акцизного збору, податку на 
додану вартість); проведення передсвяткових 
акцій товаровиробниками продукції, що фор-
мує споживчий кошик; зміну валютних курсів; 
девальвацію національної валюти тощо. Після 
отримання даної інформації споживач пере-
осмислює її, визначає можливість отримання 
власної вигоди та формує відчуття необхід-
ності здійснення покупки. 

Таким чином, постає потреба у формуванні 
моделі поведінки споживача (рис. 1). 

Проаналізуємо результати практичного 
застосування даної моделі для споживачів про-

 

Усвідомлення інформації і  
встановлення взаємозв’язку із 

власними знаннями 

Отримання інформації про зміну 
системи формування ціни 

Визначення ставлення до товару за 
власною системою оцінок 

Готовність до дії 

Збільшення результативності 
діяльності підприємства 

Неготовність до дії 

значимість висока значимість низька 

Перегляд складників, що 
визначають модель 

поведінки 

Формування поведінкової моделі споживача 

Рис. 1. Формування поведінкової моделі споживача
Джерело: розроблено автором
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дукції харчової промисловості. Як відомо, тради-
ційно основним складником споживчого кошика 
на новорічні свята є шампанське. Незважаючи 
на низький рівень життя населення, споживачі 
купують цей напій до святкового столу. Біль-
шість із них очікує акційних пропозицій. Оскільки 
значимість шампанського у цей період для 
покупця – висока, то інформування про надання 
святкових знижок спонукає його до здійснення 
покупки.

Експерти виноробної галузі відзначають 
зміну у споживчих смаках покупців, які почали 
віддавати перевагу вітчизняному продукту. Так, 
у квітні-травні 2015 р. в натуральному вимірі 
питома вага обсягів реалізації ігристого вина 
українських виробників становила 83,2%, а у 
вартісному – 72,6% [1]. Ситуація, що склалась, 
пов’язана зі значною девальвацією гривні. 
Якщо на початку 2014 р. ціни на імпортований 
товар були на рівні цін на вітчизняні напої, то 
в 2015 р. через курс іноземної валюти вартість 
імпортного шампанського в середньому ста-
новила 150 грн. за пляшку. Таким чином, спо-
живач, визначивши ставлення до вітчизняного 
ігристого вина за власною системою оцінок та 
врахувавши високу його значимість, визначився 
із необхідністю покупки.

Згідно з офіційними даними корпорації 
«Укрвинпром», протягом 2014–2015 рр. осно-
вним виробником ігристих вин на території 
України є ПАТ «Київський завод шампанських 
вин «Столичний» [2]. Це пов’язано з утратою 
частини ринку Артемівським заводом шампан-
ських вин через відсутність поставок сировини 
з Криму і близькість із територією бойових дій. 
Єдиним конкурентом, який виробляє ігристі вина 
класичним способом, залишається «Шабо». 
Проаналізуємо динаміку попиту на продукцію 

КЗШВ «Столичний» та визначимо вплив пове-
дінки споживача на фінансові показники роботи 
підприємства (рис. 2).

Згідно з даними рис. 2, можна зробити висно-
вки, що існує пряма залежність між попитом на 
продукцію в натуральному вимірі й обсягами 
реалізації КЗШВ «Столичний». Це свідчить 
про вдалу цінову політику підприємства, яку 
можна вважати його основною конкурентною 
перевагою. Споживачі виявляють готовність до 
здійснення покупки та забезпечують зростання 
результативності діяльності КЗШВ.

Варто також зазначити, що суттєву роль у 
формуванні позитивного рішення щодо здій-
снення покупки чинила також традиційна й усім 
відома назва ігристого вина «Советское шампан-
ское». Проте після прийняття наприкінці 2015 р. 
Закону України «Про засудження комуністич-
ного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону про-
паганди їхньої символіки» КЗШВ «Столичний» 
був змушений змінити назву відомого бренду на 
«Советовское шампанское». Зміна назви осно-
вного напою підприємства викликала неабия-
кий резонанс одразу після Нового року. Інфор-
мування про дану подію в засобах масової 
інформації призвело до нарощування обсягів 
реалізації продукту. Споживачі купували «Сове-
товское шампанское», враховуючи власні зна-
ння про якість даного товару.

Використовуючи метод плинної середньої та 
враховуючи корисність товару для споживача, 
яка формує психологічний вплив під час здій-
снення покупки, спрогнозуємо обсяги реаліза-
ції шампанського ігристого на наступні чотири 
місяці. 

Метод плинної середньої базується на вико-
ристанні залежності:

Рис. 2. Динаміка попиту та обсягів реалізації продукції КЗШВ 
«Столичний» у 2015 р.

Джерело: розроблено автором на основі [3]
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)1()1(2211 ...1 −−−−−−−− ∆++∆+∆+=+∆ ntntttttttt xxxXX λλλλ , (1)
де n – кількість базових років від t до t-(n-1); 
∆x– абсолютні прирости;
λ– коефіцієнт «передісторії», враховуючи, що 

прогнозований період становить чотири місяці, 
визначається за формулою:

n
i

t
4,0*

=λ ,                           (2)
де і – ранг прогнозованого року.
Визначимо коефіцієнт «передісторії» на 

чотири «відомі» місяці:
1,0

4
4,0*1

1 ==λ ; 2,0
4

4,0*2
2 ==λ ;

3,0
4

4,0*3
3 ==λ ; 4,0

4
4,0*4

4 ==λ ;
Якщо підставити розраховані дані у фор-

мулу 1, отримаємо:

3211 1,02,03,04,0 −−−+ ∆+∆+∆+∆=∆ ttttt xxxxx  
Прогнозні значення показників розрахову-

ються так:
3211 1,02,03,04,0 −−−+ ∆+∆+∆+∆+= tttttt xxxxxx  

2112 2,03,04,0 −−++ ∆+∆+∆+= ttttt xxxxx  

123 3,04,0 −++ ∆+∆+= tttt xxxx  

ttt xxx ∆+= ++ 4,034  
Використовуючи фактичні обсяги реалізації 

шампанського ігристого, які наведено на рис. 2, 
та враховуючи корисність товару для спожи-
вача, спрогнозуємо попит на даний напій.

Розрахуємо абсолютні прирости:
52,31651,51703,8 =−=∆ tx  тис. грн.; 

-377,02028,51651,51 =−=∆ −tx  тис. грн.; 

369,51659,02028,52 =−=∆ −tx  тис. грн.; 

-1302,62961,51659,03 =−=∆ −tx  тис. грн.
Виходячи з наведених вище залежностей, 

маємо:

1555,2-1302,6)(*1,0369,5*2,0
-377,0)(*3,052,3*4,01703,81

=++
+++=+tx

1536,9369,5*2,0-377,0)(*
*3,052,3*4,01555,22

=+
++=+tx

1444,7-377,0)(*3,052,3*4,01536,93 =++=+tx

1465,652,3*4,01444,74 =+=+tx

Результати отриманих досліджень зведемо в 
табл. 1.

Згідно з даними табл. 1, можна зробити 
висновок, що протягом перших чотирьох міся-
ців 2016 р. обсяги реалізації скоротяться. Осно-
вним фактором, що визначив дану динаміку, є 
рівень корисності. Шампанське ігристе втрача-
тиме свою значимість, завдяки чому споживачі 
втрачатимуть готовність здійснювати покупку. 

Для втримання своїх конкурентних переваг 
керівництву КЗШВ «Столичний» варто також 
розробити нетрадиційну модель поведінки, яка 
дасть можливість швидше реагувати на зміни 
у зовнішньому середовищі. Особливої акту-
альності це набуває, по-перше, через прогно-
зоване зростання цін завдяки підвищенню з 
1 березня рівня акцизного збору на ігристе вино 
до 2,48 грн. за літр, по-друге, запровадження 
положення Угоди про зону вільної торгівлі з ЄС 
про заборону назви «шампанське», яка набула 
чинності з 1 січня 2016 р. (але дає підприєм-
ствам перехідний період). Авторська модель 
поведінки виробника продукції харчової промис-
ловості наведена на рис. 3.

Практичне застосування даної моделі дасть 
змогу уникнути виробникам харчових продук-
тів проблем через зміну факторів зовнішнього 
середовища. Вона орієнтована на потреби спо-
живача, тому для ефективного застосування 
моделі поведінки виробника варто велику увагу 
приділяти оцінці психологічних особливостей у 
поведінці споживачів. 

Найбільш перспективним і непередбачу-
ваним ринком продуктів харчування є ринок 
пива. Скорочення купівельної спроможності 
населення, погіршення макроекономічних 
показників та конфлікт на сході України нега-
тивно позначилися на динаміці попиту й обся-
гів реалізації даного напою. Одним з основних 
виробників пива в Україні є Carlsberg Ukraine, 
на частку якого припадає близько 30% ринку 
[4]. Підвищення акцизу стосуватиметься також 
і пивоварень, тому досліджуване підприємство 
змінює стратегічні підходи до забезпечення 
потреб цільового ринку. Якщо раніше осно-
вними споживачами ТМ «Львовское», «Сла-
вутич», «Арсенал», «Tuborg», «Хмельное», 
«Балтика» були люди із середнім доходом, то 
тепер підприємство орієнтується на спожива-

Таблиця 1
Прогноз обсягів реалізації ігристого вина КЗШВ «Столичний»  

з урахуванням його корисності для споживачів, тис. грн.
Номер 
місяця Фактичні дані 2015 р. Прогнозовані дані Відносне відхилення, %

1 2961,5 1555,2 -47,49
2 1659,0 1536,9 -7,36
3 2028,5 1444,7 -28,78
4 1651,5 1465,6 -11,25
5 1703,8
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Рис. 3. Формування моделі поведінки виробника
Джерело: розроблено автором

чів із високим рівнем доходу і доходом вище 
середнього. Оскільки дана група споживачів є 
більш вибагливою, то Carlsberg Ukraine пови-
нно якісно використовувати власну конкурентну 
перевагу – якість продукції.

Проаналізуємо зміни у обсягах реалізації 
пива Запорізького пивоварного заводу, який 

входить до складу Carlsberg Ukraine, за допо-
могою даних рис. 4. 

 Згідно з даними рис. 4, обсяги реаліза-
ції пива Запорізького пивоварного заводу не 
мають стійкої тенденції. Це пов’язано передусім 
із сезонністю споживання продукту та зручністю 
пакування, що у весняно-літні місяці має велике 
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Джерело: розроблено автором на основі [5]
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значення для кінцевого споживача. Таким 
чином, окрім якісних характеристик, досліджу-
ване підприємство повинно раціонально заван-
тажувати виробничі потужності для належного 
використання даної конкурентної переваги. 
Структуру виробництва пива Запорізького пиво-
варного заводу у весняно-літні місяці залежно 
від виду пакування наведено на рис. 5. 

Таким чином, у весняно-літній період спожи-
вачі пива віддають перевагу продукції у ПЕТ-
упаковці та скляних пляшках. Ураховуючи дану 
потребу споживачів, Запорізький пивоварний 
завод зможе підвищити результативність своєї 
діяльності. Проте загалом, ураховуючи сучасні 
складні економічні умови, перспективним, на 
нашу думку, є використання світових мето-
дів утримання конкурентних переваг, зокрема 
механізму бенчмаркінгу. Особливо гостро стоїть 
проблема задоволення потреб споживача через 
набуття чинності Угоди про асоціацію між ЄС та 
Україною, яка декларує забезпечення європей-
ського рівня конкурентоспроможності вітчизня-
ної продукції, основним складником якої є ціна.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 

У сучасних умовах господарювання основним 
у формуванні конкурентних переваг стає прак-
тичне застосування моделей поведінки суб’єктів 
ринкових відносин. 

Для споживача визначальним у прийнятті 
рішення про здійснення покупки є рівень значи-
мості. Застосувавши метод плинної середньої 
та врахувавши корисність товару для спожи-
вача, нами було спрогнозовано обсяги реаліза-
ції шампанського ігристого на наступні чотири 
місяці. Цей метод має знайти широке застосу-
вання для прийняття раціональних управлін-
ських рішень.

Авторська модель поведінки виробника про-
дукції харчової промисловості орієнтована на 
потреби споживача, тому для ефективного її 
застосування варто велику увагу приділяти 
оцінці психологічних особливостей у поведінці 
останніх. 

Для отримання сталих конкурентних пере-
ваг підприємствам слід брати до уваги світовий 
досвід завоювання конкурентних позицій. Варто 
також ураховувати особливості європейських 
норм і стандартів, які в найближчій перспективі 
визначатимуть вид моделі поведінки виробників. 

 

Металеві банки
4%

ПЕТ упаковка
49%

Скляні пляшки
35%

Кеги
12%

Рис. 5. Структура виробництва пива Запорізького пивоварного заводу у 
весняно-літні місяці залежно від виду пакування, %

Джерело: розроблено автором на основі [6]
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МОЛОЧНА ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ:  
ПЕРСПЕКТИВИ І ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
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У статті проведено моніторинг поточного стану ринку молока та молочної продукції. Розглянуто 
проблемні фактори, що обмежують розвиток молочної галузі в Україні. Ідентифіковано основні проблеми 
формування пропозиції молока в поточному періоді. Проведено аналіз динаміки закупівельних цін на молоко. 
Відстежено динаміку оптово-відпускних цін на основні види молочної продукції. Проаналізовано міжнарод-
ний досвід запровадження кооперативів як елементу інфраструктури молочного ринку. Ідентифіковано 
проблемні аспекти в діяльності підприємств молочної галузі. Запропоновано напрями активізації відновлю-
ючих механізмів для молочної галузі. Виявлено пріоритетні напрями розвитку підприємств молочної галузі 
для підвищення конкурентоспроможності української молочної продукції. 

Ключові слова: молочна галузь, молочний ринок, пропозиція молока, закупівельні ціни, відпускні ціни на 
молоко, кооперативи, інфраструктура молочного ринку, державна підтримка, собівартість.

В статье проведен мониторинг текущего состояния рынка молока и молочной продукции. Рассмотрены 
проблемные ограничивающие факторы развития молочной отрасли в Украине. Идентифицированы 
основные проблемы формирования предложения молока в текущем периоде. Проведен анализ динамики 
закупочных цен на молоко. Отслежена динамика оптово-отпускных цен на основные виды молочной про-
дукции. Проанализирован международный опыт внедрения кооперативов как элемента инфраструктуры 
молочного рынка. Идентифицированы проблемные аспекты в деятельности предприятий молочной 
отрасли. Предложены направления активизации восстановительных механизмов для молочной отрасли. 
Выявлены приоритетные направления развития предприятий молочной отрасли для повышения конку-
рентоспособности украинской молочной продукции.

Ключевые слова: молочная отрасль, молочный рынок, предложение молока, закупочные цены, 
отпускные цены на молоко, кооперативы, инфраструктура молочного рынка, государственная поддерж-
ка, себестоимость.

In this article is monitors the current state of the market for milk and dairy products. In addition, problematic limiting 
factors in the development of the dairy industry in Ukraine are considered. The author described the main problems 
of milk supply in the current period. The dynamics of procurement prices for milk was analysed. The dynamics of 
wholesale prices for basic types of dairy products was tracked. The author described the international experience of 
using cooperatives as an element of the dairy market infrastructure. The author identified the problematic aspects 
in the activity of dairy enterprises. The directions of activization of regenerative mechanisms for dairy branch are 
offered. In the article was showed priority areas for development of the dairy industry in order to create conditions 
for improving the competitiveness of Ukrainian dairy products.

Keywords: dairy industry, dairy market, supply of milk, purchasing prices, selling prices for milk, cooperatives, 
dairy market infrastructure, government support, cost.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Молочна галузь України 
знаходиться на непростій стадії розвитку, під 
дією достатньо суперечливих чинників як вну-
трішнього, так і зовнішнього ринків. Тенденція 
падіння експортних цін на зовнішніх ринках, 
тиск зниження закупівельних цін на молоко 
призводять до нестачі оборотних коштів у під-
приємств – виробників молока. Девальвація 

національної валюти, мізерніть реальної дер-
жавної підтримки можуть стати підгрунтям 
гальмування економічного розвитку молочної 
галузі України у цілому. Необхідно терміново 
змінювати ситуацію, оскільки невдовзі можуть 
виникнути серьозні проблеми навіть у підпри-
ємств, які займають лідерські позиції на ринку, 
не кажучи вже про представників середнього та 
малого молочного бізнесу. Саме тому вивчення 
наявних проблем розвитку молочної галузі, 
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виявлення перспекив та формування цілісної 
стратегії її розвитку є дуже актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Питання розвитку та 
регулювання діяльності підприємств харчової 
та переробної промисловості широко дослі-
джуються як зарубіжними, так і вітчизняними 
науковцями. Кон'юнктурні питання та проблеми 
формування конкурентних відносин на ринку 
молочної продукції досліджувалися в роботах 
М.Г. Павличенко [1; 2]. Основні чинники розви-
тку молочної галузі та ринку молока досліджу-
валися в працях В.М. Бондаренко [3]. Пробле-
мами державної підтримки виробників молока 
опікувалися М.Ю. Соколова, А.С. Пономаренко 
[4; 5]. Аспекти, пов'язані з активізацією меха-
нізмів, які дають змогу забезпечити вирішення 
наявних у молочній галузі проблем, потребують, 
на нашу думку, подальших досліджень. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є моніторинг стану 
молочної галузі України, виявлення основних 
проблем її розвитку на сучасному етапі та 
визначення напрямів активізації найважливіших 
механізмів підвищення ефективності функціо-
нування молочної галузі в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Підприємства молочної галузі 
України переживають достатньо складні часи. 
У своїй діяльності вони змушені враховувати 
вплив декількох жорстких обмежуючих чинни-
ків, зокрема:

• по-перше, значне падіння світових цін на 
біржові молочні товари на світових ринках, що 
знижує привабливість експортної торгівлі для 
вітчизняних виробників молока. Так, наприклад, 
значно зменшилася вартість сухого знежире-
ного молока (наприкіцнці квітня ціни експортних 
пропозицій в Європі становили на сухе знежи-
рене молоко харчове лише 1850–1950 USD/т,  
а на кормове – 1800–1850 USD/т). Такі цінові 
тенденції зумовлюють, відповідно, скорочення 
експорту в країни ЭС (обсяг експорту в січні-
лютому 2017 р. скоротився на 5% порвіняно 
з аналогічним періодом 2016 р. і становив 
116 462 тис. т) [7];

• по-друге, виникнення нових непрямих тор-
гових обмежень, які проваджує Російська Феде-
рація. Справа в тому, що для деяких операторів 
молочного ринку (мова йде про українських вироб-
ників сирних продуктів) поступово ліквідуються 
можливості постачання сирної продукції до Росіїї 
через республіку Бєларусь, оскільки Россільхоз-
надзор змушує білоруські підприємства певними 
заборонами переглядати торговельні угоди з 
українськими підприємствами. Таким чином, тор-
говельні санкції проти білоруських підприємств 
непрямо відбиваються і на діяльності виробни-
ків сирної продукції в Україні. Це явище, своєю 
чергою, негативно впливає на стан українського 
ринку молочної сировини, оскільки виробники 
сирних продуктів споживають на ньому достат-
ньо значний обсяг сировини (адже щомісячний 
експорт сирних продуктів сягав майже 5 тис. т). 
Це означає, що потенційні обсяги молока, які спо-
живалися сиродільними підприємствами, зали-
шаться на ринку. Це ще більше підсилить дисба-
ланс у бік збільшення пропозиції молока;

• по-третє, сезонне зростання пропозиції на 
внутрішньому ринку сирого молока: навесні як раз 
починається сезон «великого молока», і постає 
питання його збуту для сільгоспвиробників.

Дія вищеозначених факторів створює певні 
суперечливі умови діяльності для підприємств 
молочної галузі України.

З одного боку, сезонне зростання пропози-
ції молочної сировини не стало визначальним 
фактором, який би кардинально змінив тенден-
цію до зниження виробництва молока, але вод-
ночас цей чинник зумовив гальмування темпів 
падіння його виробництва (порівняно з 2016 р. 
зниження виробництва молока в першому квар-
талі 2017 р. становило лише 0,5%, за січень-
квітень 2017 р. обсяг виробництва становив 
2 879,5 тис. т) [7]. Це означає, що на переробні 
підприємства надійшло значно більше молочної 
сировини. При цьому позитивним є той факт, що 
в структурі виробництва спостерігалося зрос-
тання виробництва молока саме фермерськими 
господарствами – на 1,7%. 

На перший погляд, зростання пропозиції 
молока зумовило непогану тенденцію до збіль-
шення випуску майже всіх видів молочної про-
дукції, яку можна побачити в табл. 1 [7].

Таблиця 1
Аналіз виробництва молокопродуктів у березні 2016–2017 рр. 

Найменування продукції Березень 2016 р. Березень 2017 р. Темпи зміни, %
Молоко оброблене 78911 80363 102
Вершки рідкі 4198 5019 120
Масло вершкове 7129 8062 113
Сир свіжий 6704 6141 92
Сир сичужний та сирний 
продукт 15574 14993 119

Сир плавлений 3140 3532 107
Кисломолочні продукти 35855 33911 95
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Як бачимо, за даними Держкомстату, вироб-
ництво молока та молокопродуктів майже по всіх 
товарних групах, за винятком сиру свіжого та 
кисломолочних продуктів, зросло відносно ана-
логічного періоду минулого року [8]. Основною 
причиною стало сезоннне зростання пропози-
ції сирого молока. Але, на жаль, це лише тим-
часова тенденція, зумовена впливом сезонного 
фактору. Якщо простежити річну динаміку, то 
слід відзначити, що обсяги молока, які надходять 
на переробку, останнім часом не зростають. Так, 
у 2016 р. на переробку надійшло 4 182,7 тис. т 
молока, що на 1,6% менше, ніж у 2015 р. [6]. 

Якщо порівнювати квартальну динаміку, то 
за перший квартал 2017 р. виробництво ціль-
номолочної продукції скоротилося на 4%, до 
237 тис. т, сухого знежиреного молока – на 23%, 
до 6,8 тис. т, консервів – на 21%, до 18,7 тис. т 
порівняно з першим кварталом 2016 р. 

Водночас в умовах зростання пропозиції 
молока переробники вимушені значно знижу-
вати закупівельні ціни на нього: ціни закупівлі 
молока на початку квітня 2017 р. знизилися в 
середньому на 30–50 копійок (табл. 2) [9]. 

Звичайно, що в такій ситуації в непростому 
становищі опинилися сільгоспвиробники. В Асо-
ціації виробників молока зазначають, що собівар-
тість виробництва молока становить 8,5 грн./кг  
і за такого рівня закупівельних цін (табл. 2) гос-
подарства змушені працювати зі збитками. 

І тут доцільною була би вчасна підтримка 
сільгоспвиробників із боку держави. У держав-
ному бюджеті на 2017 р. закладено 5,5 млрд. грн. 
для підтримки виробників сільгосппродукції. Із 
цих 5,5 млрд. безпосередньо на держпідтримку 
товаровиробників планується спрямувати лише 
2,173 млрд. грн. загального фонду бюджету і 
1,548 млрд. – спеціального фонду, наповнення 
якого залишається під знаком питання. 

При цьому безпосередньо на підтримку тва-
ринництва як окремої статті закладено лише 
300 млн. грн. І це на тлі того, що від скасування 
спецрежиму ПДВ тваринництво втрачає при-
близно 3 млрд. грн., тобто в 10 разів більше [4]. 

Поки що в лютому 2017 р. обсяг виплаченої під-
тримки становив 80 млн. грн. Але якщо врахувати 
кількість підприємств, між якими вона була розпо-
ділена (683), то виходить, що це зовсім мізерна 

допомога. У подальшому планується виплатити 
близько 2 млрд. грн. за 2017 р. усім тваринниць-
ким господарствам (молочним, птахівничим, гос-
подарствам із вирощування свиней). Навіть за 
умови спрямування усієї цієї суми на підтримку 
виключно молочних господарств, вона була би 
в рази нижча за обсяги ПДВ, які молочарі зали-
шили собі від реалізації молока в 2016 р. Отже, 
проблема виживання виробників молока зали-
шається надзвичайно гострою й актуальною. Як 
показує Держкомстат, на початку травня 2017 р. 
спостерігається скорочення поголів’я рогатої 
худоби (на 01.05.2017 в усіх господарствах кра-
їни кількість корів становила 2 133,0 тис. голів, 
що на 2,6% нижче порівняно з минулим роком), 
[6]. Це означає, що деякі господарства все-таки 
вимушені скорочувати поголів’я. Напевно, у фор-
маті державної підтримки доцільно використову-
вати не тільки прямі інструменти, але й форми 
непрямої підтримки виробників молока.

Слід відзначити, що за зниженням закупівель-
них цін мало би послідувати зменшення цін на 
цільномолочну продукцію. Але аналіз їх дина-
міки, який представлений у табл. 3, показує, що 
такого не відбулося. Навпаки, по основних видах 
молочної продукції спостергіється хоча й незна-
чне, але підвищення їх рівня, [10]. Це означає, що 
виробники поки ще намагаються не знижувати 
маржу та відшкодовують ті збитки, як вони отри-
мали в зимовий період. Хоча слід зазначити, що 
для широкої категорії кінцевих споживачів рівень 
споживчих цін залишається достатньо високим, 
тому деякі виробники, можливо, спробують у літні 
місяці стимулювати збільшення обсгяів реалізації 
за рахунок проведення акційних пропозицій.

Отже, як свідчить аналіз, ситуація в молоч-
ній галузі залишається непростою, і підприєм-
ства, які займаються молочним бізнесом, мають 
шукати шляхів виходу з неї. Забезпечення цього 
виходу, на нашу думку, можливе за умови акти-
візаціїї таких механізмів:

• ефективної участі держави в підтримці 
всіх суб'єктів молочної галузі та формування 
системної стратегії її розвитку;

• створення продуманої системи державної 
фінансової підтримки молочної галузі;

• формування елементів розвинутої інфра-
структури молочного ринку, яка б сприяла вирі-

Таблиця 2
Закупівельні ціни на молоко по регіонах та категоріях господарств у квітні 2017 р.

Регіон
Сільскогосподарські підприємства Господарства 

населення
Екстра-клас, вищий 

гатунок І гатунок І, ІІ ґатунки

Україна 7,75-8,3 7,3-8,05 4,00-4,85
Західні регіони 7,9-8,2 7,2-8,00 4,00-5,00
Центральні та північні 
регіони 7,7-8,4 7,4-8,10 4,00-5,00

Східні та південні 
регіони 7,7-8,2 7,2-8,00 4,00-4,50
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шенню питань навчання та підготовки кваліфі-
кованих підприємців-фермерів та підвищення 
їхнього рівня не тільки професійної кваліфікації, 
але й навичок управління. Достатньо цікавим є 
досвід створення спеціальних тренінгових цен-
трів, де для фермерів проводитимуть тренінги 
з питань фінансів, менеджменту, кормової бази 
та годівлі, а також навчатимуть, як підвищити 
якість молока;

• формування елементів інфраструктури 
поставок ветеринарних препаратів, кормів, а 
також збуту готової продукції. Однією з ефектив-
них форм такої інфраструктури є створення коо-
перативів. Їхня діяльність дасть можливість фер-
мерським господарствам контролювати поставки 
кормів, збут молока, реалізацію готового продукту, 
а також приймати рішення на основі ринкової 
ситуації про те, що є більш економічно ефектив-
ним – виробництво чи переробка, і в будь-якому 
разі отримувати прибуток. Така практика успішно 
використовується у США, Новій Зеландії, Данії, 
Швеції, Фінляндії та інших країнах. 

Таким чином, шляхом виходу з кризової ситу-
ації в молочній галузі має бути повна консолі-
дація зусиль держави та самих представників 
молочного бізнесу. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Подаль-
ший успішний розвиток молочної галузі України 
залежить від об'єднання та консолідації зусиль 
основних суб'єктів молочного ринку: виробників 
молока, переробників, постачальників техніки та 
кормів для молочної галузі та держави. Держава 
має створювати передумови та регламентувати 
правила ведення бізнесу, ініціювати обгрунту-
вання цілісної стратегії розвитку галузі. Поста-
чальники та переробники мають виконувати свої 
зобов'язання перед виробниками молока та спри-
яти реалізації стратегії win-win. Великого значення 
набувають професіоналізм та відповідальність 
виробників молока в частині організації вироб-
ничого процесу на основі використання нових 
технологій. Із нашої точки зору, важливими пере-
думовами успішного розвитку молочної галузі 
України є саме об'єднання інтересів вищеозна-
чених суб'єктів, що дасть змогу не революційним 
шляхом, а в динамічному еволюційному порядку 
досягнути високого рівня розвитку молочної галузі 
та найбільш ефективно використовувати її потен-
ціал для збільшення ступеню конкурентоспро-
можності молочної продукції не тільки на внутріш-
ньому, але й на європейському ринках. 

Таблиця 3
Внутрішні оптові ціни на молокопродукти в березні-квітні 2017 р., грн./кг

Найменування товару Березень 2017 р. Квітень 2017 р. Темп зміни, %
Молоко пастеризоване 
(плівка, 2,5%) 13,01 14,02 +7,7

Сметана (плівка, 20%) 34,21 36,68 +7
Сир (9%) 48,69 48,73 +0,08
Масло (блочне, 82,5%) 100,06 100,63 +0,5
Сир твердий (40–50%) 110,0 137,0 +24
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Статтю присвячено питанням формування нового етапу в розвитку економічних відносин Smart (ін-
телектуальної) економіки. На думку авторів, сучасна економіка характеризується не просто структур-
ними та технологічними перетвореннями, а трансформацією усього економічного процесу, формуванням 
нової парадигми розвитку виробництва за допомогою нових підходів до організації праці. Цього можна до-
сягти, виробивши модель трудової діяльності за Smart-цілями та через утілення якісно нового сучасного 
менеджменту для постіндустріальної економіки – моделі організації вищих досягнень.

Ключові слова: інтелектуальна економіка, організація праці, Smart-цілі, модель організації вищих до-
сягнень, інноваційні методи.

Статья посвящена вопросам формирования нового этапа в развитии экономических отношений Smart 
(интеллектуальной) экономики. По мнению авторов, современная экономика характеризуется не просто 
структурными и технологическими преобразованиями, а трансформацией всего экономического процес-
са, формированием новой парадигмы развития производства с помощью новых подходов к организации 
труда. Этого можно достичь, выработав модель трудовой деятельности по Smart-целям и воплощения 
качественно нового современного менеджмента для постиндустриальной экономики – модели организа-
ции высших достижений.

Ключевые слова: интеллектуальная экономика, организация труда, SMART-цели, модель организа-
ции высших достижений, инновационные методы.

The article is devoted to the formation of a new phase in the development of economic relations Smart (intelligent) 
economy. According to the authors of the modern economy is not just structural and technological change and 
transformation of the entire economic process, the formation of a new paradigm of development of production 
through new approaches to work organization. This can be achieved by developing a model of labor activities for 
Smart goals and the embodiment of a qualitatively new modern management for post-industrial economy – the 
model of organization of higher achievements. 

Keywords: knowledge economy, labour organization, Smart goals, organizational model of higher achievements, 
innovative methods.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. В умовах глобалізації нарос-
таючі проблеми ініціюють формування нового 
етапу в розвитку економічних відносин Smart 
(інтелектуальної) економіки. Перехід від одного 
системного рівня до іншого викликає якісну 
зміну всієї економічної системи, при цьому видо-
змінюються її функції, спрямованість і вектор 
розвитку, культурні цінності, основи відновлю-
вального процесу. Тут мова йде не просто про 
адаптацію елементів системи до мінливих умов, 
а про радикальні перетворення системоутво-

рюючих компонентів, що забезпечують рух до 
нового діалектичного рівня, формування нових 
економічних відносин на інноваційній основі.

Необхідність переходу до Smart (інтелекту-
альної) економіки зумовлена глибинними при-
чинами, що визначили вектор перетворення 
усіх сфер суспільства. Виникає гостра потреба 
застосування новітніх технологій, передусім 
інформаційно-комунікаційних, що зумовлюють 
перетворювальні процеси і сприяють реалізації 
стратегічних та тактичних завдань підприємств.

Нині з боку держави посилюється попит на 
раціональне використання матеріальних, тру-
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дових, інтелектуальних ресурсів для вирішення 
національних і глобальних проблем. Це стосу-
ється зміни характеру праці, посилення її іннова-
ційного складника, участі у виробничих процесах 
інтелектуальних працівників, появи організацій, 
що функціонують у режимі віддаленого доступу, 
аутсорсингу і Smart-сорсингу на товарному і 
ресурсному ринках. Новітні технології наполе-
гливо вимагають формування інформаційної 
культури, а також створення гнучких організацій-
них структур, які б сприяли адаптації та швидкій 
відповідній реакції на кон'юнктурні зміни.

У всьому світі (і в нашій країні теж) посилився 
інтерес до футурології, до трендів високих тех-
нологій. Це абсолютно закономірно. Повністю 
автоматизовані заводи – вже реальність, на 
порядку денному самокеровані автомобілі і 
навіть літаки, дрони, які доставляють продукти, 
3D-принтери, що друкують потрібні товари 
прямо вдома. Всі ці технічні нововведення витіс-
няють працю людини, звужуючи ринок тради-
ційних галузей послуг. Не менш дивовижними є 
технології штучного інтелекту, хмарні технології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Нині проблеми еко-
номіки знань активно дискутуються у вітчизня-
ній та зарубіжній науковій літературі, зокрема у 
працях В.М. Геєця, П.Ф. Друкера, Л. Мельника, 
В.В. Королькова, Р. Осборн, В.П. Семиноженко, 
Дж. Ханта, Дж. Шермерорна та ін. [1–8]. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Підсумовуючи увесь поки що 
незначний досвід у цій сфері, постає необхід-
ність розроблення економічної стратегії, яка 
ґрунтується на засадах модернізації економіки 
й суспільства і де визначальну роль відіграють 
не тільки технологічне, але й соціальне проек-
тування. І вже не є сумнівним, що ця страте-
гія має спиратися, насамперед, на інноваційну 
компоненту, адже в умовах економічної кризи, 
відчуваючи реальну майбутню економічну 
небезпеку, слід починати форсувати створення 
постіндустріального суспільства, суттєво збіль-
шувати інвестиції до економіки знань, установ-
лювати пріоритет освіти протягом усього життя, 
створювати нові, революційні освітні технології, 
методики дистанційного навчання, розвивати 
все тісніше кооперування науки та виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Нині обов’язковою умо-
вою входження України до європейської спіль-
ноти є здатність не просто генерувати знання, 
а успішно накопичувати їх, використовувати та 
отримувати із цього економічний зиск. Остан-
нім часом усе більш актуальним є розподіл 
країн відповідно до технологічної ознаки. Таким 
чином, можна виділити три групи країн: техноло-
гічні новатори, технологічні послідовники та тех-
нологічні аутсайдери. На жаль, у світі Україна 

сприймається лише як представник останньої 
групи. Основною причиною є те, що точками 
економічного зростання національного вироб-
ництва були і залишаються старі технологічні 
уклади. Крім того, низькотехнологічні виробни-
цтва характеризується вкрай високими показни-
ками ресурсо- та енерговитрат. В умовах стрім-
кого зростання світових цін на енергоносії така 
економіка стає приреченою на збитковість.

Отже, розглядаючи сучасне світове постін-
дустріальне суспільство, можна відзначити такі 
його особливості: 

– у структурі виробництва стали переважати 
інформаційні ресурси;

– в економіці все в більшій кількості виробля-
ються високотехнологічні товари і послуги;

– основним чинником економічного зрос-
тання стає реалізація людьми свого інтелекту-
ального потенціалу, а найбільш прибутковими 
інвестиціями – інвестиції в людський капітал.

Інакше кажучи, на початку XXI ст. виникла 
точка зору щодо формування Smart-економіки, 
якій іманентні інтелектуалізація, інституціоналі-
зація, спеціалізація й екологізація в усіх сферах 
суспільства.

До основних цілей Smart-економіки можна 
віднести:

– відновлення економічного зростання після 
глобальної кризи і його забезпечення в довго-
строковій перспективі;

– досягнення високої продуктивності праці. 
На думку аналітиків, зниження продуктивності 
праці в останні роки відбувалося, зокрема, 
через високий рівень державного регулювання, 
особливо в секторі послуг; 

– підготовку та широке поширення праці інте-
лектуальних працівників у виробництво нової 
продукції та послуг; 

– формування інноваційної екосистеми, 
впровадження новітніх технологій, Smart-мереж 
в усі сектори економіки для забезпечення швид-
кого доступу до інформації і знань, генерування 
нових ідей з їх подальшим утіленням у випуску 
продукції і послуг із підвищеною доданою вар-
тістю та інтелектуальним складником;

– створення і забезпечення продуктивного біз-
нес-середовища для підвищення ступеня іннова-
ційності, оптимального використання природо-, 
енерго- і матеріалозберігающих технологій тощо.

Із розвитком поняття «економіка знань» 
з'явився термін knowledge workers – працівники 
інтелектуальної праці, які генерують нові зна-
ння. Визнаний фахівець з менеджменту П. Дру-
кер стверджує, що якщо у XX ст. лідерство у 
світовій економіці залежало від уміння доби-
тися високої продуктивності фізичної праці, то 
в XXI ст. це лідерство перейде до країн, яким 
удасться найбільш систематично і максимально 
ефективно підвищувати продуктивність розумо-
вої праці [2, с. 210–211].

Таким чином, сучасний етап розвитку еконо-
міки характеризується не просто структурними 
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та технологічними перетвореннями, а трансфор-
мацією всього економічного процесу, формуван-
ням нової парадигми розвитку виробництва.

Найбільш яскраво це можна охарактеризу-
вати на прикладі організації праці сучасного під-
приємства. Нова модель організації праці може 
бути ефективною тільки тоді, якщо вона спи-
рається на сучасні форми організації праці, які 
спонукають працівників до продуктивної, інно-
ваційної діяльності, створюють умови для само-
реалізації та самоствердження людей як осо-
бистостей. Довгі роки (у період індустріалізації 
або «епоху модерну») вдосконалення організації 
трудових процесів ґрунтувалося на функціональ-
ному підході, який полягав у посиленні вузької 
спеціалізації, розвитку більш поглиблених нави-
чок і досвіду у виконанні специфічних обов'язків 
щодо конкретного профілю діяльності. Теоретич-
ною базою традиційного підходу був тейлоризм. 

Нині ж потрібні інноваційні методи організа-
ції праці в контексті розвитку Smart-економіки. 
Цього можна досягти, виробивши модель тру-
дової діяльності за SMART-цілями. SMART – 
абревіатура, яка використовується для визна-
чення техніки формулювання цілей і постановки 
завдань у менеджменті та розвитку особистої 
ефективності.

Існує кілька думок щодо того, хто є справжнім 
автором цього підходу, проте більшість дослідни-
ків уважає ним Дж. Дора, ґрунтуючись на публі-
кації 1981 р. у виданні Management review, де 
матеріал носить назву There is a S. M. A. R. T. way 
to write management's goals and objectives, що в 
буквальному перекладі означає «Є розумний 
спосіб створювати управлінські цілі і завдання».

«Розумні» цілі мають такі складники:
S – specific. Конкретність. Мета повинна 

бути чіткою, зрозумілою, ясно сформульова-
ною. Слід сформулювати мету так, щоб вона 
була зрозуміла абсолютно кожному виконавцю. 
Недарма ще Ейнштейн говорив: «Якщо ви щось 
не можете пояснити шестирічній дитині, ви самі 
цього не розумієте». Якщо керівнику важко 
сформулювати мету самому собі, то підлеглий зі 
стовідсотковою ймовірністю зрозуміє завдання 
неправильно. Тому в контексті цього пункту 
потрібно відповісти на п'ять W-питань: WHAT – 
що саме потрібно досягти? Який результат? 
WHY – чому потрібно це отримати? Які вигоди? 
WHO – хто буде задіяний у досягненні резуль-
тату? WHERE – де територіально буде реалізо-
вуватися завдання? WHICH – які умови, ситуа-
ція, можливі проблеми і обмеження?

M – measureable. Вимірність. Результат 
зусиль дуже важливо усвідомити та сприйняти 
ще в процесі формування завдання. У сучасній 
інтерпретації цей критерій усе частіше форму-
люють як «мотиваційний». Передбачає ство-
рення системи маркерів, які визначають ступінь 
досягнення мети.

A – achievable. Досяжність. Іншими словами, 
важливо відповісти на питання: чи досяжна мета 

з урахуванням наявних ресурсів? Ресурси існу-
ють різноманітні: людські, матеріальні, технічні, 
інтелектуальні. Тому під час формування плану, 
цілей і завдань потрібно постаратися макси-
мально об'єктивно оцінювати можливості органі-
зації. Разом із тим це ще й відповідь на питання, 
як виконавцю досягти мети за наявних ресурсів.

R – relevant. Актуальність. Цей критерій 
вимагає оцінити правильність визначення мети, 
способів її досягнення, важливості цілі в даний 
момент часу і цінність затрачуваних ресурсів. 
Іноді це ще й відповідь на питання: навіщо це 
робити виконавцю, чого він досягне для себе?

T – time-bound. Прихильність до часу. Зовні 
це один із найбільш простих і зрозумілих крите-
ріїв, водночас він є одним із найголовніших. Ні 
для кого не секрет, що схильність до прокрасти-
нації (відкладання на потім) є однією з відмінних 
рис для носіїв нашого менталітету. Досягнення 
результату має бути жорстко обмеженим часо-
вими рамками, інакше виконання завдання нео-
дмінно буде відкладатися на останній момент.

Спираючись на такого роду досягнення сві-
тового рівня, сучасна економіка змінює у цілому 
систему управління діловою організацією, коли 
на місце бюрократії з притаманними їй автокра-
тичним управлінням, ієрархічністю, жорстким 
поділом праці приходить так звана «адхокра-
тія». Вона характеризується управлінням на 
основі участі, високою мірою свободи в діях 
працівників і їх високої кваліфікації, творчого, 
інноваційного підходу і високого ступеня від-
повідальності за результати своєї діяльності, 
переважанням неформальних і горизонтальних 
зв'язків у комунікаціях підрозділів та індивідів. 

За умови впровадження останніх досягнень 
наукової організації праці у виробництво спра-
цьовує ефект синергії. Новації на рівні кожного 
робочого місця, ланки, цеху, підприємства у 
цілому дають можливість досягати нечуваних 
результатів без додаткових капіталовкладень. 
У розвинених країнах, які свого часу першими 
зрозуміли переваги використання цього неви-
черпного джерела, ВВП значно збільшився: у 
США впродовж 1990–2002 рр. – на 37%, у Фран-
ції та Німеччині – на 24%, у Великій Британії – 
на 31%, Японії – на 15%. Економіка КНР за цей 
період зросла в 2,7 рази, Індії – на 88%.

Дух творчості, постійний пошук нових можли-
востей, колективне самонавчання, партнерство 
і довіра – усе це повинне спонукати працівни-
ків до самореалізації, новаторства, співпраці в 
рамках власної організації. Ще однією важливою 
особливістю є орієнтація на демократичний, а 
не примусовий механізм управління, що ґрунту-
ється не лише на досвіді та інтуїції підприємців, а 
на бізнес-стратегії фірми та її організаційній куль-
турі. Типовим утіленням якісно нового сучасного 
менеджменту для постіндустріальної економіки 
є модель організації вищих досягнень (рис. 1).

Перший складник – SMART-цілі. Це озна-
чає, що підприємство має піклуватися високою 
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якістю, постійним поліпшенням продукту праці і 
задоволенням споживачів. Окрім того, потрібні 
безперервна оптимізація, поліпшення на кож-
ному робочому місці. Менеджмент тотальної 
якості вимагає: конкретності мети, вимірності, 
досяжності, значущості і співвідношення з кон-
кретним терміном. Для цього потрібні розвиток 
інтелектуального потенціалу індивіда (робіт-
ника), створення і розвиток інтелектуальних 
потреб, стимулювання креативності, творчого 
підходу до виконуваних завдань, постійне наро-
щування знань у процесі безперервної освіти, 
вдосконалення інноваційних технологій, що 
створюються на базі міжнародних стандартів.

Своєю чергою, дії лінійних керівників нижньої 
і середньої ланок повинні спрямовуватися на під-
тримку робітників; топ-менеджери повинні чітко 
формулювати місію і завдання організації, намічати 
стратегію і використовувати відповідні ресурси.

Залученість співробітників – це кількість 
рішень, прийняття яких делегується працівникам. 
Частота використання залученості співробітників 
випливає з розуміння тих вигод, які воно може 
принести для виконання роботи. Дослідження 
показують, що продуктивність працівників і різні 
аспекти їх задоволеності діяльністю підвищу-
ються в міру зростання ступеня залученості.

Самокеровані робочі команди – це команди 
або робочі групи, які уповноважені приймати 
рішення, що стосуються планування, виробни-
цтва й оцінки роботи. По-перше, не викликає сум-
нівів важливість досвіду і знань співробітників, а 
по-друге, у міру зменшення розмірів і реструкту-
рування організацій для підвищення конкурен-
тоспроможності безперервно зростає потреба в 
працівниках, здатних до самоврядування.

Інтегровані виробничі технології роблять 
основний акцент на гнучкості виробництв та обслу-
говування і включають у себе систему планування 
роботи та інформаційну систему. Ключовими 
аспектами інтегрованих виробничих технологій 
зазвичай є система «точно в строк» виробництва 

продукції або послуг; максимальне впровадження 
комп'ютерів у процес розроблення продукції або 
послуг, контроль обладнання в ході виробничих 
процесів; інтеграція функцій підприємства.

Організаційне навчання – це спосіб, за допо-
могою якого організації адаптуються до навко-
лишнього середовища і збирають інформацію, 
необхідну для подальших змін. Потреба в такому 
навчанні виникає тому, що традиційні організа-
ції з ієрархічною структурою не завжди успішно 
передбачають зміни та поширюють інформацію 
серед підрозділів, що займаються виготовлен-
ням продукції, маркетингом та інжинірингом.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Звичайно ж, подібна модель (як соціокультур-
ний комплекс у цілому) вимагає серйозної уваги 
до освоєння в сучасних умовах, які необхідно 
активно перетворювати.

По-перше, для освоєння пропонованої прак-
тики необхідно попрацювати над якісним онов-
ленням потенціалу організації, проаналізувати 
всі технологічні процеси на базі Міжнародної 
стандартизації (ISO – 9000), розробити нові нор-
мативно-регламентуючі документи (стандарти, 
технологічні карти та інструкції з ведення техно-
логічних процесів, операцій і потоків ресурсного 
забезпечення (тобто оптимізувати організаційно-
функціональний рівень виробничої організації).

По-друге, необхідно розробити і впровадити 
адекватну систему оплати праці і стимулювання 
персоналу, контролю і самоконтролю. Йдеться 
про зміни на інформаційному рівні організації.

По-третє, необхідне активне напрацювання 
практики соціального партнерства за одночас-
ного створення умов для підвищення якості 
праці і якості трудового життя у цілому.

Отже, нова модель організації праці може 
бути ефективною тільки тоді, якщо вона спира-
ється на інноваційні методи, які спонукають пра-
цівників до продуктивної діяльності, створюють 
умови для самореалізації. 
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Рис. 1. Пʼять складників організації вищих досягнень
Джерело: розроблено авторами за [8]
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У статті виділено основні завдання розвитку екологічного туризму. Розглянуто значення соціального 
підприємництва та краудфандінгу в екологічному туризмі.  На прикладі краудфандінгової компанії «Кемпінг 
«Актове» показано, що соціальне підприємництво у сфері екологічного туризму залучає увагу суспільства 
і створює сприятливий інвестиційний фон для розвитку нового туристичного продукту, а кошти від 
реалізації туристичних послуг у повному обсязі спрямовуються на вирішення інфраструктурних та со-
ціальних проблем природних та сільських територій. 

Ключові слова: екологічний туризм, соціальне підприємництво, краудфандінг.

В статье выделены основные задачи развития экологического туризма. Рассмотрено значение соци-
ального предпринимательства и краудфандинга в экологическом туризме. На примере краудфандинговой 
компании «Кемпинг «Актово» показано, что социальное предпринимательство в сфере экологического 
туризма привлекает внимание общества и создает благоприятный инвестиционный фон для развития 
нового туристического продукта, а средства от реализации туристических услуг в полном объеме на-
правляются на решение инфраструктурных и социальных проблем природных и сельских территорий. 

Ключевые слова: экологический туризм, социальное предпринимательство, краудфандинг. 

In the article are considered the main tasks of development of ecological tourism. And also is determined the 
importance of social entrepreneurship and crowdfunding in ecological tourism. Using the example of the campaign 
Camping «Aktovo», it is shown that social entrepreneurship in the sphere of ecological tourism attracts the attention 
of society and creates a favorable investment background for the development of a new tourist product, and funds 
from the sale of tourist services are fully channeled to solve the infrastructural and social problems of natural and 
rural territories.

Keywords: ecological tourism, social entrepreneurship, crowdfunding.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. В Україні екологічний туризм 
в його організованому виді, по суті, робить перші 
кроки. Традиційно його прийнято здійснювати 
на територіях національних парків і природних 
заповідників. Саме тут зосереджено найбільш 
примітні природні цінності, залучення до яких 
і притягає численних туристів. [1] Екологічний 
туризм порівняно з іншими видами туризму має 
більш виражену соціально-економічну спрямо-
ваність. Правильно організована діяльність із 
розвитку цього виду туризму може дати як при-
родним територіям, так і місцевому населенню 
регіону, що спеціалізується на екотуризмі, нові 
економічні можливості і тим самим зайняти 
вагоме місце в економіці регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Основні питання з 
дослідження екотуризму були розглянуті у працях 
В. Смолія, Г. Сорокіної, В. Федорченка, В. Цибуха, 
В. Явкіна, О. Кручек, Н. Шумлянської, В. Кеку-
шева, Т. Сергєєва, В. Храбовченко. Вивчення 
краудфандінгу залучає до досліджень усе більшу 
кількість науковців з різних країн: І. Василь-
чука, О. Зозульова, К. Полторак, Л. Швець, 
Д. Хау. Питаннями соціального підприємництва 
зацікавлені науковці К. Прахалад, Б. Дрейтон 
Ф. Боши, Дж. Томпсон, Б. Доєрті.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Екотуризм повинен: ґрунту-
ватися на використанні переважно природ-
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них ресурсів; мінімізувати збиток природному і 
соціально-культурному середовищу; орієнтува-
тися на екологічну просвіту й освіту; забезпечу-
вати стійкий соціально-економічний розвиток, 
а також культурне й екологічне благополуччя 
населення тих районів, де він здійснюється [1]. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є розгляд інструмен-
тів – краудфандінг та соціальне підприємни-
цтво, які допомагають місцевим громадам при-
родних територій організовувати екотуристичні 
заходи на користь місцевого населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Незважаючи на соціально-еконо-
мічну, соціокультурну, соціально-екологічну 
привабливість екологічного туризму, українці 
демонструють украй низькі поведінкові прак-
тики й установки на споживання екотурист-
ського продукту; орієнтація населення на еко-
логізацію свого дозвілля проявляється тільки у 
молоді у віці від 18 до 25 років, з активною жит-
тєвою позицією, орієнтованими на ЗСЖ і хобі, 
пов'язаними з природою. 

Консультаційна група Бостона навіть ство-
рила спеціальний термін, що описує цей тип 
споживачів – «омні-споживач», який приймає 
тільки екологічно чисті продукти, ретельно сте-
жить за власним здоров'ям та відмовляється від 
продуктів і послуг, які негативно впливають на 
довкілля. У нього завжди під рукою електронні 
гаджети, які дають можливість швидко отримати 
всю необхідну інформацію з Інтернету [2].

Це свідчить про те, що екологічно орієнтований 
туризм як форма екологізації способу життя доки 
ще не став частиною ціннісної системи суспіль-
ства, звичною практикою проведення дозвілля 
за винятком тих випадків, коли здійснення еколо-
гічного туризму відповідає хобі. У протилежність 
населенню західних країн, де екологічний спо-
сіб життя стає усе більш масовим і доступним, 
у нашому суспільстві подібні проекологічні прак-
тики одиничні, більшою мірою характерні для 
учасників молодіжних і екологічних рухів, чим для 
пересічних громадян [3], тому вкрай важливо, з 
одного боку, підвищувати інформованість насе-
лення про можливості здійснення екологічних 
турів, з іншого – обладнати території екологічного 
туризму для максимально комфортного дозвілля 
для сімей із дітьми і представників старшого поко-
ління. Ці практики створюють об'єктивні переду-
мови для формування ціннісних установок у насе-
лення на екологізацію способу життя, залучення 
людей у проекологічну діяльність, що сприятиме 
формуванню екологічної культури у населення.

Виділимо основні завдання розвитку еколо-
гічного туризму:

– підвищення рівня екологічної освіти і 
загальної культури населення;

– забезпечення соціально-економіч-
них альтернатив виснажуючим формам 
природокористування; 

– зміна відношення місцевих жителів до 
територій, що охороняються, як територій, що 
мають не лише естетичну, але й економічну цін-
ність, залучення їх до співпраці в розвитку еко-
логічного туризму;

– поліпшення соціальних і економічних 
умов у місцевих співтовариствах, у тому числі 
завдяки створенню нових робочих місць для 
місцевих жителів; 

– створення додаткових джерел фінансової 
підтримки природних територій, що особливо 
охороняються;

– розвиток міжнародної співпраці української 
системи природних територій, інтеграція в сис-
тему світового ринку екологічного туризму.

Тенденції розвитку соціального підприєм-
ництва в розвинених країнах зумовлені наяв-
ною культурою бізнесу і спрямованістю освіти. 
У світовій економіці політика протекціонізму 
в туризмі проявляється створенням громад-
ських асоціацій туристських фірм і операторів 
(UNWTO, FUAAV, IFTO, WATA), практикою яких 
відзначається, що громадські організації гнуч-
кіше і більш професійно розбираються в тонко-
щах створення й надання послуг. З урахуванням 
їх пропозицій формується національна політика 
у сфері туризму.

Світові туристські агенти наполягають, 
що на світовому ринку вирішальне значення 
матиме стратегія розвитку туризму, ґрунто-
вана на кооперації партнерів із громадського 
і приватного секторів, тому цілком стратегічно 
вірним є розгляд можливостей розвитку галузі 
туризму на принципах соціального підприємни-
цтва [4, с. 444].

Соціальне підприємництво у сфері туризму 
у світі приводить нові комбінації наявних 
ресурсів, наприклад туристичні сільські госпо-
дарства для нейтралізації занепаду регіону, 
садиби зеленого туризму, які підтримують збе-
реження рідкісного виду тварин та ін. Громад-
ська ініціатива створює туристичні об'єкти, які 
мають власні конкурентні переваги, а їх жит-
тєдіяльність провокує розвиток бізнесу, інвес-
тицій та інновацій у соціально-економічному 
житті території.

Соціальне підприємництво стає зростаю-
чою тенденцією підприємницького розвитку 
сьогодення, а соціальні підприємці – креато-
рами нових інноваційних шляхів у створенні 
конкурентних переваг та їх реалізації з користю 
для суспільства. Соціальні підприємці у сфері 
туризму довели життєздатність своїх ідей не 
лише стійким комерційним, але й соціальним 
ефектом, чого так жадає отримати сучасна дер-
жава будь-якої політичної формації в умовах 
ринкової економіки.

Як уже відзначалося, особлива заслуга 
соціального підприємництва у сфері туризму – 
здатність здійснювати прорив підприємницької 
енергії в межах її виникнення, залучати до цього 
увагу суспільства і створювати сприятливий 
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інвестиційний фон для розвитку нового турис-
тичного продукту [4, с. 446].

Для забезпечення інвестиціями можливо 
скористатися краудфандінгом. Краудфандін-
гові платформи є безпосередньо джерелом 
фінансування, але й  одним з ефективних кому-
нікаційних інструментів для реалізації підпри-
ємницьких проектів. Правильно проведена кра-
удфандінгова кампанія привертає увагу до ідеї, 
підвищуючи шанси проекту завоювати увагу 
споживачів та інвесторів. За такого розуміння 
краудфандінгу головним показником успіху є 
притягнена за час кампанії аудиторія і зворот-
ний зв'язок, а не зібрані кошти. 

Український краудфандінг знаходиться ще 
на етапі становлення, і суми зборів на україн-
ських краудфандінг-платформах поки що незна-
чні порівняно із зарубіжними платформами. Але 
новому проекту, орієнтованому на вітчизняний 
ринок, рекомендується проводити кампанію 
саме на українській платформі для завоювання 
потенційних споживачів. На українських плат-
формах уже проведено декілька туристичних 
проектів. Зараз в Україні є дві крауд-платформи, 
які постійно розміщують проекти та мають 
широку аудиторію – «Спільнокошт – BigIdea» та 
Na-Starte (табл. 1). 

Наведена таблиця показує, що краудфан-
дінгова платформа «Спільнокошт – BigIdea» 
є більш популярною та гнучкою для авторів 
проектів.

Серед реалізованих краудфандінгових про-
ектів на платформі «Спільнокошт – BigIdea» є 
й проект екотуризму «Кемпінг «Актове». Роз-

глянемо цей кейс, який є прикладом поєднання 
проведення краудфандінгової кампанії задля 
розвитку соціального підприємництва у сфері 
екологічного туризму. 

Кемпінг «Актове» – спроба реалізувати меха-
нізм соціального підприємництва у мальовни-
чому селі Актове, яке має величезний турис-
тичний потенціал. Цей потенціал компанія 
намагається використати для організації у селі 
зручного відпочинку, який поєднував би безпо-
середнє перебування на природі та відповідний 
рівень комфорту. Кошти від туристичних послуг, 
зібрані тут, у повному обсязі спрямовуються на 
вирішення інфраструктурних та соціальних про-
блем села, зокрема на налагодження водопос-
тачання, благоустрій території, вивіз сміття та 
оплату туристичних послуг Національного при-
родного парку «Бузький гард» [7] (табл. 2).

За показниками краудфандінгової кампанії 
цей проект був успішним (варто відзначити, що 
це одна з найуспішніших ініціатив на платформі) 
– зібрано 82 554 грн. за запиту в інвестиціях у 
60 000 грн. Можна припустити, що за правильно 
проведеної кампанії з просування кемпінгу кон-
версія буде досить високою. Для повноти ана-
лізу необхідно розглянути розмір інвестицій і 
розподіл винагород (табл. 3).

Результати табл. 3. підтверджують вірність 
стратегії формування винагород, оскільки 
70% спонсорів (від тих, хто мав нагоду претен-
дувати на винагороди) обрали відвідування 
кемпінгу, що є одним із головних завдань про-
екту. Це ще раз підкреслює, що краудфандінг 
у туристичному бізнесі відрізняється тим, що 

Таблиця 1
Порівняння крауд-платформ «Спільнокошт – BigIdea» та Na-Starte 

Критерій Спільнокошт – BigIdea Na-Starte
Аудиторія 24612 4251

Умови виплати 
коштів

Автор Проекту отримує зібрані від Доброчинців 
Внески тільки у разі, якщо Проект зібрав за 
допомогою Програми повну суму грошових коштів 
за встановлений строк. Існує схема гнучкого 
фінансування, яка передбачає можливість 
отримання зібраних на Сайті коштів, якщо 
Проектом уже зібрана сума, яка перевищує 50% 
заявленої суми. 

Автор проекту отримує зібрані 
Вклади тільки у разі, якщо 
Проект зібрав повну суму 
грошових коштів у встановлений 
термін.

Комісія

Під час перерахування Виконавцю Проекту 
грошових коштів Організація самостійно утримує 
із цієї суми адміністративні витрати у розмірі 
10%, що включають комісії платіжних систем та 
витрати на розвиток веб-ресурсу і популяризацію 
Програми. За схеми гнучкого фінансування 
утримується 15% від загальної суми зібраних 
коштів.

Агентська комісія платформи 
Na - Starte стягується тільки 
у тому випадку, якщо проект 
збирає необхідну суму. Комісія 
складає у такому разі 8 % суми 
без урахування комісії платіжних 
систем.

Кількість 
успішних 
проектів

157 14

Загальна 
кількість 
проектів

255 78

Джерело: складено авторами за [5; 6]
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спонсори не лише підтримують ідею, вони 
самі є інвесторами проектів, відповідних їх 
уявленню тієї або іншої подорожі. Фінансу-
вання проекту, як правило, стає частиною від-
пустки спонсорів [9].

Зазначимо, що до жовтня 2016 р. усі вина-
городи було реалізовано. Це дало змогу про-
тестувати сервіс у кемпінгу, визначити цілі і 
стратегію просування на майбутній туристич-
ний сезон. Колишні спонсори проекту, а нині 
клієнти кемпінгу з нетерпінням чекають на 
початок нового туристичного сезону в Актов-
ському каньйоні. Завдяки громадській органі-
зації «Фонд оновлення села» Трикратівською 
сільською школою було отримано першу 
фінансову допомогу в розмірі 10 тис. грн. Ці 
гроші були залучені за допомогою діяльності 
кемпінгу «Актове». Команда кемпінгу «Актове» 
декларує, що гроші, залучені внаслідок турис-
тичної діяльності, будуть вирішувати соціальні 
питання сільських територій (села Актове та 
Трикрати): ремонт дорожнього покриття, благо-
устрій, освітлення вулиць, підтримка закладів 
культури, освіти та охорони здоров’я, а також 

охорона об'єктів історичної спадщини, що, 
своєю чергою, підвищить рівень туристичної 
привабливості сільських територій. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Перспективи і можливості змін соціального 
положення за допомогою такого міксу актив-
ності, як підприємництво, краудфандінг і гро-
мадська ініціатива, перетворюється на впро-
вадження соціального підприємництва під час 
вирішення соціально-економічних проблем 
громад природних територій. Використання 
принципів соціального підприємництва у біз-
нес-активності в екологічному туризмі призво-
дить до утворення синергетичного ефекту у 
вигляді креативних рішень із подальшим отри-
манням конкурентних переваг під час реаліза-
ції цих рішень у бізнес-практиці.

До конкурентних переваг у просторі соці-
ального підприємництва та краудфандінгу слід 
віднести: ефективне позиціонування, синергію 
можливостей бізнесу з потребами споживачів, 
гнучку ринкову позицію компанії, інноваційну 
мобільність.

Таблиця 2 
Індикатори проведення краудфандінг-кампанії 

Показник Значення
Відсоток від заявленої суми 137,6 % 
Швидкість збору 20% за перші 5 днів
Середнє значення пожертвувань спонсорів 602 грн 
Кількість спонсорів на проект 137
Кількість переглядів сторінки проекту на платформі 7614
Кількість переходів по зовнішніх посиланнях проекту 917
Конверсія (доля користувачів, що вчинили інвестиції від загального числа 
тих, що переглядали проект) 1,8% 

Доля нових для платформи інвесторів, що профінансували проект 70,1%
Джерело: складено авторами за [8]

Таблиця 3 
Розподіл винагород

Сума внеску Тип винагороди Кількість спонсорів

Від 100 грн. Сувенір (магніт) на згадку про дивовижну красу каньйону в селі 
Актове 17

Від 200 грн. Безкоштовна екскурсія по Актовскьому каньйону (до 10 осіб) 33

Від 400 грн. 
Запрошення на уїкенд у кемпінгу. Ви отримаєте зручний 
двоспальний намет, по два килимка та спальники. 

або 
Збір чаю з чабрецю, меліси та м’яти.

34 

6
Від 500 грн. Баночка місцевого меду. 7

Від 1000 грн.
Офіційна подяка за розвиток села від громадської організації 
«Фонд оновлення села», яка буде опублікована на сторінках 
сайту aktovo.com та у соціальних мережах.

2

Від 1500 грн. Запрошення на велику компанію друзів – оренда усієї території 
кемпінгу та спорядження 8

Пояснення: показники в табл. 3 не відповідають кількості спонсорів, оскільки вісім осіб інвестувало менше 100 грн., 
інші приховали суму інвестицій, що означає внесок менше 100 грн., або внески авторів проекту, яким винагороди 
не вручаються.
Джерело: складено авторами за [8]
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Обґрунтовано дієвість конкретного методу ощадливого виробництва через змістову характеристику 
з виокремленням переваг і обмежень для забезпечення та підтримання ощадливих перетворень на без-
перервній основі. Розвинуто типологію методів ощадливого виробництва шляхом доповнення запропо-
нованими класифікаційними ознаками: ресурси для виявлення втрат і напрям удосконалення виробництва 
щодо їх мінімізації, ієрархія і функції управління, порядок (доцільність) запровадження.

Ключові слова: ощадливе виробництво, метод, класифікація методів, ефективність, промислове під-
приємство.

Обоснована действенность конкретного метода бережливого производства через содержательную 
характеристику с выделением преимуществ и ограничений для обеспечения и поддержания бережливых 
преобразований на непрерывной основе. Развита типология методов бережливого производства путем 
дополнения предложенных классификационных признаков: ресурсы для выявления потерь и направление 
совершенствования производства по их минимизации, иерархия и функции управления, порядок (целесоо-
бразность) внедрения.

Ключевые слова: бережливое производство, метод, классификация методов, эффективность, 
промышленное производство.

Effectiveness grounded for a specific lean method over substantial release characteristic with advantages and 
limitations to achieve and maintain lean transformations on a continuous basis. Typology developed for lean methods 
by adding to the proposed classification features: resources for detecting the direction of waste and improvement of 
production to minimize them, and hierarchy control function, the procedure (feasibility) implementation.

Keywords: Lean Production, method, classification of methods, efficiency, industrial production.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сукупність методів є 
невід’ємною складовою частиною будь-якої кон-
цепції, зокрема ощадливого виробництва, від-
окремлене чи комбіноване використання яких 
найкраще забезпечує цінність для споживача і 
впливає на потік створення цінності. Суттєвого 
значення набувають цілепокладання, вибір, 
послідовність запровадження та інтеграція 
використання методів, оскільки це спрямовано 
на кінцеві результати функціонування. Застосу-
вання конкретних методів має ґрунтуватися на 
знанні особливостей взаємодії між ними, що під-
силює дієвість кожного і створює ефект синергії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Критичний ана-
ліз опублікованих результатів досліджень дав 
змогу встановити визнання світовою практикою 
концепції ощадливого виробництва як кращої і 
домінуючої в управлінні промисловим підпри-
ємством, що стає запорукою його сталого еко-

номічного розвитку [1, с. 27–30]. Т. Оно описав 
ощадливе виробництво через сукупність мето-
дів, головне призначення яких – зменшення 
вартості виробництва шляхом усунення втрат 
(непродуктивних витрат і резервів збільшення 
продуктивності управлінської праці без скоро-
чення працівників). Підґрунтям такої системи 
ліквідації втрат є Just-in-Time (JIT) і autonomation 
[1, с. 30–36]. 

Науково виваженою є логічна модель 
[2, с. 158–159], де представлено системати-
зацію поступового розвитку методів концепції 
ощадливого виробництва в хронологічно-ево-
люційному розрізі впровадження і використання 
за країною походження (Японія, США).

М. Вейдером запропоновано використання 
раціональних методів у розрізі семи груп утрат 
для зменшення дійсних прихованих утрат: 
утрати через перевиробництво, через випуск 
дефектної продукції, через непотрібні пере-
міщення, через непотрібне транспортування, 
через надлишкові запаси, через зайві етапи 
обробки, через очікування й простої [3, c. 18–28].
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Обґрунтованою є позиція вітчизняних нау-
ковців Т. Омельяненко, О. Щербини, А. Ваку-
ленко [4, с. 53–88] щодо виокремлення двох 
груп методів ощадливого виробництва: органі-
заційно-технічні, соціокультурні.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. З огляду на результати ана-
лізу наукових публікацій за окресленою пробле-
матикою, виникає необхідність у розробленні 
класифікації методів концепції ощадливого 
виробництва з виокремленням змістової харак-
теристики кожного різновиду.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета дослідження полягає в розви-
тку теоретико-методичних положень щодо осо-
бливостей використання методів ощадливого 
виробництва з подальшою їх систематизацією. 
Досягнення поставленої мети зумовило необ-
хідність вирішення таких завдань: 

– на основі аналізу опублікованих праць 
зарубіжних і вітчизняних дослідників розкрити 
доречність застосування методів концепції 
ощадливого виробництва через установлення 
переваг і обмежень кожного з позиції забезпе-
чення ефективного управління промисловим 
підприємством; 

– розвинути класифікацію методів управ-
ління промисловим підприємством у контексті 
запровадження і підтримання ощадливих пере-
творень на безперервній основі. 

У ході дослідження для розв’язання постав-
лених завдань використано такі методи: порів-
няльного аналізу – для виявлення сфери 
застосування методів з виділенням їх переваг 
і обмежень; групування – для вдосконалення 
типології методів ощадливого виробництва. 
Водночас використано загальнонаукові методи 
наукових досліджень: синтезу, індукції, дедукції, 
системного аналізу, монографічний метод.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отрима-
них наукових результатів. За результатами 
вивчення опублікованих праць установлено, 
що в межах концепції ощадливого виробни-
цтва напрацьовано певні методи, послідовне 
і логічне впровадження яких у практику про-
мислового підприємства сприяє розробленню 
процесів із фокусуванням на мінімізацію втрат 
і максимізацію цінності для клієнтів, форму-
ванню безпечних умов праці, підвищенню 
ефективності роботи та зміцненню конкурент-
ного статусу в майбутньому. Водночас спожи-
вачу забезпечується гарантована якість готової 
продукції відповідного рівня ціни і своєчасність 
поставок, а постачальнику – ритмічність замов-
лень і своєчасність розрахунків.

Найпоширенішими й активно впровадженими 
в управлінні промисловими підприємствами 
з позиції зарубіжних і вітчизняних дослідників 
[1, с. 29–36; 2, с. 157–159; 4, с. 53–54, 79–80; 
5, с. 164–168] визнано: 

– японські методи ощадливого виробни-
цтва: 5 S (упорядкування), VSM (карти потоку 
створення цінності), Just-in-time (точно вчасно), 
Kanban (карткова система передавання інфор-
мації), SMED (швидке переналагоджування 
устаткування), Jidoka (правило зупинки про-
цесу за неякісної роботи), TPM (всезагальний 
догляд за обладнанням), 5 W (техніка вирі-
шення проблем), Poka-Yoke (засоби захисту 
від помилок), Andon (техніка візуалізації опера-
тивного управління), SOP (карти стандартних 
операцій), Kaizen (представлення пропозицій з 
удосконалень);

– американські методи ощадливого вироб-
ництва: Just-in-time (точно вчасно), Visual 
Management (техніка візуалізації оперативного 
управління).

Така класифікація методів ощадливого 
виробництва є виправданою, оскільки враховує 
досвід країни щодо розроблення і дослідження 
створеного методу із забезпечення раціональ-
ного результату зі зменшення/усунення/уник-
нення прихованих утрат.

Так, метод 5 S розглядається як технологія 
створення ефективного робочого місця на сис-
темній основі, що сприяє наведенню порядку і 
чистоти і зміцненню дисципліни через органі-
зованість (усвідомлене відокремлення непо-
трібного з подальшою ліквідацією), акуратність 
(потрібне має бути на своєму місці), чистоту 
(підтримання порядку і дотримання чистоти), 
стандартизацію (регулярне й обов’язкове вико-
нання попередніх процедур), дисциплінованість 
(набуття навичок дотримання встановлених 
правил і процедур із персональною відповідаль-
ністю) [3, с. 36–48; 4, с. 59–64; 5, с. 169–172; 
6 с. 21–22; 7, с. 23]. Як результат, забезпечення 
переваг, серед яких доцільно виділити основні: 
покращення правил виконання виробничого 
процесу і створення першочергових умов запро-
вадження інших методів концепції ощадливого 
виробництва, збільшення продуктивності праці, 
зменшення втрат, браку та травматизму без 
додаткових капітальних вкладень, єдність пер-
соналу щодо постійного вдосконалення. Вод-
ночас можна розглядати такі основні недоліки 
в ході реалізації 5 S: часткове залучення пра-
цівників; неуважність під час сортування; част-
кове охоплення виробничих, адміністративних, 
допоміжних приміщень; відсутність стандартних 
правил облаштування робочих місць, місць збе-
рігання ресурсів та засобів безпеки. 

VSM (Value Stream Mapping) – метод, за 
яким у графічному вигляді визначено цілісну 
схему всіх етапів руху матеріального, інфор-
маційного та грошового потоків, потрібних для 
створення цінності і виконання замовлення спо-
живача [3, с. 84–91; 4, с. 54–59; 5, с. 181–184;  
6, с. 110–111; 7, с. 18–20]. Основними перева-
гами такого методу доречно визнавати простоту 
і наочність графічної схеми, що сприяє розпо-
ділу операцій на дві групи (створюють цінність 
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для споживача/не створюють цінність для спо-
живача), дає змогу встановити непродуктивні 
витрати і процеси/приховані втрати, а також 
обґрунтувати план покращення і вдоскона-
лення. Можливі обмеження реалізації методу 
VSM: недостатність методичного забезпечення 
для побудови карт потоку створення цінності за 
видами (карта поточного стану, карта майбут-
нього стану, карта ідеального стану); невклю-
чення в схему інформаційного і грошового 
потоків; повна/часткова відсутність узгодження 
матеріального, інформаційного та грошового 
потоків; складність схем із переплетеннями і 
зворотними напрямами; використання недо-
статньо чітких і зрозумілих символів.

Відмінностями ідеології методу Just-in-time 
(JIT) визнано: зменшення витрат часу і коштів 
шляхом мінімізації запасів у місцях їх зберігання 
і унеможливлення надходження від постачаль-
ників сировини і матеріалів невідповідної якості; 
мінімізація аж до ліквідації видів діяльності, що 
не додають цінності готовому продукту; фокусу-
вання на тотальній якості без браку з мінімаль-
ним вхідним контролем; стовідсоткова вчасна 
доставка; балансування чисельності персоналу, 
матеріальних ресурсів та обладнання для кра-
щого задоволення вимог замовників у визна-
чений час і належної якості готової продукції 
[1, с. 30–31; 3, с. 68–73; 4, с. 69–71; 5, с. 192; 
6, с. 39; 7, с. 5–8]. До основних переваг засто-
сування методу JIT доцільно відносити: повну 
синхронізацію процесу постачання і процесу 
виробництва; орієнтацію на задоволення кон-
кретної потреби кінцевого споживача через 
виробництво; наявність лише необхідних запа-
сів в їх необхідній кількості; покращення якості 
готової продукції через зменшення браку; змен-
шення ризику втрат якості виробничих запасів у 
процесі зберігання; зменшення витрат на утри-
мання складських приміщень і витрат часу на 
здійснення замовлень. Як основні обмеження 
можна визначити: значний ризик невиконання 
виробничої програми і планів реалізації продук-
ції; залежність від обмеженого кола постачаль-
ників; складність забезпечення узгодженості в 
ланцюжку «постачання – виробництво – реалі-
зація»; небезпека затримок виробництва; від-
сутність чіткої комунікативної лінії як усередині 
підприємства, так і в ланцюжку «постачальник – 
виробник – споживач»; часткова/повна від-
сутність командної роботи; недостатній рівень 
технічного оснащення і професійної компетент-
ності персоналу; нечітке розуміння маршруту 
руху матеріального потоку.

Метод Kanban передбачає встановлення 
взаємозв’язку між бізнес-процесами в межах 
підприємства і координування потоку створення 
цінності відповідно до запитів споживачів, дає 
змогу реалізувати принцип витягування шля-
хом використання основних і додаткових карток 
канбан [1, с. 31–32, 59–67, 76–79; 3, с. 74–79; 
4, с. 72–74; 5, с. 195–197; 7, с. 34–35]. Як осно-

вні переваги методу Kanban можна виокремити: 
зменшення тривалості виробничого циклу, при-
скорення оборотності активів та покращення 
якості готових виробів; відсутність або незна-
чні суми витрат на зберігання запасів; регулю-
вання потреби й узгодженість професійної рота-
ції персоналу. Водночас необхідно враховувати 
можливі обмеження: неможливість реалізації 
без одночасного впровадження комплексної 
системи управління якістю; недотримання точ-
ності в розрахунках (інколи багато припущень і 
приблизних оцінок); повна/часткова відсутність 
достовірної інформації в картках; не завжди 
зрозумілі для виконавців засоби візуалізації.

Упровадження методу SMED (Single Minute 
Exchange of Dies) забезпечує використання 
мінімально можливого часу на переналаго-
дження обладнання або заміну інструменту, 
переналаштування програмних продуктів або 
пересилання баз даних між інформаційними 
системами з акцентом на відсутність простоїв і 
помилок [1, с. 143–145; 3, с. 103–109; 4, с. 67–68; 
5, с. 190–191; 7, с. 26]. Основними перевагами 
використання методу SMED доцільно вважати: 
виконання робіт з переналагодження/заміни/
переналаштування протягом мінімального 
часу (до 10 хвилин) із залученням професійної 
групи фахівців; робота в команді виконавців, 
ремонтників, фахівців з інформаційних техно-
логій, фахівців з якості. Як обмеження доречно 
розглядати: недостатній рівень раціоналізації 
операцій, недостатність узгодженості інформа-
ційних продуктів та інформаційних систем, част-
кове врахування пропозицій з удосконалення 
командної роботи, недостатній рівень профе-
сійної компетентності персоналу.

Метод Jidoka (інша назва – autonomation) 
розглядається як один з основоположних мето-
дів концепції ощадливого виробництва з орієн-
тацією на вбудовану якість виконання кожної 
операції шляхом розподілу діяльності вико-
навця і роботи обладнання з можливістю вияв-
лення і попередження виробництва дефектів, 
а також розроблення профілактичних заходів і 
негайного ухвалення коригуючих дій у разі вста-
новлення ненормального перебігу виробничого 
процесу [1, с. 33–36; 4, с. 75; 5, с. 197–199; 
6, с. 37–38]. Реалізація методу Jidoka дає змогу 
визначити такі основні переваги: недопущення 
перевиробництва і виробництва дефектної про-
дукції; автоматичне, без утручання контролера, 
зупинення процесу за умови неякісної/аномаль-
ної роботи з подальшим установленням при-
чини виникнення проблеми/нестандартної ситу-
ації. Основними обмеженнями можуть бути: 
страх працівників перед зупинкою виробничого 
процесу; складність визначення й ідентифіку-
вання прихованих проблем.  

Метод TPM (Total Productive Maintenance) 
слугує для покращення якості обладнання з 
орієнтацією на максимально можливе викорис-
тання з фокусуванням на попередження й вияв-
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лення дефектів обладнання на ранніх стадіях 
із недопущенням відмови в роботі і серйозних 
проблем шляхом профілактичного обслугову-
вання [3, с. 49–54; 4, с. 64–67; 5, с. 186–190; 
6, с. 102–103; 7, с. 24]. Основними перевагами 
такого методу можна вважати: поєднання ефек-
тивного використання виробничих потужностей 
із витратами на підтримання у працездатному 
стані; мінімізація неполадок/простоїв/помилок у 
роботі обладнання з орієнтацією на нуль дефек-
тів. У ході реалізації методу TPM можуть вини-
кати обмеження: необхідність зміни виробничої 
культури і посилення відповідальності виконав-
ців; недостатня узгодженість дій виконавців, 
технічного персоналу, керівництва; відсутність 
належного рівня професійної компетентності у 
технічного персоналу і виконавців.

5 W (Five Whys) розглядається як метод 
вивчення основних причинно-наслідкових зако-
номірностей шляхом отримання відповіді на 
п’ятиразове запитання «чому?» [1, с. 47–48; 
4, с. 84–85; 6, с. 22–23]. Основною перевагою 
застосування методу 5 W є його універсаль-
ність, також перевагами можна вважати: вияв-
лення сутності проблеми, з’ясування причин 
її виникнення, встановлення можливих мето-
дів вирішення; унеможливлення ухвалення 
неправильного управлінського рішення для 
подолання типових проблеми і нестандартних 
ситуацій. Основним обмеженням є недостатній 
рівень професійної компетентності фахівців, 
залучених як виконавці. 

Дію методу Poka-Yoke спрямовано на запо-
бігання помилок, що реалізується шляхом 
чітко визначеної і стандартизованої проце-
дури, зокрема підбір компетентного персоналу 
[3, с. 98–102; 4, с. 76–77; 6, с. 18–19; 7, с. 22]. 
Економічність унеможливлення помилок роз-
глядається як основна перевага. Можливі обме-
ження методу Poka-Yoke: встановлює помилки, 
але не забезпечує зворотного зв’язку після 
завершення процесу виробництва; не дає змоги 
зменшити рівень дефектів

Для візуального інформування про стан вико-
нання поставлених завдань у концепції ощад-
ливого виробництва прийнято використову-
вати методи Andon і Visual Management. Метод 
Andon призначено для візуалізації процесу з 
позицій: нормальність – ненормальність, від-
повідність – невідповідність, а також виявлення 
проблем і встановлення відхилень для швид-
кого реагування керівництва щодо їх подолання 
[1, с. 173; 3, с. 56; 4, с. 77–79; 6, с. 3]. Метод 
Visual Management передбачає представлення 
у наочній формі інформації про заплановані 
значення контрольованих показників і фактичні 
результати функціонування, що забезпечує 
швидку ідентифікацію відхилень та їх коригу-
вання [1, с. 174–175; 3, с. 55–60; 4, с. 77–79; 
5, с. 172–179; 6, с. 112; 7, с. 25]. Поширення 
методів Andon і Visual Management забезпечить 
основні переваги: постійне інформування про 

стан функціонування підприємства (нормальний 
або є відхилення) з акцентуванням на пробле-
мах та їх завчасне попередження; презентація у 
наочній формі інформації про досягнуті резуль-
тати і динаміку їх змін; покращення продуктив-
ності праці; можливість оперативного швидкого 
ухвалення коригуючих заходів; покращення клі-
мату в колективі; посилення командного духу і 
морального стимулювання персоналу підпри-
ємства; можливість спрощення форматів управ-
лінської звітності. Водночас доречно визна-
чити основні обмеження: частково зрозумілі 
для виконавця/контролера засоби візуального 
контролю; не завжди коректно визначено потен-
ційну небезпеку; нерегулярність оновлення гра-
фіків про досягнення стратегічних орієнтирів.

У межах реалізації методу SOP (Standard 
Operating Procedure) передбачено розроблення 
і затвердження внутрішніх стандартів для раці-
онального виконання завдань з урахуванням 
особливостей і виробничої ситуації. Стандарти 
документуються як карти стандартних опера-
цій: загальні карти, листки стандартного ком-
бінування завдань, рекомендації з виконання 
завдань, інструкції з виконання завдань, листки 
стандартних операцій. [1, с. 52–54, 147–149; 
3, с. 62–67; 4, с. 71–72; 5, с. 184–186; 6, с. 92–95; 
7, с. 30]. У ході розроблення внутрішніх стандар-
тів слід дотримуватися таких вимог [8, с. 45–47; 
9, с. 64–70; 10, с. 126–132; 11, с. 329–337]: чіт-
кість, логічність, точність, ясність, однозначність 
формулювання; належне оформлення; зрозумі-
лість змісту для користувача; доступність для 
використання; систематичність і своєчасність 
оновлення; несуперечливість нормам чинного 
законодавства і рекомендаціям професійних 
організацій; використання сучасних наукових 
розробок і новітніх знань. Як результат актив-
ного впровадження даного методу доцільно 
розглядати основні переваги: підтримання ста-
більності й керованості виробничого процесу; 
відповідність стандартам безпеки праці й якості 
готової продукції; підтримання менеджмен-
том і виконавцями. Основними обмеженнями 
методу SOP можуть бути: відсутність письмо-
вих інструкцій (наявність усних домовленостей); 
складність урахування у внутрішніх стандартах 
унікальності підприємства; нерегулярність вне-
сення коригувань, змін, удосконалень у текст 
документу; повне/часткове недотримання осно-
вних вимог щодо формування стандартів.

Метод Kaizen спрямовано на стимулювання 
працівників підприємства до розроблення і вне-
сення пропозицій з удосконалення і поліпшення 
для реалізації в короткостроковому діапазоні з 
орієнтацією на довгостроковий успіх. Складо-
вими елементами Kaizen прийнято виокремлю-
вати: взаємодію між персоналом, особисту дис-
ципліну, командний дух, гуртки якості, пропозиції 
з удосконалення [4, с. 20–25, 80–84; 6, с. 40–41; 
7, с. 36–39]. Беззаперечною перевагою методу 
Kaizen доцільно вважати постійне вдоскона-
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лення на безперервній основі з фокусуванням 
на зменшення/повне усунення непродуктивних 
витрат (втрат) під час створення підприємством 
цінності для споживача. Основними обмежен-
нями в реалізації методу доречно розглядати: 
часткове залучення персоналу до процесу 
постійного вдосконалення; неприйняття зміни 
корпоративної культури; недостатній рівень роз-
витку самодисципліни; відсутність стандартиза-
ції роботи і тотального контролю якості діяль-
ності і продукції в межах підприємства

Т. Омельяненко, О. Щербина, А. Вакуленко 
[4, с. 53–88] класифікують методи ощадливого 
виробництва залежно від аспекту функціону-
вання ощадливого підприємства: (1) органі-
заційно-технічні (VSM, 5 S, TPM, SMED, JIT, 
SOP, Kanban, Jidoka, Poka-Yoke, Andon, Visual 
Management), дію яких спрямовано на підви-
щення ефективності роботи підприємства шля-
хом проектування техніко-технологічних пара-
метрів і характеру виробництва, форм і методів 
його організації; (2) соціокультурні (Kaizen, 5 
W, Team work, small-group activities), що мають 
визначальний характер для утримання і закрі-
плення результатів ощадливих перетворень 
через формування організаційної культури і 
морально-психологічного клімату в колективі, 
розроблення моделі очікуваної поведінки пра-
цівників у різних ситуаціях. Така класифікація 
методів ощадливого виробництва є доречною, 
оскільки визначає сучасне промислове підпри-
ємство як складну систему з двох підсистем 
(технологічної і соціальної), що є рівнозначними, 
взаємозалежними та взаємопідтримувальними.

У межах проведеного дослідження запро-
поновано доповнити типологію методів ощад-
ливого виробництва за такими ознаками: (1) за 
напрямом вдосконалення виробництва щодо 
мінімізації втрат (потік створення цінності, мате-
ріальний потік, ефективність обладнання, раціо-
нально збалансована робота, моделювання для 
аналізу можливих вдосконалень); (2) за ресур-
сами для виявлення і мінімізації відходів/утрат 
(матеріально-технічні і нематеріальні, фінансові, 
трудові, інформаційно-комунікаційні, норма-
тивно-методичні), що забезпечуватиме коорди-
націю ресурсів з акцентуванням на непродуктивні 
витрати з подальшою їх мінімізацією аж до лікві-
дації; (3) за функціями управління (планування, 
організація, облік, контроль, аналіз, регулю-
вання, стимулювання), що сприятиме своєчас-
ному виявленню й ідентифікації втрат, установ-

ленню причин їх виникнення та обґрунтуванню 
дієвих заходів щодо усунення з фокусуванням на 
цінність для споживача; (4) за ієрархією (ланцю-
жок «постачальник – виробник – споживач», під-
приємство, потік створення цінності, відокремле-
ний підрозділ, робоче місце), що даватиме змогу 
створити для споживача готової продукції додат-
кову цінність на всіх етапах через залучення 
всього персоналу і зацікавлених сторін; (5) за 
порядком (доцільністю) запровадження (почат-
ковий етап, етап активного запровадження, етап 
підтримання і розвитку), що спрямовуватиме всі 
дії і процеси на безперервне вдосконалення з 
орієнтацією на покращення ефективності і про-
дуктивності та поліпшення якості.

Розроблена типологія методів дає змогу 
визначитися з доречними методами, які 
доцільно запровадити промисловому підприєм-
ству для досягнення цілей ощадливого вироб-
ництва. Варто зауважити, що кожна група мето-
дів містить певну їх кількість.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Для 
ефективного управління на засадах ощадли-
вості сучасне промислове підприємство потре-
бує запровадження конкретних узгоджених 
методів, що досягається шляхом їх типології в 
теоретичній площині.

Обґрунтовано дієвість окремого методу 
ощадливого виробництва через змістові харак-
теристики кожного з виокремленням переваг і 
обмежень із позиції забезпечення і підтримання 
ощадливих перетворень промисловим підпри-
ємством на безперервній основі.

Типологія методів ощадливого виробництва 
ґрунтується на таких базових класифікаційних 
ознаках, як країна походження, аспект функціо-
нування підприємства, група втрат. Автором роз-
роблено типологію методів ощадливого вироб-
ництва шляхом доповнення запропонованими 
класифікаційними ознаками: ресурси для вияв-
лення втрат і напрям удосконалення виробни-
цтва щодо їх мінімізації, ієрархія і функції управ-
ління, порядок (доцільність) запровадження.

Незважаючи на об’єктивну необхідність упро-
вадження методів ощадливого виробництва в 
управлінні сучасним промисловим підприєм-
ством для подолання кризи, обґрунтованих роз-
робок щодо можливості їх інтеграції недостат-
ньо. Перспективами подальших досліджень є 
встановлення доцільності комбінованого вико-
ристання методів ощадливого виробництва, 
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ВНУТРІШНЯ КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПІДПРИЄМСТВ: ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

COMPANIES’ INTERNAL CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: 
MAIN THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Лагута Я.М.
старший викладач кафедри менеджменту

організацій і адміністрування,
Житомирський державний технологічний університет

У статті розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти внутрішнього складника корпора-
тивної соціальної відповідальності підприємств. Обґрунтовано системний підхід до реалізації напрямів 
внутрішнього складника соціальної відповідальності та доцільності її включення в стратегію підприєм-
ства, зокрема стратегічну карту розвитку за перспективами, що дасть можливість не тільки системно 
реалізовувати заходи, а й управляти та оцінити її ефективність

Ключові слова: підприємство, корпоративна соціальна відповідальність, внутрішня корпоративна со-
ціальна відповідальність.

В статье рассмотрены основные теоретические и практические аспекты внутренней составляю-
щей корпоративной социальной ответственности предприятий. Обоснован системный подход к реа-
лизации направлений внутренней составляющей социальной ответственности и целесообразности ее 
включения в стратегию предприятия, в частности в стратегическую карту развития по перспективам, 
что даст возможность не только системно реализовывать мероприятия, но управлять и оценить ее 
эффективность

Ключевые слова: предприятие, корпоративная социальная ответственность, внутренняя корпора-
тивная социальная ответственность.

In the article the basic theoretical and practical aspects of the internal component of companies’ corporate social 
responsibility have been considered. Systematic approach to the implementation of the directions of internal social 
responsibility and appropriateness of its inclusion into the company’s strategy have been substantiated, in particular 
the strategic development map for perspectives that will allow us not only systematically implement measures, but 
also manage and evaluate its effectiveness

Keywords: company, corporate social responsibility, internal corporate social responsibility.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Сучасна теорія і практика 
управління виділяє частіше всього три сфери 
корпоративної соціальної відповідальності від-
повідно до теорії стійкого розвитку: економічну, 
яка належить до сфери впливу на економічні 
інтереси зацікавлених сторін різного рівня; еко-
логічну, яка пов’язана із впливом підприємства 
на навколишнє середовище і включає питання 
використання сировини, наявність викидів, від-
ходів тощо; соціальну, яка належить до сфери 
впливу підприємства на соціальні системи, у 
рамках яких воно функціонує. Разом із тим, роз-
глядаючи корпоративну соціальну відповідаль-
ність (КСВ) підприємства, виділяють два осно-
вні вектори розвитку соціально відповідальної 
діяльності: внутрішню та зовнішню форми КСВ. 
Кожен із них має свої напрями та особливості 
розвитку. Кожен із напрямів та їх взаємозв’язок 

є важливим для соціально відповідального біз-
несу. Впровадження принципів КСВ на вітчиз-
няних підприємствах пов’язано з низкою ще 
наявних проблем. Це передусім фінансово-
економічна криза і, як наслідок, відсутність у 
підприємств фінансових ресурсів на запро-
вадження соціальних програм; досі наявний 
негативний вплив періоду переходу до ринку, 
який характеризувався прагненням позбутися 
від соціальної інфраструктури; нерозуміння 
вищим керівництвом переважної більшості під-
приємств важливості КСВ та зв’язку КСВ і мож-
ливостей створення позитивного іміджу, покра-
щення позиціонування підприємства на ринку; 
недооцінка як менеджментом, так і заінтересо-
ваними сторонами економічних вигід від реа-
лізації КСВ на практиці, оскільки до цього часу 
панує думка, що дотримання принципів КСВ 
вимиває ресурси від вирішення більш важливих 
завдань у діяльності підприємства. Відсутність 
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цілеспрямованої державної політики у сфері 
КСВ також гальмує її впровадження в діяльність 
компаній. Це лише кілька причин, які негативно 
впливають на впровадження принципів КСВ на 
практиці. Разом із тим досі є потреба в розви-
тку наукових досліджень у сфері КСВ на рівні 
підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Проблемі розвитку вну-
трішньої соціальної відповідальності присвячено 
наукові праці як зарубіжних так і вітчизняних 
учених, серед них: О. Алексєєва, Н. Ахмедова, 
І. Беляева, О. Березіна, О. Даниленко, В. Євту-
шенко, А. Керол, Р. Каплан, Н. Козлова, Н. Крас-
нокутська, Н. Міценко, І. Міщук, Т. Мостенська, 
О. Охріменко, Л. Петрашко, А. Череп та ін.

Із погляду внутрішніх процесів компанії соці-
альна відповідальність розглядається як інвес-
тування в людські ресурси, здоров’я та безпеку 
і зміни в управлінні. Вона також включає еко-
логічно відповідальні практики, що стосуються 
управління природними ресурсами, які викорис-
товуються на виробництві [1]. 

Бізнес виграє від реалізації принципів соці-
альної відповідальності: зростає репутація орга-
нізації; підвищується рівень довіри до діяльності 
компанії, якості її товарів і послуг; підвищується 
професіоналізм кадрового потенціалу; зростає 
лояльність співробітників до компанії; форму-
ється безпечне середовище діяльності; розви-
вається корпоративна політика [2, с. 63].

О. Алексєєва, фахівець у досліджуваному 
питанні, директор CAF Global Trustees, так 
характеризує сучасний рівень розвитку КСВ в 
Україні: «Соціальна відповідальність у нас часто 
означає просте відновлення стандартного соці-
ального пакета радянських часів: безкоштовна 
медицина, продовольчі пайки тощо. Тоді як соці-
альна відповідальність – це зміни в корпоратив-
ній культурі, практиці договірних відносин між 
бізнесом, співробітниками, місцевим співтова-
риством і державою. Нині бізнес розуміє свою 
соціальну функцію занадто вузько, скоріше як 
безоплатну допомогу, ніж інвестиції у власне 
сталий розвиток. Щоб це подолати, необхідно 
піднятися над проблемою дитячих садків і пере-
йти на якісно новий рівень соціальних стандар-
тів компаній» [2, с. 65]. 

О. Охріменко та Т. Іванова зазначають, що 
трудові відносини у контексті КСВ є пріоритет-
ними для більшості українських підприємств. 
Разом із тим розвиток цього напряму в Україні 
пов'язаний із низкою проблем, які свідчать про 
відсутність КСВ або про його імітацію. Трудова 
парадигма КСВ охоплює низку напрямів: заро-
бітна плата, навчання персоналу; недержавне 
пенсійне та медичне страхування тощо [2, с. 66].

Л. Петрашко, провівши власне дослідження 
120 підприємств, відзначає, що «усі компанії-
респонденти практикують певні соціально від-
повідальні заходи. Більшість національних рес-

пондентів на відміну від міжнародних ведуть 
КСВ не системно та не в рамках спланованої 
стратегії. Це означає, що КСВ не сприйма-
ється українськими бізнес-структурами як час-
тина стратегічного менеджменту. Інструмен-
тами запровадження КСВ для багатьох із них є 
PR-заходи, Кодекси етичного ведення бізнесу, 
Кодекси корпоративної поведінки та стандарти 
звітності» [3].

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз та вдоско-
налення теоретичних та практичних аспектів і 
напрямів реалізації внутрішньої соціальної від-
повідальності підприємств у сучасних умовах 
господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Традиційно в рамках внутрішньої 
корпоративної соціальної відповідальності най-
більша увага в працях учених приділяється роз-
витку відносин із працівниками підприємства, їх 
розвитку та соціальній захищеності. Подібний 
підхід виступає вже не просто як турбота про 
колектив, а розглядається як необхідна умова 
виживання і розвитку компанії в довгостроковій 
перспективі.

Не змінилася ситуація щодо розуміння соці-
альної відповідальності бізнесу як стратегії ком-
панії, зокрема лише третина компаній має стра-
тегічні плани соціально відповідальних заходів, 
тобто соціальна відповідальність поки не є час-
тиною стратегічного менеджменту українських 
підприємств. 

Якщо переглянути офіційні сайти провідних 
успішних вітчизняних підприємств, то в переваж-
ній більшості ті підприємства, на яких існує прак-
тика КСВ, для закріплення стратегії КСВ компанії 
використовують різні документи, але найбільш 
поширеним серед них виступає колективний 
договір. Зазначений факт ще раз підтверджує 
тенденцію інтерпретації КСВ як стратегію управ-
ління людськими ресурсами. Колективні дого-
вори зазвичай включають обов’язкову та добро-
вільну частину соціальних пільг. В обов’язкову, 
як правило, входять усі пільги, передбачені тру-
довим законодавством, зокрема: робочий час та 
відпочинок, зайнятість, умови та оплата праці, 
охорона праці та здоров’я працівників, компен-
сації, пільги, гарантії, порядок вирішення спо-
рів тощо. Разом із тим залежно від фінансових 
можливостей та рівня зацікавленості менедж-
менту в реалізації соціальних програм на під-
приємстві можуть бути надані та зафіксовані 
колективним договором додаткові компенсації 
та пільги (наприклад, придбання путівок, пільго-
вий проїзд у відпустку, медичне обслуговування, 
часткова компенсація за оздоровлення дітей 
тощо), виплати (матеріальна допомога на оздо-
ровлення, допомога багатодітним сім’ям, одно-
разова допомога працюючим учасникам анти-
терористичної операції, одноразові матеріальні 
допомоги різного спрямування). 
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Зміст і структура колективного договору 
визначаються сторонами колективних перего-
ворів. Обсяг соціальних зобов'язань, представ-
лених у колективних договорах, дуже різний. 
Найчастіше він залежить від фінансово-еко-
номічного стану компанії, сформованих тради-
цій, сили профспілкової організації, специфіки 
і шкідливості праці. Контроль над виконанням 
колективного договору здійснюється сторонами 
соціального партнерства, їх представниками, 
відповідними органами з праці. Відзначимо, що 
держава в особі органу з праці, який реєструє 
колективний договір, має провести його експер-
тизу на предмет виявлення умов, які погіршують 
становище працівників порівняно з трудовим 
законодавством та іншими правовими актами.

Формальне викладення цінностей і принци-
пів побудови ділових відносин компанії знахо-
дить відображення на деяких підприємствах у 
корпоративному кодексі. У ньому представлена 
загальна ідеологія компанії, її цінності, етичні 
норми поведінки, бізнес-норми тощо. Зазначе-
них правил та мінімальних стандартів, які випи-
сані кодексом, повинні дотримуватися керівни-
цтво компанії, співробітники, постачальники, 
підрядчики та інші ділові партнери. 

У результаті, розглядаючи внутрішню форму 
КСВ, часто не приділяють уваги такій важли-
вій групі стейкхолдерів, як власники компанії 
(акціонери, власники часток), хоча без їх участі 
соціальні програми не зможуть бути прийняті 
і реалізовані. Власники очікують прибутку від 
власних вкладень, вони розраховують на те, що 
компанія буде привабливою на ринку праці, на 
зростання її капіталізації, на стійкість і надійність 
бізнесу [4, с. 155]. Удалим є приклад побудови та 
реалізації карти КСВ корпорації «Оболонь» [5]. 
Акціонери та інвестори, співробітники та парт-
нери є основними внутрішніми зацікавленими 
сторонами. Карта включає чотири блоки: еконо-
мічний вплив (забезпечення робочих місць, наці-
ональне виробництво, експорт продукції, сплата 
податків), екологічна безпека (екологічні інвес-
тиції, оптимізація використання ресурсів, змен-
шення впливу компанії на довкілля), умови праці 
(високі соціальні стандарти, гідна оплата праці, 
навчання та розвиток персоналу, стандартизо-
вана система охорони праці та безпеки персо-
налу, працевлаштування інвалідів) та соціальні 
інвестиції (освітні проекти, допомога соціально 
незахищеним верствам населення, сприяння 
відродженню духовності, розвиток спорту) [6]. 

Однією з форм реалізації соціальної відпові-
дальності, яка набула поширення у закордонних 
фірмах і впроваджується у вітчизняній практиці, 
є соціальні інвестиції. Соціальні інвестиції – це 
матеріальні, технологічні, фінансові а також інші 
ресурси, які вкладаються в реалізацію соціаль-
них програм, що спрямовані на задоволення 
інтересів різних заінтересованих сторін (персо-
нал, споживачі, місцеві громади на території їх 
діяльності) тощо.

Це підтверджує те, що під час реалізації 
принципів КСВ доцільно використовувати сис-
темний підхід. Реалізація напрямів внутрішньої 
соціальної відповідальності буде сприяти задо-
воленню інтересів як внутрішніх, так і зовнішніх 
заінтересованих сторін і, без сумніву, пов’язана 
з основними напрямами зовнішньої КСВ. 

Прагнення до нових знань, що дає можли-
вість самореалізації, являє собою природну 
потребу людини, тому навчання і підвищення 
кваліфікації працівників є нині одним із най-
важливіших напрямів інвестицій у людський 
капітал. Компанії, які прагнуть бути лідерами 
у своїх галузях, повинні забезпечувати безпе-
рервне навчання своїх співробітників на всіх 
рівнях виробництва й управління [4, с. 163]. 
Наприклад, у звіті сталого розвитку корпорації 
«Оболонь» за 2015 р. зазначається, що 112 осіб 
(2,1%) пройшли перепідготовку, що в два рази 
більше від 2011 р., 688 осіб (20,8% від загальної 
чисельності робітників) – підвищення кваліфі-
кації робітників, 553 особи (майже 40% керів-
ників та фахівців) – підвищення кваліфікації 
керівників та фахівців. У 2014 р. для фахівців 
відділів маркетингу та експорту на підприємстві 
у Києві спільно з міжнародною школою інозем-
них мов Denis’School було організовано курси, 
60 спеціалістів пройшли мовний курс. Більше 
11 років на регіональному підприємстві корпо-
рації у м. Охтирка діє школа підвищення квалі-
фікації працівників за напрямами «Економіка і 
менеджмент», «Ефективне управління збутом» 
та «Школа виробничого навчання». Щороку до 
100 працівників відвідують заняття школи [6]. 
Основною метою внутрішнього навчання є при-
дбання необхідних знань, умінь і навичок, проте 
освітні програми для фахівців і керівників ком-
паній також націлені на прищеплення корпора-
тивних культури і цінностей.

Рівень корпоративної культури, дотримання 
етичних норм поведінки менеджменту, сприй-
няття компанії її членами як цілісної організації, 
як системи загальних цінностей, які формують 
її імідж, залучення усіх працівників компанії до 
реалізації стратегічних цілей, забезпечення 
єдності з діловою культурою, яка визначає роз-
виток контактів із зацікавленими сторонами, є 
також завданнями внутрішньої КСВ. Для сучас-
них розвинених компаній можна рекоменду-
вати створення так званих корпоративних уні-
верситетів. Корпоративний університет – це 
система внутрішнього навчання, вибудувана 
в рамках корпоративної ідеології на основі 
єдиної концепції та методології, яка носить не 
тільки прикладний (навчити людей новим при-
йомам роботи і надати їм знання, необхідні для 
роботи), а й стратегічний характер, пов'язаний 
із бізнес-завданнями корпорації, й охоплює усі 
рівні керівників і фахівців.

До основних функцій корпоративного універ-
ситету належать: розроблення й упровадження 
корпоративних стандартів, навчання і розви-
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ток персоналу; впровадження сучасних схем 
управління; оцінка й атестація співробітників, а 
також отримання зворотного зв'язку; асиміляція 
в компанії нових менеджерів та утримання цін-
них кадрів; зміцнення та розвиток сформованої 
корпоративної культури.

Ще один напрям внутрішньої форми реа-
лізації соціальної відповідальності – охорона 
здоров'я і безпечні умови праці. Необхідно від-
значити, що охорону праці не можна ототожню-
вати з технікою безпеки, виробничою санітарією, 
гігієною праці, оскільки вони є її складовими 
елементами. Охорона праці тісно пов'язана з 
промисловою безпекою, пожежною безпекою, 
електробезпекою, охороною навколишнього 
середовища. У сукупності вони є складниками 
безпеки життєдіяльності. Практика показує, що 
багато українських компаній дотримуються сис-
темного підходу в питаннях охорони та безпеки 
праці, приділяючи, зокрема, усе більше уваги 
питанням охорони здоров'я та пропаганді здо-
рового способу життя.

Провівши аналіз передових практик КСВ 
вітчизняних підприємств [7], варто зазначити, 
що кожна компанія сприймає та реалізує КСВ 
по-своєму. І різниця залежить від багатьох при-
чин, таких як галузева приналежність підприєм-
ства, рівень розвитку підприємства та стійкість 
фінансово-економічної системи, імідж керівника, 
морально-етичні принципи у взаємовідносинах 
усередині підприємства та із зовнішнім середо-
вищем, рівень корпоративної культури, особли-
вості виробничих процесів із позицій впливу на 
екологію тощо. Важливим для розвитку КСВ на 
підприємстві є саме організація управління КСВ 
підприємства, її інтеграція в цінності, культуру 
та ділові відносини на всіх рівнях організаційної 
структури, координація різних напрямів роботи, 
які сприяють стійкому розвитку та задоволенню 
інтересів заінтересованих сторін на основі 
дотримання принципів КСВ, підвищення її соці-
ально-економічної та екологічної ефективності, 
забезпеченню енерго- та ресурсоощадності під-
приємства, інформуванню суспільства про про-
ведені заходи та їх результати тощо.

Важливим під час організації внутрішньої 
КСВ на підприємстві є: визначення основних 
адресатів (об’єктів) відповідальності, визна-
чення структур управління, які будуть організо-
вувати КСВ, і відповідне наділення їх повнова-
женнями, визначення учасників та співучасників 
відповідальності, визначення бюджету на реалі-
зацію КСВ, а також розроблення стратегії соці-
ально відповідальних заходів та її інтеграція в 
стратегію розвитку підприємства. Важливим є її 
включення в стратегічну карту розвитку підпри-
ємства за визначеними перспективами діяль-
ності. За основу можна взяти запропоновану 
проф. Г. Тарасюк модель стратегічної карти роз-
витку підприємства [8]. Тоді ефект від упрова-
дження внутрішньої КСВ можна буде оцінити в 
рамках кожної стратегічної перспективи («Спо-

живачі», «Процеси», «Фінанси», «Персонал») 
за економічним, соціальним та екологічним 
складниками, додавши ще дві перспективи – 
«Власники (акціонери) та інвестори» та «Імідж і 
ділова репутація підприємства».

Узагальнюючи наукові джерела та передову 
практику КСВ, доповнивши власними дослі-
дженнями, можна виділити такі основні напрями 
реалізації внутрішньої соціальної відповідаль-
ності за згаданими перспективами, які варто 
впроваджувати системно:

1. Внутрішня КСВ за перспективою «Влас-
ники (акціонери) та інвестори». Відповідальність 
перед акціонерами (власниками) та інвесто-
рами (підвищення довгострокової ефективності 
та стійкості господарської діяльності; взаємна 
довіра і повага, рівне ставлення до всіх акціо-
нерів, які володіють акціями компанії; право на 
участь в управлінні; персональна відповідаль-
ність членів ради директорів і правління та їх під-
звітність акціонерам; інформаційна відкритість, 
прозорість операцій і достовірність звітності; 
постійне вдосконалення стандартів і практики 
корпоративного управління; наявність та засто-
сування Кодексу корпоративної поведінки; якість 
внутрішнього аудиту компанії; наявність доку-
ментів про інсайдерську інформацію; наявність 
положень про Раду директорів та інших керів-
них та виконавчих органів; наявність комітетів з 
аудиту, преміювання, ревізійної комісії тощо);

2. Внутрішня КСВ за перспективою «Персо-
нал». Підтримка і розвиток персоналу (підви-
щення професійно-кваліфікаційного рівня пра-
цівників, забезпечення професійного зростання 
і кар'єри; програми адаптації співробітників; 
залучення та підтримка молоді, у тому числі і в 
освітніх програмах; відсутність дискримінації та 
створення рівних можливостей (незалежно від 
раси, статі, релігії, національного або соціаль-
ного походження, політичних уподобань, віку 
тощо); підтримка соціально значущої заробітної 
плати, застосування мотиваційних схем оплати 
праці; вивчення індивідуальних потреб праців-
ників; розроблення і надання соціальних пакетів 
для працівників та їх сімей; надання матеріаль-
ної допомоги; дотримання балансу між робо-
чими обов'язками й особистим життям співробіт-
ників, створення умов для відпочинку і дозвілля 
працівників та їх сімей; медичне обслуговування 
персоналу на підприємстві та членів сімей спів-
робітників; профілактика професійних захво-
рювань, забезпечення лікувально-реабілітацій-
них заходів; підтримка внутрішніх комунікацій в 
організації; розвиток відносин із профспілками; 
формування і розвиток корпоративної культури; 
участь співробітників у прийнятті управлінських 
рішень; свобода асоціацій тощо).

3. Внутрішня КСВ за перспективою «Про-
цеси». Взаємозалежність економічної ефек-
тивності виробництва та соціальної цінності 
продукції; екологічна збалансованість вироб-
ництва. Охорона здоров'я та безпечні умови 
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праці (охорона праці та забезпечення безпеки 
на робочому місці; підтримання санітарно-гігі-
єнічних умов праці; створення ергономічних 
робочих місць; застосування енергоощадних та 
ресурсоощадних технологій; дотримання пере-
дових стандартів організації праці, виробни-
цтва, стандартів якості продукції тощо).

4. Внутрішня КСВ за перспективою 
«Фінанси» (забезпечення стійкого розвитку 
підприємств за основними принципами КСВ; 
формування соціального бюджету або спеці-
ального документу, в якому закріплені витрати 
на проведення соціальної політики (соціальні 
інвестиції) та заходів КСВ компанії; дотримання 
міжнародних стандартів соціальної звітності; 
кошториси соціально відповідальних програм; 
оцінка ефективності здійснюваних соціальних 
інвестицій (забезпечення зворотного зв’язку між 
інвестором та соціальними інвестиціями).

5. Внутрішня КСВ за перспективою «Спожи-
вач» (для споживача всередині підприємства). 
Наявність у компанії затвердженої політики і 
дотримання стандартів якості продукції (това-
рів, послуг); соціальна цінність продукції (її вне-
сок у стан здоров’я, у зростання благополуччя 
населення, забезпечення рівного доступу до 
необхідних ресурсів життєдіяльності); наявність 

на підприємстві документів, які підтверджують 
безпеку (корисність) продукції (послуг); наяв-
ність у компанії затвердженої політики усунення 
виявлених недоліків продукції, діючих меха-
нізмів контролю дотримання і реалізації даної 
політики; соціально відповідальний маркетинг 
тощо.

6. Внутрішня КСВ за перспективою «Імідж 
і ділова репутація підприємства». Дотримання 
традицій, правил, норм поведінки, притаманних 
компанії. Відповідність якості корпоративного 
управління міжнародним стандартам. Наявність 
фірмового стилю, добросовісна рекламна полі-
тика, корпоративна благодійність, спонсорська 
діяльність, високий рейтинг компанії тощо.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Це 
далеко не весь перелік можливих напрямів вну-
трішньої КСВ, але їх реалізація дасть змогу зро-
бити підприємство соціально відповідальним 
усередині підприємства, а в поєднані з напря-
мами зовнішньої КСВ забезпечить задоволення 
інтересів усіх зацікавлених сторін, довгостро-
кову конкурентоспроможність підприємства та 
високий рівень ділової репутації. Вирішення цих 
наукових та практичних завдань знайдуть своє 
відображення в подальших наших публікаціях.
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Дослідження присвячене розгляду інноваційних методів відбору персоналу в організації, становленню 
його ролі в процесі роботи підприємств, ефективності організації праці на підприємствах та загалом 
ефективності діяльності підприємства. Дано визначення підбору персоналу, розглянуто традиційні та 
нетрадиційні методи відбору персоналу, порівняно традиційні та нетрадиційні методи відбору персоналу, 
досліджено використання інноваційних методів у ПАТ «Моршинський завод мінеральних вод «ОСКАР» .

Ключові слова: персонал, традиційні методи відбору персоналу, нетрадиційні методи підбору персо-
налу.

Исследование посвящено рассмотрению инновационных методов отбора персонала в организации, 
становлению его роли в процессе работы предприятий, эффективности организации труда на пред-
приятиях в общем и эффективности деятельности предприятия. Дано определение подбору персона-
ла, сравнены традиционные и нетрадиционные методы отбора персонала, исследовано использование 
инновационных методов на ЧАО «Моршинский завод минеральных вод «ОСКАР».

Ключевые слова: персонал, традиционные методы отбора персонала, нетрадиционные методы от-
бора персонала.

The research is devoted to the consideration of innovative methods of staff selection in the organization, the 
formation of its role in the work of enterprises, the effectiveness of labor organization at the enterprises in general 
and the effectiveness of the enterprise itself. The definition of personnel selection is given, traditional and non-
traditional methods of personnel selection are compared, and the use of innovative methods at PJSC "Morshinsky 
mineral water plant "OSCAR" is studied.

Keywords: staff, traditional methods of staff selection, non-traditional methods of staff selection.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Персонал – одна зі складо-
вих частин успіху компанії на ринку, адже саме 
люди рухають компанію вперед в умовах ринко-
вих відносин та висувають ідеї щодо поліпшення 
діяльності, зміни напрямку руху, вдосконалення 
продукції тощо. Тому й до підбору персоналу 
важливо підходити відповідально та з повною 
віддачею, розумінням та зацікавленістю. 

Процес підбору персоналу – це процес, що 
базується на вивченні професійних відповіднос-

тей кандидата до вимог посади, робочого місця 
та відборі з претендентів найбільш підходящого, 
зважаючи на кваліфікацію, його спеціальність, 
особисті якості і здібності порівняно з цілями та 
інтересами компанії. Варто зауважити, що якіс-
ний процес відбору персоналу – це дорогий та 
досить складний процес, у якому частіше за все 
задіяно багато людей, які знаються на відборі 
персоналу. Також варто зважати на те, що під-
бір персоналу частіше за все здійснюється пое-
тапно, ніби відкидаючи на кожному етапі менш 
підходящих кандидатів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Важливість 
вирішення зазначеного питання зумовило наяв-
ність значної кількості праць із проблематики 
управління персоналом, зокрема підбору пер-
соналу підприємства. Вагомий внесок у вирі-
шення питань ефективного підбору персоналу 
зробили такі відомі науковці, як Л. Балабанова, 
А. Беліченко, Н. Гавкалова, Р. Драфт, В. Ворон-
кова, С. Іванова, Н. Маркова, Г. Назарова та ін. 
Аналіз наукових робіт показав, що багато роз-
робок присвячено питанню відбору кандидатів, 
проте у ході дослідження було виявлено, що 
питанню ефективності традиційних та нетради-
ційних методів відбору кандидатів було присвя-
чено недостатньо уваги.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є узагальнення 
основних методів відбору персоналу в сучасних 
організаціях, а також аналіз інноваційних підхо-
дів до формування кадрового складу компанії.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Існують традиційні і нетрадиційні 
способи відбору персоналу до складу працівни-
ків підприємства чи компанії. Відійти від тради-
ційних способів відбору персоналу дуже важко, 
адже вони дають загальну картину про пре-
тендента, його попередній досвід, погляди та 
переконання. Тому традиційні способи завжди 
будуть актуальними та завжди матимуть місце у 
системі підбору персоналу. 

Традиційні методи підбору персоналу дають 
роботодавцю змогу отримати якомога більш 
повну інформацію про претендента на посаду, а 
також розкривають основні риси характеру пре-
тендента. Завдяки цим методам роботодавець 
ще до прийняття кандидата на посаду може оці-
нити, чи придатна людина для роботи в компанії 
чи на підприємстві, чи не придатна. Частіше за 
все аналіз результатів проводить психолог, бо 
як правило, у штаті великих компаній є власний 
психолог, який приймає участь у підборі кандида-
тів, їх оцінці та дає поради керівникові щодо при-
датності чи непридатності кандидата на обрану 

посаду, адже лише після проведення повного 
професійного аналізу можна розкрити позитивні 
та негативні риси характеру кандидата. 

Є п’ять базових традиційних методів відбору 
персоналу, які складаються з методів, які зобра-
жені на рис. 1 і розкриті нижче.

Резюме – документ, у якому кандидат на 
посаду подає відомості (короткі) про навчання, 
трудову діяльність, свої професійні досягнення 
та успіхи в хронологічний послідовності та стис-
лому викладі для зацікавлення роботодавця 
у своїй особі як у кандидаті на обрану посаду. 
Основною вимогою до резюме є вичерпність 
фактів про кандидата та лаконічність і послідов-
ність викладу [5, с. 37]. 

Важливою відміткою є те, що резюме пода-
ється ще до зустрічі з роботодавцем, тож необ-
хідно лише в кількох словах зацікавити робото-
давця у своїй кандидатурі. Для цього необхідно 
вміти правильно складати резюме. Варто зазна-
чити також і те, що резюме не має загальних 
правил його написання, тому до кожної посади 
можуть бути різні види резюме. Зазвичай на 
сайтах компаній є власний приклад написання 
резюме, який можна взяти за основу. Проте 
важливим є й те, що навіть зразок необхідно 
доповнити чимось своїм, щоб зацікавити робо-
тодавця та виділити своє резюме з купи інших. 
Проте всі резюме мають реквізити, які завжди 
мають бути присутніми у документі. 

Варто зауважити, що існує кілька видів 
резюме, які можуть вигідно чи невигідно пока-
зати кандидата перед роботодавцем. Види 
резюме можна побачити на рис. 2.

Співбесіда. Нині відбір персоналу здійсню-
ється переважно за допомогою співбесіди. Її пере-
вагою є те, що порівняно за короткий проміжок 
часу роботодавець має змогу отримати достатньо 
точну інформацію про риси характеру кандидата 
та отримує повне уявлення про претендента на 
посаду. Частіше за все співбесіда проходить у 
формі бесіди (питання – відповідь). Менеджер із 
персоналу або сам роботодавець задає питання 
претенденту, які частіше за все стосуються:

– особистісних якостей кандидата;
– професіоналізму;

 

Традиційні 
методи Співбесіда 

Анкетування 

Центри оцінки 

Тестування 

Резюме 

Рис. 1. Традиційні методи відбору персоналу [1; 3] 
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– інтересів;
– хобі [4, с. 50].
Якщо ж у співбесіду включений психолог, то 

він робить висновки не лише на базі відповідей, 
а й виходячи з поведінки, інтонації, жестів та 
міміки кандидата. Іноді навіть опираючись на ці 
дані, роботодавець може вже сказати, чи підхо-
дить претендент для роботи у компанії чи ні. 

Співбесіди поділяються на (рис. 3):
Співбесіда починається з установлення кон-

такту між людьми. Частіше за все починає гово-
рити роботодавець. Далі говорить претендент, а 
роботодавець у цей час пильно слідкує за відповід-
ями і відзначає важливі для себе деталі. Співбесіда 
закінчується розповіддю про подальші дії та про 
процедуру прийняття на роботу. Проте негативне 
рішення рекомендується оголосити пізніше. Спів-
бесіда має закінчитися на позитивних нотах.

Анкетування. Частіше за все використову-
ється просте анкетування, яке складається зі 
звичайних питань: ім’я прізвище, вік, адреса, 
освіта, інтереси тощо. Окрім стандартних анкет, 
використовуються також й інші, які складаються 
з варіантів відповідей або взагалі з відмови від-

повідати. Такі анкети виявляють рівень ефек-
тивності претендента. Більше того, до анкети 
можуть включатися й питання про життєві ситу-
ації. Це робиться для того, аби подивитися на 
реакцію претендента на ситуацію. 

Центри оцінки. Такий метод відбору персо-
налу використовується не багатьма компані-
ями. Цей метод являє собою вид тренінг-гри, 
у якій претендент знаходиться в ситуації, мак-
симально наближеній до робочої обстановки. 
І в ході гри кандидата просять висказати свою 
думку з приводу всього процесу чи проаналізу-
вати якусь його частину. Робиться це з метою 
виявити, чи може людина виступати на публіці 
та виказувати свою думку відносно ситуації, що 
склалася. Більше того, даний метод дає змогу 
виявити відповідність потребам професії.

Тестування. Такий метод відбору персоналу 
став використовуватися нещодавно, здебіль-
шого завдяки західному впливу. Цей метод дає 
змогу найбільш точно визначити достовірну 
інформацію про професійні якості претендента 
та його здібності виконувати конкретну роботу. 
Проте на даний момент тестування не викорис-

Рис. 2. Види резюме [2, с. 25–27]
 

Види резюме 
Функціональне 

(демонструє навики, 
досвід та досягнення) 

Комбіноване 
Відеорезюме (може бути 

хронологічним, 
функціональним та 

комбінованим) 

Хронологічне 
 (все по порядку) 

Рис. 3. Види співбесід [4; 5]
 

•такі співбесіди проходять у чіткій послідовності. Усі 
питання, які планувалося задати претенденту, 
готуються заздалегідь. Тобто бесіда проходить у 
форматі "питання - відповідь" 

Формальні 

•роботодавець готує лише перелік основних питань, 
що стосуються особистості претендента, його 
вподобань тощо. Проте у ході розмови можуть 
виникнути додаткові питання до співрозмовника 

Слабоформальні 

•такі бесіди не мають чіткої схеми. Вони мають на 
меті викликати співбесідника на відверту розмову у 
дружньому стилі. Є тількі приблизні теми для 
розмови, тому роботодавець має пильно слідкувати 
за своїм співрозмовником 

Неформальні 
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товується як самостійний інструмент відбору 
персоналу, а скоріше є допоміжним методом в 
отриманні інформації про професійні здібності 
кандидата. Також варто відзначити, що для 
аналізу тестування необхідний погляд профе-
сійного психолога. Частіше за все використову-
ються шість видів тестування (табл. 1).

Нині іноземні методики все більше викорис-
товуються у нас, проте деякі тести адаптуються 
психологами до нашого менталітету, який дуже 
впливає на відповіді піддослідних. Якщо тести 
не будуть адаптовані, то це матиме відбиток на 
результатах. Підвищення ефективності відбору 
персоналу багато в чому залежить від виду 
тесту та правильної інтерпретації результатів.

Говорячи про нетрадиційні методи відбору 
персоналу, можна сказати, що їх перелік не є 
вичерпним і навряд чи колись буде вичерпним, 
бо щороку вигадуються все нові й нові способи 
відбору персоналу. Знаходяться нові й нові 
методики перевірки кандидатів на відповідність 
обраній посаді.

У сучасних умовах більшість компаній не 
обмежується традиційними методами відбору 
персоналу. Все частіше до співбесіди та резюме 
додаються нетрадиційні способі перевірки кан-
дидатів на посаду. Здебільшого якщо в компанії 
заведено використовувати нетрадиційні методи 

відбору персоналу, потенційний співробітник, 
ідучи на співбесіду, навіть не здогадується, які 
«випробування» чекають на нього під час спів-
бесіди чи одразу після неї. Іноді нетрадиційні 
методи використовують навіть замість тради-
ційного тестування, анкетування чи співбесіди. 
Таким чином роботодавець намагається піді-
брати найбільш гідних з претендентів. 

На рис. 4 приведений перелік нетрадиційних 
методів відбору персоналу. Варто зазначити, 
що цей перелік не буде вичерпним, оскільки 
постійно відкриваються нові й нові способи 
перевірки кандидатів. 

Можливо, деякі з методів викликають непо-
розуміння у людей, проте вони мають право на 
життя, адже кожна компанія знає, які саме люди 
їм потрібні й яким випробуванням необхідно їх 
піддавати. Кожна компанія на свій розсуд може 
використовувати один або декілька методів, 
по-різному комбінуючи їх між собою, або може 
використовувати традиційні та нетрадиційні 
методи одночасно.

Шокове інтерв’ю нині широко використо-
вується, особливо у великих компаніях та на 
посади, які потребують стресостійкості. Нерідко 
це посади, пов’язані з роботою з людьми чи з 
великим потоком вхідних та вихідних даних. 
За такого виду відбору персоналу завдання 

Таблиця 1
Найбільш поширені види тестування під час відбору кандидатів 

№ 
з/п Вид Опис

1 Тест на виконання 
роботи

Кандидата просять виконати роботу, яка наближена до тієї, яку йому 
потрібно буде виконувати на робочому місці

2 Письмовий тест Дає змогу виявити загальний рівень здібностей та розумового розвитку 
кандидата

3 IQ-тест Необхідно виконати тест за відведений проміжок часу. Такі тести мають 
варіанти відповідей, з яких необхідно вибрати один правильний

4 Тест-опитувальник Допомагають визначити здібності людини до різних видів діяльності

5 Детектор брехні Даний тест проводиться за допомогою спеціального апарату – поліграфу. 
Широко використовується за кордоном

6 Проективний тест Спрямований на дослідження людської підсвідомості
Джерело: [2, с. 56–61]

Рис. 4. Нетрадиційні методи підбору персоналу [5, с. 68]
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HR-менеджера чи рекрутера – створити стресові 
умови для претендента та проаналізувати реак-
цію та поведінку кандидата у стресовій ситуації. 
Тут можна використовувати всі методи: робото-
давець може значно запізнитися на співбесіду, 
може зневажливо ставитися до заслуг канди-
дата, може задавати непристойні питання. Проте 
після проходження такого інтерв’ю роботодавцям 
рекомендується зізнатися про цілі такого «кату-
вання», адже мало хто захоче працювати в ком-
панії, у якій директор задає непристойні питання 
або просить даму зняти панчохи [2, с. 106]. 

Brainteaser-інтерв'ю зазвичай використову-
ють у сферах, де необхідно проявляти кмітли-
вість, харизму та винахідливість, здібність аналі-
тично мислити. Кандидату пропонують вирішити 
завдання на логіку, або менеджер задає питання, 
що не стосується теми розмови. У цих умовах 
кандидат повинен бети оригінальним та незви-
чайним. Це є причиною вважати, що кандидат 
може нестандартно мислити та виходити за рамки 
звичного заради пошуку відповіді на питання. 
Цей метод переважно використовують вітчизняні 
представництва зарубіжних компаній. Згідно з 
їхньою думкою, такі люди можуть запропонувати 
інновацію для розвитку компанії. Так, рекрутери з 
американської компанії Spirit Airlines задають кан-
дидатам у бортпровідники таке питання: «Як би 
Ви описали жовтий колір сліпій людині?». 

 Фізиогноміка частіше за все використову-
ється як допоміжний метод. Сутність методу 
в тому, щоб вивчити риси обличчя людини та 
міміку. На основі отриманих даних робиться 
висновок про тип особистості людини, здатність 
людини до аналізу та творчі здібності. Проте цей 
метод може бути ефективним, якщо у дослід-
ника є великий досвід в цій справі [3, с. 73].

Метод соціоніки був створений на основі науки, 
що вивчає процес обробки інформації психікою 
людини, яка сприймається людиною з навколиш-
нього середовища. Згідно з цією наукою, існує 
16 типів сприйняття та обробки інформації, що 
відповідають 16 соціотипам людей. Дана наука 
стверджує, що люди одного й того ж соціотипу 
поводяться однаково в однаковій ситуації, тому 
що в них співпадають мотиви, що підштовхують 
їх до прийняття рішення. Дану методику репре-
зентують тести, фізиогномічні дослідження та 
бесіда. Проте на людину також впливає ото-
чення та виховання. Через це не можна точно 
стверджувати, що люди з одного соціотипу спів-
падають на 100%. Ця методика достовірна лице 
на 80%. Через це цей метод відбору персоналу 
не є дуже розповсюдженим [5, с. 164]. 

Графологія – найменш розвинений метод у 
країнах пострадянського простору. Проте за кор-
доном цей метод широко розповсюджений. Це 
пов’язано з тим, що даний метод не дає гаран-
тії того, що характер людини тісно пов’язаний із 
почерком. Проте у Франції цей метод уважається 
традиційним для прийняття кандидата на посаду. 
Сутність методу в тому, що претендента просять 

написати якусь фразу на папері, а потім вивча-
ють його почерк. Під час вивчення беруться до 
уваги натиск, обриси, нахил букв, гострота букв 
та інші деталі. На основі цих даний визначається, 
який характер притаманний людині. 

Вивчення відбитків пальців також не розпо-
всюджений метод у країнах пострадянського 
простору. Цей метод являє собою аналіз рисунка 
на пальці людини. Такий аналіз допомагає 
визначити характер людини. Окрім того, існує ще 
й думка про те, що кількість завитків на цьому 
рисунку є свідоцтвом коефіцієнту розуму людини.

Ознайомившись з обома методами відбору 
персоналу, можемо дати порівняльну характе-
ристику даним методам (табл. 2).

Методи, перераховані вище, не можуть вико-
ристовуватися автономно від інших методів як 
самостійний інструмент, бо кожен метод окремо 
не дає стовідсоткової інформації про особис-
тість людини. Такі методи використовуються як 
допоміжний інструмент у комплексі з традицій-
ними методами [4, с. 82].

Дослідимо систему методів відбору ПАТ 
«Моршинський завод мінеральних вод 
«ОСКАР». Вона має дещо розгалужену струк-
туру, представлену на рис. 5.

Із рис. 5 видно, що виробничий та невиробни-
чий персонал відбирається за різними схемами. 
Це пояснюється тим, що до виробничого і неви-
робничого персоналу вимоги зовсім різні. Якщо 
до виробничого персоналу можна набрати не 
висококваліфікованих співробітників (через те, 
що виробництво на ПАТ «Моршинський завод 
мінеральних вод «ОСКАР» на 85% автомати-
зоване), то на керівні посади чи на посади, які 
відповідальні за функціонування компанії, необ-
хідно набирати людей із більшими знаннями, 
досвідом, кваліфікацією. 

Розглянемо детальніше систему відбору 
виробничого персоналу (рис. 6).

Бачимо, що відбір виробничого персоналу 
на ПАТ «Моршинський завод мінеральних вод 
«ОСКАР» проходить лише за допомогою стан-
дартних методів відбору, тому що вимоги до 
виробничого персоналу досить низькі. Тест на 
виконання роботи проводиться для того, щоб від-
значити працездатність кандидата, його ефектив-
ність та загальні знання щодо роботи з технікою. 
Тест-опитувальник проводиться для виявлення 
здібностей кандидата та його вподобань [7]. 

Схема відбору невиробничого персоналу 
дещо ширша та складніша, що зумовлено від-
повідальністю, яка покладаються на співробіт-
ника, складністю роботи та рідкістю набору до 
складу. Схема відбору для таких співробітників 
виглядає так (рис. 7).

Традиційні методи використовуються, щоб 
отримати уяву про людину як спеціаліста та 
дізнатися, яку кваліфікацію він має. Саме для 
розкриття кваліфікації проводиться гра, де кан-
дидата ставлять у становище, близьке до робо-
чого, і просять виконати певні дії [5, с. 93].
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Таблиця 2
Порівняльна характеристика традиційних та нетрадиційних методів відбору персоналу 

(складено авторами на основі досліджень)
Ознаки Традиційні методи Нетрадиційні методи

Характеризує 
кандидата 

Людину як спеціаліста, її кваліфікацію, 
рівень освіти, досягнення в науковій 
сфері та кар’єрі. Дає інформацію про 
теоретичні навички та вміння кандидата, 
показує його професійні якості.

Характеризує кандидата як людину, 
дає можливість кандидату розкрити 
свої особисті якості, показує практичні 
навички та вміння кандидата щодо 
запропонованої посади.

Чи виявляє 
уміння творчо 
мислити

Традиційні методи не дають можливості 
розкритися кандидату як творчій натурі, 
не дають можливості показати вміння 
нестандартно мислити.

Зазвичай спрямовані на розкриття 
творчого потенціалу кандидата, виходити 
за рамки стандартного мислення, 
нестандартно вирішувати складні 
ситуації.

Чи дає 
можливість 
зазначити 
неправдиву 
інформацію

Найчастіше традиційні методи не 
передбачають виключення можливості 
перебільшення або прикрашання 
інформації про себе та свої заслуги.

Повністю виключають можливість дати 
неправдиву інформацію, оскільки в 
рамках нетрадиційних методів кандидат 
знаходиться у стресовій ситуації, яка 
виключає час на видумку неправдивих 
фактів.

Чи дає 
можливість 
оцінити вміння 
та навички 
комунікації з 
людьми

Традиційні методи дають можливість 
лише поверхньо оцінити навички 
взаємодії з людьми.

Дають можливість оцінити здібності 
кандидата до роботи з іншими людьми, а 
також самостійно.

Чи можуть 
використо-
вуватися 
автономно

Так, проте ефективність від використання 
даних методів окремо значно нижча.

Ні, бо нетрадиційні методи не можуть 
дати характеристику професійним 
навичкам кандидата, його відповідність 
вимогам посади.

 

Система відбору персоналу 

Виробничий персонал Невиробничий персонал 

Рис. 5. Схема система відбору персоналу  
на ПАТ «Моршинський завод мінеральних вод «ОСКАР» [7]
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Рис. 6. Система відбору виробничого персоналу на ПАТ «Моршинський завод 
мінеральних вод «ОСКАР» [7]
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Нетрадиційні методи використовуються для 
того, або отримати уяву про людину як про особу, 
її характер, особистість тощо. Шокове інтерв’ю 
застосовують для того, щоб побачити реак-
цію людини на стресову ситуацію, вrainteaser-
інтерв'ю – для оцінки швидкості реакції людини 
та швидкість знаходження рішення нестандарт-
ної ситуації [6, с. 152]. 

Варто також зазначити, що співробітників 
ззовні набирають доволі рідко і частіше за все 
на підлеглі посади, а людей для керівних посад 
набирають із наявного персоналу, спираючись на 
вміння та знання співробітників, їх досягнення та 
ефективність. Також компанія дотримується полі-
тики «навчимо самі» і набирають людей для того, 
щоб навчити їх працювати у своєму середовищі. 

Дивлячись на положення компанії ПАТ «Мор-
шинський завод мінеральних вод «ОСКАР» на 
сучасному ринку, можна сказати, що система від-
бору персоналу на підприємстві дієва та ефек-
тивна, оскільки підприємство оживляють люди, які 
працюють на ньому, і від людей залежать страте-
гія, реклама, аналіз ринку, стан обладнання тощо. 
Саме персонал приводить фонди в робочий стан. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 

Дослідження показало, що нині все більш і 
більш актуальними стають нетрадиційні методи 
відбору персоналу. Проте вони мають свої 
недоліки: нетрадиційні методи відбору персо-
налу не дають можливості розкрити профе-
сійні надбання кандидата і через це не можуть 
використовуватися самостійно. Але важливо 
зазначити, що нетрадиційні методи відбору пер-
соналу дають можливість розкритися кандидату 
більше, що зменшує ризик загострення конфлік-
тів у колективі, знижує плинність кадрів на під-
приємстві та підвищує якість процесу відбору 
персоналу. Разом із тим важко недооцінити 
важливість використання традиційних методів, 
які розкривають професійні якості, навички та 
можливості кандидата. Отже, беручи до уваги 
той факт, що в сучасному світі персоналу при-
діляється велика увага, бо вважається, що 
саме персонал створює прибуток на підприєм-
стві, необхідно ретельно планувати процес під-
бору персоналу, методи та засоби, якими буде 
досягатися план. Також важливо розуміти, що 
комбіновані методи відбору персоналу прине-
суть набагато більше успіху, ніж окремі, оскільки 
лише в комбінації цих методів розкриваються як 
професійні, так і особисті якості претендентів.

Рис. 7. Система відбору невиробничого персоналу на ПАТ «Моршинський завод 
мінеральних вод «ОСКАР» [7]
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У статті розглянуто історію виникнення самообслуговування як способу здійснення покупок. Дослі-
джено формати продовольчої роздрібної торгівлі на ринку України. Визначено типи послуг, що можуть 
надаватися роздрібними мережами для підвищення клієнтської лояльності. Проаналізовано фінансові сер-
віси, що надаються роздрібними компаніями в Україні та світі. Сформовано перспективи розвитку роз-
дрібних мереж.

Ключові слова: роздрібна торгівля, супермаркет, роздрібні формати, додаткові послуги, фінансові 
сервіси, підвищення лояльності.

В статье рассмотрена история возникновения самообслуживания как способа совершения покупок. 
Исследованы форматы продовольственной розничной торговли на рынке Украины. Определены типы 
услуг, которые могут предоставляться розничными сетями для повышения клиентской лояльности. 
Проанализированы финансовые сервисы, предоставляемые розничными компаниями в Украине и мире. 
Сформированы перспективы развития розничных сетей.

Ключевые слова: розничная торговля, супермаркет, розничные форматы, дополнительные услуги, 
финансовые сервисы, повышение лояльности.

The history of establishing of self-service as a way of making purchases is noted in the article. Food retail formats 
in Ukraine are analyzed. The types of services providing by retail chains with the aim of customer loyalty increase 
are defined. Financial services provided by retailers in Ukraine and in the world are analyzed. Conclusions regarding 
prospects of development of retail chains are formed.

Keywords: Retail, supermarket, retail formats, additional services, financial services, loyalty increase.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Стан роздрібної торгівлі 
є «дзеркалом» стану національної економіки, 
купівельної спроможності населення, спожив-
чих смаків та переваг, а також рівня розвитку 
технологій та впровадження інновацій. У сучас-
них умовах популярним видом здійснення поку-
пок є самообслуговування, тобто самостійний 
відбір товарів покупцями, що надає їм свободу 
вибору та прийняття рішень. Розвиток роздріб-
ної торгівлі способом самообслуговування від-
бувся на початку XX ст. та швидко отримав роз-
повсюдження. В Україні самообслуговування та 
поява перших супермаркетів відбулися в кінці 
90-х років XX ст. зі здобуттям країною незалеж-
ності та початку розвитку ринкових відносин, 

тому впровадження нового способу торгівлі 
будувалося на досвіді інших країн, а вже потім 
набувало власних рис.

Сфера роздрібної торгівлі постійно еволю-
ціонує, що має відображення у розвитку торго-
вельних форматів, додаткового набору послуг 
для клієнтів та підходів до їх обслуговування. 
В Україні та світі така еволюція відбувається 
нерівномірно та має характерні особливості. 
Отже, предметом дослідження стали формати 
та послуги продовольчої роздрібної торгівлі 
самообслуговування в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Питання організації 
та розвитку роздрібної торгівлі викладені в робо-
тах В.В. Апопія, І.П. Міщука, І.М. Підкамінної, 
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І.О. Совершенної, Б.М. Маркова, О.С. Шуміло, 
І.В. Копчикової та ін. Дослідженню форматів 
роздрібної торгівлі присвячено праці О.В. Гор-
бенко, Г.Й. Теплицької, С.М. Сукачової. 

Аналіз публікацій дав змогу зробити висно-
вок, що потребують визначення та співвідно-
шення формати роздрібної торгівлі та мережі, 
що їх реалізовують. Недостатньо висвітленими 
залишаються питання переходу роздрібних під-
приємств у нетипові для них сфери діяльності, 
зокрема у фінансовий сектор.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження стану 
продовольчого ринку України у розрізі розвитку 
торговельних форматів та становлення додат-
кових послуг, що надаються споживачам для 
встановлення лояльних відносин.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Самообслуговування як сучасна 
модель роздрібної торгівлі почало історію в 
США, у місті Мемфіс. У вересні 1916 р. влас-
ник бакалійного магазину Кларенс Сондерс 
шляхом запровадження самообслуговування 
зменшив черги покупців до вузлу оплати та 
витрати на персонал. Клієнти такого магазину 
заходили до торговельної зали через турнікет, 
самостійно обирали товар із відкритих полиць, 
не спілкуючись із бакалійником, а потім спла-
чували товари на вузлі розрахунку [1, с. 1294]. 
Даний підхід надав переваги обом сторонам 
торговельного процесу: покупці отримали повну 
свободу вибору під час здійснення покупки та 
додатковий час на прийняття рішення, а роз-

дрібні торгівці – збільшення потоку клієнтів та 
зменшення операційних витрат.

Таким чином, К. Сондерс став винахідни-
ком концепції самообслуговування, яка лягла 
в основу такого формату роздрібної тор-
гівлі, як супермаркет. Першим супермаркетом 
визнано King Kullen, що встановлено в 1980 р. 
спільним дослідженням Інституту маркетингу 
харчових продуктів (Food Marketing Institute) 
та Смітовського інституту (The Smithsonian 
Institute). Засновником першого супермаркету 
став Майкл Каллен, який 4 серпня 1930 р. у 
приміщенні старого гаража у Нью-Йорку орга-
нізував роботу магазину. Визначити саме King 
Kullen супермаркетом дала змогу відповідність 
п’ятьом критеріям: окремі товарні відділи, само-
обслуговування покупців, використання знижок, 
наявність системного ланцюга постачання та 
масовий розподіл [2]. Відповідно до вищевикла-
деного, формат самообслуговування є складо-
вою частиною функціонування супермаркету, а 
не є єдиною вимогою.

Інститут маркетингу харчових продуктів у 
США визначає супермаркет як магазин, який 
пропонує повний асортимент продовольчих 
товарів та м’яса, річний обсяг продажів якого 
сягає не менше 2 млн. доларів, а 15% обсягу 
даних продажів припадає на побутові товари 
та на товари догляду за собою; магазин пропо-
нує від 15 тис. до 40 тис. найменувань товарів 
(залежить від розміру магазину) та послуги від-
ділів кулінарії, пекарні, аптеки [3].

Державний комітет статистики України визна-
чає, що супермаркет є різновидом універсаль-

Рис. 1. Матриця форматів роздрібної торгівлі
 (складено авторами)
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ного магазину самообслуговування з торговою 
площею від 400 кв. м до 2 499 кв. м, у якому 
покупцю пропонується не менш 2 тис. найме-
нувань продовольчих товарів, широкий  асорти-
мент непродовольчих товарів, а також широкий 
перелік додаткових послуг (стоянка автотран-
спорту, послуги з харчування, комплектування 
подарункових наборів та ін.) [4].

Із даних визначень виходить, що головними 
критеріями під час визначення поняття «супер-
маркет» є асортимент, розмір торговельної 
площі, наявність додаткових послуг, а також 
доречно додати рівень цін. Приведені критерії, 
пройшовши через різноманітні споживчі пере-
ваги, підходи до ведення бізнесу, політико-еко-
номічні та соціокультурні умови різних країн 
світу, сформували різноманітні формати. Про-
аналізувавши класифікації роздрібних форма-
тів [5–7], автори зосереджують свою увагу на 
шести, які найбільше відображають сучасний 
стан роздрібної торгівлі: класичний супермаркет, 
преміальний супермаркет, магазин біля дому, 
гіпермаркет, м’який та жорсткий дискаунтери.

Для розуміння сутності форматів складено 
матрицю, на осі абсцис якої розміщено кількість 
товарних одиниць, а на осі ординат – ціни (рис. 
1). Саме дані критерії необхідно визначити базо-
вими, оскільки роздрібні підприємства не завжди 
суворо витримують та можуть варіювати необ-
хідний розмір торговельної площі або ширину 
асортименту в рамках роздрібної мережі одного 
формату, що пов’язано з операційними та техно-
логічними аспектами роботи магазинів.

Ринок продуктових роздрібних мереж в Укра-
їні представлений регіональними мережами 

(присутні в одному місті або регіоні) та націо-
нальними (охоплюють значну територію країни). 
Останні є більш стійкими, мають чітке позиціо-
нування, стандартизовані підходи до обслугову-
вання покупців, єдині системи знижок та широко 
пізнавані споживачами.

Необхідно виокремити такі роздрібні мережі: 
«АТБ», «Сільпо», «Metro Cash&Carry Укра-
їна», «Аuchan Україна», «Велика кишеня», 
«Фора», «Брусничка», «Фуршет», «Novus». 
Лідерами ринку є вітчизняні роздрібні компа-
нії: торгово-промислова група Fozzy Group  та  
«АТБ-Маркет». У табл. 1 представлено порів-
няльну характеристику приведених компаній за 
основними показниками.

Лідери ринку мають різні підходи до ведення 
бізнесу. Fozzy Group  розвиває роздрібні фор-
мати, що мають відмінні назви (торговельні 
марки), розміри торговельної площі магази-
нів, підходи до розміщення магазинів, ціни на 
товари та асортимент. Це дає компанії змогу 
задовольнити потреби як можна більшої кіль-
кості споживачів, підлаштовуючись під їх інди-
відуальні переваги. Так, «Сільпо» є класичним 
супермаркетом із середніми цінами та широким 
асортиментом товарів; Le Silpo – преміальний 
супермаркет з орієнтацію на імпортні товари та 
делікатесні вироби; «Фора» – магазин самооб-
слуговування біля дому для щоденних швид-
ких покупок; Fozzy Cash&Carry – гіпермаркет 
для потреб малого бізнесу з оптовими цінами; 
Thrash! – жорсткий дискаунтер із низькими 
цінами та вузьким асортиментом. Усього нара-
ховується 530 торговельних точок, що мають 
сумарну площу у 537 200 кв. м [10; 11]. Харак-

Таблиця 1
Порівняльна характеристика лідерів продовольчої роздрібної торгівлі України

Показник Fozzy Group «АТБ-Маркет»
Торговельні мережі «Сільпо», «Le Silpo», «Фора», «Fozzy 

Cash&Carry», «Thrash!»
«АТБ»

Центральний офіс Київ Дніпро
Рік заснування 1997 1993
Дохід, млрд. грн.  
(за 2015 р.)

45,6 (з них «Сільпо» – 35) 38,6

Торговельна площа, кв. м 537 200 370 400
Кількість магазинів 530 835
Програма лояльності «Власний рахунок» («Сільпо», Le Silpo, 

Thrash!), «Фора club» («Фора»), дисконтні 
картки для юридичних осіб (Fozzy 
Cash&Carry)

Відсутня

Власні торговельні марки 
(prіvate label)

«Премія», Premiya Select, «Премія Рікі Тікі», 
«Повна Чаша», «Повна чарка», «Зелена 
країна», EXTRA! та ін.

«Своя Лінія», De Luxe 
Foods&Goods Selected, 
«Розумний вибір»

Додаткові пропозиції Власний імпорт без посередників, натуральні 
продукти українських виробників «Лавка 
Традицій», мобільний зв’язок Yezzz!, 
платіжна картка Mastercard банку «Восток».

Мобільний додаток для 
смартфону

Джерело: [8–12]
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терною рисою Fozzy Group  є реалізація інно-
ваційних рішень, заснованих на використанні 
маркетингу, що стають конкурентною перева-
гою та дають змогу формувати лояльних клі-
єнтів. Компанія прагне знати своїх покупців «в 
обличчя», використовуючи для цього програму 
лояльності, що створює персоналізовані вигоди 
для кожного клієнта.

Своєю чергою, «АТБ-Маркет» працює в 
одному форматі під однією однойменною тор-
говельною маркою. Мережа має у своєму роз-
порядженні 370 400 кв. м торговельної площі, 
що покриває 835 магазинів [10; 11]. Таким 
чином, «АТБ», виграючи у Fozzy Group за кіль-
кістю магазинів, суттєво поступається торго-
вельною площею. «АТБ» обирає цінову конку-
ренцію, пропонуючи споживачам низькі ціни на 
товари. Програми лояльності мережа не має, 
зв’язком зі споживачами є поштове розсилання 
акційних пропозицій та мобільний додаток для 
смартфону.

Співставлення видів форматів роздрібної 
торгівлі та стану вітчизняного ринку дає змогу 
дійти висновку про те, що на даний момент в 
Україні наявні всі формати магазинів само-
обслуговування, що свідчить про завершення 
формування ринку (табл. 2). Дане сформування 
відбулося завдяки відкриттю мережі жорстких 
дискаунтерів Thrash! у серпні 2016 р. До цього 
часу наявність лише «АТБ» у форматі м’якого 
дискаунтеру не давла змоги засвідчити завер-
шення етапів сегментування ринку.

Мережа жорстких дискаунтерів Thrash!, як 
уже було зазначено, є складовою частиною 
Fozzy Group. Під час її запуску було викорис-
тано не тільки спосіб відкриття магазинів «із 
нуля», але й на місці наявних супермаркетів 
«Сільпо» (тобто супермаркет був замінений 
жорстким дискаунтером). Отже, нині на роздріб-
ному ринку України відбувається нарощення 
конкуренції не тільки між торговельними мар-
ками мереж, а між різними форматами. Першо-
чергово це пов’язано з високим рівнем чутли-
вості споживачів до ціни, що змушує роздрібні 
компанії пристосовуватися до купівельної спро-
можності різних верств населення.

Експансія дискаунтерів є також характерною 
для роздрібного ринку Європи. Наприклад, у 
Великобританії спостерігається нарощення при-
сутності мереж дискаунтерів Aldi та Lidl (Німеч-
чина). Темпи розвитку даних дискаунтерів 
несуть загрозу британській «Великій четвірці» 
роздрібної торгівлі, до яких належать мережі 
супермаркетів Tesco, Sainsbury’s, Morrisons 
та Asda. У період з липня 2014 р. по березень 
2017 р. спостерігалася втрата позицій на ринку 
перерахованими лідерами, у той час як Aldi та 
Lidl показують суттєвий приріст (рис. 2). Частка 
Aldi за даний період збільшилася з 4,8% до 
6,8%, тобто приріст становив 2% ринку, а частка 
Lidl зросла з 3,6% до 4,9% (приріст на 1,3%). 
Серед «Великої четвірки» найбільшої втрати 
позицій зазнали мережі Asda та Tesco, які змен-
шили свою присутність на ринку з 17% до 15,7% 
та з 28,9% до 27,6% відповідно. Зменшення 
часток Sainsbury’s та Morrisons становило 0,5% 
та 0,6% відповідно.

Мережа Co-op (Co-operative Food) за аналі-
зовані три роки зменшила частку ринку лише з 
6,3% до 6,1%, але темпи розвитку Aldi вияви-
лися вищими, що дало змогу німецькому диска-
унтеру витиснути Co-op та стати п’ятим за вели-
чиною рітейлером Великої Британії. Отже, два 
дискаунтери – Aldi та Lidl – тепер займають у 
сукупності 11,7% усього британського ринку, що 
несе суттєву загрозу «Великій четвірці», а осо-
бливо на фоні їх власного спаду.

Продовольчий рітейл розвивається не тільки 
у напряму торговельних форматів, що краще 
дають змогу задовольняти потреби споживача 
цінового та асортиментного характеру, але 
також у напрямі надання послуг. Роздрібні ком-
панії запроваджують сервіси, що не належать 
до їх основної діяльності, але допомагають 
краще зрозуміти покупця та побудувати більш 
тісні взаємозв’язки. Виходячи із цього, необхідно 
виокремити дві групи послуг: послуги, супутні 
основній діяльності, та додаткові послуги, що 
створюють нову сферу діяльності (рис. 3).

Послуги, що є супутніми основній діяльності, 
покликані полегшити або покращити безпосе-
редньо процес доведення товарів до покупців. 

Таблиця 2
Сегментація продовольчої роздрібної торгівлі України за форматами

Формат Приклад
Супермаркет «Сільпо», «Фуршет», «Велика кишеня», Novus, «Край», Varus, «Billa 

Україна», «Таврія В», «ЕКО-маркет»
Преміальний супермаркет Le Silpo, «Гурман-Фуршет», ВК SELECT, Santim, Good Wine
Магазин біля дому «Фора», Novus Express, «ВК Експрес», «Брусничка», «Наш край 

Експрес»
Гіпермаркет «Metro Cash&Carry Україна», «Аuchan Україна», «Велмарт», «Караван», 

«Країна»
М’який дискаунтер «АТБ»
Жорсткий дискаунтер Thrash!

Джерело: (складено авторами)



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

169169ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

До них можна віднести організацію відділів кулі-
нарії, кондитерської, ресторанів; послуги кон-
сультантів, обробку або приготування придба-
них товарів. Послуги, що створюють нову сферу 
діяльності, потребують від рітейлерів освоєння 
послуг, які можуть функціонувати незалежно від 
процесу продовольчої торгівлі. До них відне-
сено фінансові послуги, послуги страхування, 
туристичні послуги, телекомунікаційні послуги 
та послуги з придбання квитків. Друга група 
послуг є більш складною та потребує партнер-
ства з компанією, для якої даний вид діяльності 
є основним, або заснування власного підроз-
ділу або дочірньої компанії.

На Заході розповсюдженою є практика пере-
ходу роздрібних мереж до надання фінансо-
вих послуг, що реалізовуються у партнерстві 
з незалежним комерційним банком або шля-
хом придбання чи заснування власного банку. 
Mario Risso формує три етапи розвитку роз-
дрібних компаній у сфері фінансових послуг, що 
пов’язані з вигодами для рітейлерів (рис. 4). На 

першому етапі роздрібні компанії впроваджу-
ють платіжний сервіс для зменшення опера-
ційних витрат. Його логічним продовженням є 
кредитний сервіс, що дає змогу збільшити това-
рообіг. Фінальним етапом, що має на меті під-
вищення лояльності клієнтів, є запуск сервісів, 
які дають змогу клієнтам інвестувати та нако-
пичувати кошти, а також здійснювати операції 
страхування.

Західні рітейлери прийшли до ідеї із запуску 
фінансових сервісів давно. У 1983 р. французька 
роздрібна мережа Auchan розпочала даний вид 
послуг через дочірню компанію Banque Accord 
(зараз перейменовано на Oney Bank). Банк 
надає традиційні фінансові продукти і послуги 
для своїх клієнтів (платіжні рішення, збере-
ження заощаджень, страхування, міжнародні 
платіжні карти тощо) [14].

Піонером на британському ринку в 1997 р. 
став Sainsbury’s, який започаткував напрям 
фінансових послуг шляхом створення спільного 
підприємства з Bank of Scotland, а в 2014 р. став 

Рис. 2. Динаміка структури ринку продовольчої роздрібної торгівлі 
Великобританії у період 2014–2017 рр. [13]
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Послуги, супутні основній 
діяльності 

• Кулінарія, кондитерська, пекарня 
• Ресторанна зона 
• Обробка придбаних товарів 

(чищення риби, нарізання м'ясних 
та сирних виробів тощо) 

• Послуги консультантів 
• Збір продуктового кошику за 

рецептом або списком 
• Обжарення кави, горіхів тошо 
• Дитяча кімната 

Додаткові послуги, що створюють 
нову сферу діяльності 

• Фінансові послуги 
• Страхування 
• Туристичні послуги 
• Телекомунікаційні послуги 
• Послуги з придбання квитків 

Рис. 3. Послуги продовольчих роздрібних магазинів 
(складено авторами)
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100%-м власником даної установи. Sainsbury’s 
Bank пропонує широкий спектр фінансових про-
дуктів, за використання яких покупці роздріб-
ної мережі отримують винагороди [15]. Конку-
рент Sainsbury’s – мережа Tesco – розпочинала 
надання фінансових сервісів у партнерстві з 
банком NatWest, але співпрацю було завершено 
та в 1998 р. запущено Tesco Personal Finance 
у спільному володінні з банком Royal Bank of 
Scotland (RBS). Це дало змогу реалізовувати 
всі фінансові транзакції для мережі та отримати 
досвід фінансового управління. Вже в 2008 р. 
Tesco придбала 50%, що належали RBS, стала 
одноосібним власником та змінила назву на 
Tesco Bank [14; 16]. Також фінансові підрозділи 
має британська мережа Marks&Spencer (M&S 
Bank), американська Walmart (Walmart Canada 
Bank та Walmart MoneyCard), британська Asda, 
що є філіалом Walmart (Asda Money) та ін.

Отже, фінансові сервіси для роздрібної 
торгівлі не є новими. Найбільші світові мережі 
встигли пройти шлях від партнерських про-
грам із банками до самостійного володіння та 
управління, що дало змогу створити клієнтській 
досвід та сприйняти дані послуги як належне. 
Для України перехід рітейлерів у фінансовий 
сектор має низькі темпи розвитку та одиничні 
проекти. Так, у 2014 р. мережа супермарке-
тів «ЕКО-маркет» запустила кредитні картки 
спільно з комерційним банком «Альфа-Банк». 
Дана картка дала змогу клієнтам накопичувати 
2% від суми покупок, що були здійснені в супер-
маркетах  «ЕКО-маркет», та 1% від інших поку-
пок у вигляді бонусів. Потім накопичені бонуси 
можна використати для оплати покупок у даній 
мережі супермаркетів [17]. Загалом сервіс 
«EKO-Finance» також дає змогу переказувати 
кошти, здійснювати страхування та отримувати 
кредити, але всі функції сервісу реалізовуються 
через партнерів мережі.

Рис. 4. Еволюція фінансових сервісів, що використовуються 
роздрібними мережами [14]

Мережа Varus запустила в 2017 р. нову про-
граму лояльності Varus Perfect, що дає змогу 
покупцям супермаркетів накопичувати бонуси 
від покупок на картці, перетворювати дані 
бонуси в гроші та розраховуватися ними за 
покупки, а також поповнювати картку грошима 
на касі [18]. Отже, реалізований сервіс є анало-
гом банківської картки, яка працює виключно в 
межах роздрібної мережі, а тому має перспек-
тиву трансформації у повноцінний банківський 
сервіс із випуском справжніх платіжних карток.

Найбільшого успіху на українському ринку 
досяг лідер Fozzy Group. Компанія спільно з 
банком «Восток», що входить до її складу, запус-
тила платіжну картку Mastercard для роздріб-
ної мережі «Сільпо». Клієнти можуть отримати 
картку на касі супермаркету або в відділенні 
банку та використовувати її для розрахунку в 
мережі та за її межами, а також користуватися 
іншими банківськими продуктами. Привілеєм 
використання платіжної картки є отримання 
додаткових балів та винагород у програмі лояль-
ності «Власний рахунок». Перевагами нового 
сервісу Fozzy Group називає миттєву актива-
цію платіжної функції, можливість поповнення 
картки на касі супермаркету, Інтернет-банкінг, 
безпеку розрахунків, додаткові бали, широку 
мережу з 234 супермаркетів по всій Україні [8].

Реалізація такого фінансового сервісу саме 
Fozzy Group відбувалася у силу таких факторів, 
як: наявність у структурі компанії власної банків-
ської установи; масштабна клієнтська база даних 
(близько 12 млн. користувачів програми лояль-
ності «Власний рахунок»); національний масш-
таб мережі; довіра споживачів. Необхідно також 
зазначити, що Fozzy Group також надає своїм 
покупцям послуги мобільного зв’язку під торго-
вельною маркою Yezzz! у співпраці з телекомуні-
каційною компанією «МТС УКРАЇНА» та володіє 
мережею туристичних агенцій «Сільпо Вояж», 
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співпрацюючи з провідними туристичними опе-
раторами, авіакомпаніями та системами броню-
вання. Отже, групу компаній Fozzy Group можна 
назвати лідером ринку з надання додаткових 
послуг, що створюють нову сферу діяльності.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Прове-
дене дослідження дає змогу сформувати пер-
спективи розвитку продовольчого роздрібного 
ринку України на наступні роки, що можуть бути 
предметом подальших досліджень:

1. Зростання частки дискаунтерів серед фор-
матів роздрібної торгівлі та нарощення цінової 
конкуренції між мережами без втрати якості 
продукції.

2. Розвиток формату «біля дому» через 
нестачу великих комерційних приміщень та з 

метою «наближення» до клієнта і витіснення з 
ринку невеликих немережевих магазинів.

3. За даними дослідницької компанії GfK, 
на душу населення в Україні припадає усього 
0,42 кв. м торговельної площі (у європейських 
країнах більше 1 кв. м) [19], тому перспектив-
ним є розширення мереж у регіони для покриття 
більшої кількості покупців.

4. Запровадження платіжних сервісів на 
основі програм лояльності для збільшення 
товарообігу роздрібних мереж.

5. Перехід роздрібних компаній до стратегії 
«пакет послуг в одному місці», що буде супро-
воджуватися освоєнням нових сфер діяльності 
і, відповідно, зростанням конкуренції в даних 
сферах серед компаній, для яких така діяль-
ність є основною.
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У статті розглянуто особливості мотивації персоналу в сучасних умовах євроінтеграційних змін. До-
сліджено питання мотиваційних факторів та їх вплив на ефективність праці персоналу підприємства. 
Окреслено внутрішні й зовнішні чинники, які впливають на мотивацію людей у компанії, проаналізовано 
класифікацію видів потреб (первинні та вторинні), які можуть задовольнити мотивація та винагорода 
персоналу (внутрішня і зовнішня). Згідно з проведеним анкетним опитуванням на промисловому підприєм-
стві, запропоновано систему чинників, упровадження яких надасть можливість отримати синергетичний 
ефект.

Ключові слова: мотивація, стимул, винагорода, мотив, оплата праці, потреба, корпоративна куль-
тура, умови праці.

В статье рассмотрены особенности мотивации персонала в современных условиях евроинтеграционных 
изменений. Исследован вопрос мотивационных факторов и их влияние на эффективность труда персо-
нала предприятия. Обозначены внутренние и внешние факторы, влияющие на мотивацию людей в ком-
пании, проанализирована классификация видов потребностей (первичные и вторичные), которые могут 
удовлетворить мотивация и вознаграждение персонала (внутренняя и внешняя). Согласно проведенному 
анкетному опросу на промышленном предприятии, предложена система факторов, внедрение которых 
позволит получить синергетический эффект.

Ключевые слова: мотивация, стимул, вознаграждение, мотив, оплата труда, потребность, корпора-
тивная культура, условия труда.

The article discusses the features of personnel motivation in modern conditions of European integration changes. 
The question of motivational factors and their impact on the effectiveness of the company’ the personnel. The study 
outlines the internal and external factors affecting the motivation of people, analyzed the classification of needs 
(primary and secondary) that can satisfy the motivation and reward personnel (internal and external). According to 
a survey conducted by questionnaire in an industrial plant proposed system factors, implementation of which will 
enable to get a synergistic effect.

Keywords: motivation, incentive, reward, motive, wages, demand, corporate culture conditions.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Український бізнес сьогодні – 
це складний шлях упровадження євроінтегра-

ційних реформ та змін, для більшості компаній 
такі умови вимагають формування нових меха-
нізмів впливу на ефективне функціонування 
бізнес-утворень, орієнтованих на сучасні швид-
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козмінні умови зовнішнього і внутрішнього 
середовища. У зв’язку із цим зростає значення 
внеску кожного члена колективу (команди ком-
панії) у кінцеві результати діяльності підпри-
ємства, тому вища ланка управління кожного 
підприємства незалежно від форми власності 
повинна безперервно займатися пошуком і роз-
робленням раціональних способів впливу на 
ефективне управління працею, які б забезпечу-
вали активізацію людського чинника. Основним 
чинником результативної діяльності персоналу 
є їх мотивація.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Значне коло науков-
ців має великий інтерес до проблем форму-
вання системи мотиваційних чинників для пер-
соналу підприємства. Проблеми, перспективи 
активізації мотивації та створення якісних умов 
для персоналу викладені в працях О. Бикано-
вої [1], С. Дуди [2], В. Співак, Х. Кіцак, М. Кли-
менко, Є. Маказан, Л. Лещенко [3], О. Філатової, 
А. Чкан [4], А. Череп та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. У вищезазначених працях 
знайшли своє відображення окремі аспекти 
мотивації праці персоналу (А. Чкан, А. Череп), 
аналізу оплати праці (М. Клименко, А. Череп), 
ефективного використання кадрового потенці-
алу (Л. Лещенко, В. Співак), підвищення резуль-
тативності та ефективності праці (С. Дуда, Є. 
Маказан). Однак проблема формування сис-
теми мотиваційних чинників з урахуванням 
самомотивації персоналу до праці на промис-
ловому підприємстві залишається недостатньо 
дослідженою, і, як наслідок, існує багато нероз-
критих аспектів у розумінні та створенні ефек-
тивної кадрової політики.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – провести аналіз під-
ходів до визначення сутності мотиваційних чин-
ників та стимулювання діяльності персоналу 
на промисловому підприємстві; проаналізу-

вати систему чинників, упровадження в роботу 
персоналу промислового підприємства яких 
надасть можливість отримати синергетичний 
ефект, активізувати самомотивацію «людей 
компанії» до праці, що призведе до лояльності 
персоналу та підвищення фінансово-економіч-
них показників діяльності підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Головною засадою ефективного 
досягнення місії та економічно-організаційних 
цілей організації є обов’язок топ-менеджера коор-
динувати роботу, примушувати персонал викону-
вати її. Керівники втілюють свої рішення в завдан-
нях, застосовуючи основні принципи мотивації. 
Мотивація – це процес спонукання себе й інших 
до діяльності щодо досягнення особистої мети 
або цілей організації [2, с. 189] (рис. 1). 

Мотивація нині відіграє найважливішу роль 
у структурі сучасної компанії. Вона пронизує 
організаційні, економічні, соціально-психоло-
гічні сфери взаємодій, отже, це кровоносна сис-
тема підприємства, що дасть змогу всім іншим 
органам нормально функціонувати. Базовою 
основою для здійснення мотивації є визначення 
потреб, що зумовлюють формування поведінки 
як окремого співробітника, так і колективу під-
приємства у цілому. Вчені визначають, що 
потреби – це усвідомлення відсутності у людини 
чого-небудь, що зумовлено етапом її розвитку, 
культурними особливостями, традиціями [6].

Під час здійснення мотивації важливим є 
визначення того, які потреби має кожний окре-
мий працівник, як керівник може їх задоволь-
нити. Сучасні НR-фахівці всю сукупність потреб 
поділяють на дві групи: первинні та вторинні 
(табл. 1).

Для задоволення потреб працівників керів-
ництво створює винагороди. Винагорода – це 
все те, що людина вважає цінною для себе, 
бажає отримати в результаті своєї діяльності [5]. 
Поняття цінності у людей значно розрізняється, 
як і оцінка винагороди. Загалом розрізняють два 
типи винагород (табл. 2).

 
 

   МОТИВАЦІЯ+САМОМОТИВАЦІЯ= 

синергетичний ефект 
 

Потреби 
Мотиви 

+ 
Винагороди 

+ 
Стимули 

Очікування Діяльність 

М О Т И В А Ц І Я = Р Е З У Л Ь Т А Т  

РЕЗУЛЬТАТ+… 

Рис. 1. Процес мотивації в управлінні персоналом підприємства
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Базовим для процесу мотивації є поняття 
«мотив» (від лат. movere – рухати, штовхати). 
Мотив – це матеріальний або ідеальний пред-
мет, заради якого реалізується діяльність [2]. 
Сила мотиву визначається рівнем актуальності 
потреби для працівника. Чим більш нагальною 
є потреба, чим сильнішим є бажання її задово-
лення, тим більш активною є діяльність праців-
ника. Однак не кожний мотив може дати змогу 
задовольнити наявні потреби людей. Для того 
щоб мотиви могли задовольнити наявні потреби, 
вони повинні відповідати таким умовам, як:

– наявність досить сильного бажання змінити 
ситуацію, задовольнити потребу (дана умова є 
головною і визначає напрям зусиль для інших);

– ресурсне забезпечення дій (матеріальних, 
фінансових, часових);

– спрямованість на розвиток здібностей, 
навиків для задоволення потреб.

Спонукання працівника до певної діяльності 
може здійснюватися як ззовні, так і внутрішньо. 
У даному разі головну роль відіграють саме 
мотиви, які формуються відповідно до моти-
ваційної структури працівника, рівня розвитку 
особистості, виховання і навчання. Для кожного 
окремого працівника промислового підприєм-
ства сукупність мотивів в різні періоди може 
бути різною, однак деякою мірою їх можна уза-
гальнити (табл. 3).

Практика підприємництва свідчить, що моти-
вація як внутрішній механізм спонукання до дії 

є результатом складного комплексу потреб, які 
постійно змінюються. Для ефективної мотивації 
працівників керівнику слід визначити їх потреби 
і забезпечити найкращий спосіб їх задоволення. 
Мотивація поєднує інтелектуальні, фізіологічні 
й психологічні процеси, які в конкретних ситу-
аціях визначають, наскільки рішуче діє праців-
ник і в якому напрямі зосереджує свою енергію. 
Розуміння мотивів і потреб створює можливості 
пояснення всіх видів організаційної діяльності. 

Мотивація – це процес створення умов, 
що впливають на поведінку людини. Поняття 
«мотивація» узагальнює в собі всю сукупність 
явищ і процесів, спрямованих на вибір люди-
ною своєї поведінки. У вузькому сенсі мотива-
ція характеризує взаємодію особи й оточення, 
ситуації, яка склалася на підприємстві. Моти-
вація є прагненням до досягнення мети, до 
зміцнення. Мотивація, за визначенням Н. Дрях-
лова і Є. Купріянова, – це спонукання людей до 
активної діяльності, процес свідомого вибору 
людиною певної лінії поведінки, яка ґрунту-
ється на внутрішніх і зовнішніх факторах або, 
іншими словами, на мотивах і стимулах [2, с. 
85]. Самомотивація (внутрішня мотивація) – це 
прагнення здійснювати діяльність заради неї 
самої, заради нагороди, яка міститься у самій 
цій діяльності.

Мотиви, що формуються у людини під впли-
вом внутрішніх і зовнішніх, суб’єктивних та 
об’єктивних факторів, приводяться в дію під 

Таблиця 1
Класифікація потреб 

Групи Первинні потреби Вторинні потреби

Зміст вроджені фізіологічні потреби, 
які закладені в людині генетично  

пов’язані з культурним устроєм і усвідомлюються з 
досвідом, за своєю природою є психологічними 

Приклад

потреби в їжі, воді, повітрі, 
відпочинку 

cеред них важливе місце посідають соціально-
психологічні, наприклад потреба в успіху, пошані, 
прихильності, владі і приналежності кому- або чому-
небудь. Люди мають різний життєвий досвід, тому 
вторинні потреби значно розрізняються

Таблиця 2
Класифікація винагороди

Внутрішня винагорода Зовнішня винагорода
Це те задоволення, яке приносить сама робота Певні цінності для людини вона отримує за 

виконану роботу 
Дружба і спілкування, що виникають у процесі 
роботи, також є елементами внутрішньої 
винагороди. Найбільш простий спосіб внутрішньої 
винагороди – створення відповідних умов роботи 

Приклади зовнішніх винагород: зарплата, 
просування по службі, символи службового 
престижу, похвала і визнання, а також додаткові 
виплати і відпустки

Таблиця 3
Ієрархія мотивів різних категорій працівників

Менеджери Фахівці Службовці
оплата і премії  

просування по службі  
авторитет  

гідність

просування по службі  
оплата і премії  

нова кваліфікація  
самостійність

оплата і премії  
просування по службі 

самостійність  
повага

Джерело: [4, c. 175]
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впливом стимулів. Отже, стимулювання праці 
передбачає створення умов, за яких активна 
трудова діяльність, яка дає завчасно визначені 
результати, стає необхідною і достатньою умо-
вою задоволення активних потреб працівника, 
формування в нього мотивів праці. Основна від-
мінність між мотивацією і стимулюванням поля-
гає в тому, що мотив – це внутрішнє бажання 
людини задовольняти свої потреби, а стимул – 
це можливість отримання засобів задоволення 
своїх потреб за виконання запропонованих дій. 
Виходячи з цього, можна стверджувати, що 
менеджери, особливо промислових компаній, 
повинні створювати в організації систему сти-
мулів, яка б відповідала мотивам працівників 
і спрямовувала їх діяльність у загальне русло. 
Для цього треба розуміти, що стимули почина-
ють діяти тільки тоді, коли вони відповідають 
внутрішнім мотивам працівників. Від гармоні-
зації стимулювання як системи багато в чому 
залежить і гармонізація діяльності всієї орга-
нізації, оскільки стимулювання – це своєрідна 
стратегія, принцип управління. Виділяють різні 
форми стимулювання праці за сукупністю кла-
сифікаційних ознак (табл. 4).

Найбільш поширеними формами стимулю-
вання є матеріальне і нематеріальне (рис. 2). 
Нематеріальні стимули, своєю чергою, поділя-
ються на організаційні та моральні, однак чіткої 
межі між ними немає. 

Загалом стимулами можуть виступати мате-
ріальні блага, дії інших людей, які дають мож-
ливості, надії тощо. Благо стає стимулом праці, 
якщо воно формує мотив праці. Стимулювання 
праці передбачає створення умов, за яких 
активна трудова діяльність, яка дає завчасно 
визначені результати, стає необхідною і достат-
ньою умовою задоволення активних потреб 
працівника, формування в нього мотивів праці.

Головною формою стимулювання праці 
виступає заробітна плата (табл. 5).  

Аналіз динаміки рівня оплати праці в Україні 
в 2016 році (табл. 5) має позитивну тенденцію 
(від найбільшого приросту майже 36% у галузі 
державного управління, до найменшого – у мис-
тецтві та спорті (17%, або 710 грн. порівняно 
з 2015 р.). Таким чином, складники зовнішньої 
винагороди (стимулювання) позитивно впли-
вають на ефективну роботу персоналу в усіх 
сферах економіки. Водночас результати опиту-
вання [8] стверджують, що загальна кількість 
українських громадян, які виїхали за кордон для 
працевлаштування в 2014–2016 рр., становить 
приблизно 688 тис. осіб (у т. ч. близько 423 800 є 
довгостроковими трудовими мігрантами).

Основні чинники української значної масової 
трудової міграції (рис. 3), насамперед, мають 
економічний характер (оплата праці в Польщі в 
три-чотири рази вища, ніж в Україні) [8, с. 42]. 
До інших чинників належать соціальні, а саме: 

Таблиця 4
Класифікація форм стимулювання праці (зовнішня винагорода)

Ознака Форми стимулювання
за формою впливу - матеріальне;                               - нематеріальне
за рівнем впливу - окремого працівника;- всього колективу підприємства
за формою винагороди - грошове;                                      - негрошове
за силою впливу на об’єкт стимулювання - пряме;                                          - опосередковане
за суб’єктами стимулювання з боку 
керівництва підприємства

- державного;                                 - орендного; 
- кооперативного;                           - приватного

за об’єктами стимулювання - інтереси працівників різних типів підприємств;
- менеджери різного рівня;
- підприємці

за результатами праці - якості;         - продуктивності;     - інтенсивності праці

Рис. 2. Форми матеріального стимулювання праці в організації
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низькі можливості для самозайнятості та про-
фесійного розвитку, бажання поліпшити нави-
чки та продовжити кар’єру за кордоном, сімейні 
причини, доступ до послуг охорони здоров’я, 
вразливість людей до корупції та злочинності, 
відсутність безпеки. Тобто українська влада 
повинна замислитися щодо створення сприят-
ливих мотиваційних факторів (не тільки зовніш-
ніх, а й внутрішніх) для роботи населення. 

Діагностика мотиваційних чинників, що впли-
вають на функціонування вітчизняної промисло-

вої компанії ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика» 
[9], була проведена за допомогою анкетування 
персоналу підприємства, загальні результати 
якого наведено на рис. 4.

Згідно з рис. 4, керівництво компанії може 
наглядно виокремити, які проблеми та загрози 
потрібно нагально вирішувати для створення 
сприятливих мотиваційних чинників функціону-
вання персоналу, а саме:

– недостатньо високий рівень оплати праці. 
Середня задоволеність оплатою праці на 

Таблиця 5
Динаміка оплати праці за основним видами діяльності, 2010–2016 рр. [7]

Вид діяльності Роки Відхилення
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 грн. %

Усього 2250 2648 3041 3282 3480 4195 5183 988 +23,55%
Сільське господарство 1467 1852 2094 2344 2556 3309 4195 886 +26,78%
Промисловість 2578 3119 3497 3774 3988 4789 5902 1113 +23,24%
Будівництво 1777 2294 2543 2727 2860 3551 4731 1180 +33,23%
Оптова та роздрібна 
торгівля 1898 2371 2739 3049 3439 4692 5808 1116 +23,79%

Транспорт 2648 3061 3405 3582 3768 4653 5810 1157 +24,87%
Інформація та 
телекомунікації 3185 3705 4360 4659 5176 7111 9530 2419 +34,02%

Фінансова та страхова 
діяльність 4695 5433 6077 6326 7020 8603 10227 1624 +18,88%

Операції з нерухомим 
майном 1864 2184 2384 2786 3090 3659 4804 1145 +31,29%

Професійна, наукова та 
технічна діяльність 2914 3575 4287 4505 5290 6736 8060 1324 +19,66%

Діяльність у сфері 
адміністративного 
та допоміжного 
обслуговування

1826 2162 2298 2546 2601 3114 3995 881 +28,29%

Державне управління 
й оборона; обов’язкове 
соціальне страхування

2735 3049 3432 3719 3817 4381 5953 1572 +35,88%

Освіта 1884 2077 2532 2696 2745 3132 3769 637 +20,34%
Охорона здоров’я та 
надання соціальної 
допомоги

1616 1762 2186 2351 2441 2829 3400 571 +20,18%

Мистецтво, спорт, розваги 
та відпочинок 2129 2394 3017 3343 3626 4134 4844 710 +17,17%

Надання інших видів послуг 1742 2062 2601 2738 3361 3634 4615 981 +27,00%
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Рис. 3. Динаміка довгострокової трудової міграції, % до загальної 
чисельності населення, 2002–2016 рр. [8, c. 31]
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ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика» становить 
6 із максимальних 10 (середній рівень оплати 
праці – 4 830 грн. на місяць). 

Відсутність значного рівня матеріальної 
зацікавленості підтверджує аналіз руху робо-
чої сили в компанії за останні три роки (табл. 
6). Так, кількість звільнених за власним бажан-
ням у 2015 р. була найбільшою (18 осіб), у 2016 
році – тільки одна особа, що можна пояснити 
підвищенням мінімальної оплати праці в дер-
жаві загалом (3 200 грн.). Аналіз працюючих по 
віковому складу (більше 120 осіб (46%) – від 50 
років і старше, у тому числі 40 (15%) – пенсіо-
нери за віком) указує на необхідність прийняття 
заходів щодо омолоджування персоналу. 

Необхідно організувати роботу по виходу 
пенсіонерів на заслужений відпочинок і попо-
внення чисельності молодими і перспективними 
працівниками; 

– ще одним зовнішнім проявом мотивацій-
ного чинника є виплати бонусів, премій (3 із 
10 балів). На думку персоналу компанії, даний 
показник майже відсутній, а це значно знижує 
продуктивність праці та самомотивацію;

Рис. 4. Результати анкетування персоналу ПАТ «Завод 
«Запоріжавтоматика» щодо задоволеності умовами праці

– відсутність належних умов праці, заста-
ріле обладнання (дата створення підприєм-
ства – 1968 р.). До основних внутрішніх моти-
ваційних чинників можна віднести створення 
сприятливих умов праці, а саме: збагачення 
праці, ротацію, гнучкий графік роботи. Збага-
чення праці – це надання людині такої роботи, 
яка давала б можливість зростання, творчості, 
відповідальності, самоактуалізації, включення 
в його обов’язки деяких функцій планування і 
контролю над якістю основної, а інколи і суміж-
ної діяльності. На думку персоналу ПАТ «Завод 
«Запоріжавтоматика», даний показник знахо-
диться на низькому рівні (4 із 10 балів), покра-
щення рівня якого значно збільшить самомоти-
вацію персоналу;

– вдосконалення корпоративної культури: 
формування місії організації, визначення прин-
ципів формування стосунків із внутрішнім і 
зовнішнім середовищем організації, постійне 
стимулювання праці відповідно до внутрішніх 
мотивів і потреб співробітників. Навчання за 
кошт підприємства  також є одним із важливих 
елементів у системі мотивації працівників. Під 
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Таблиця 6
Аналіз руху робочої сили на ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика» 

Показник 2014 р. 2015 р.
Відхилення

2016 р.
Відхилення

абсолютне абсолютне
1.Середньосписочна чисельність 
працівників, чоловік 287 290 +3 272 -18

2. Прийнято на роботу робітників 4 1 -3 1 -
3. Вибуло робітників, у т. ч.: 1 19 - 1 -18
- за власним бажанням 1 17 +16 1 -15
- звільнення за порушення трудової 
дисципліни - 2 +2 - -2

- призов в армію, навчання, вихід на 
пенсію - - - - -

4. Коефіцієнт обігу: - - - - -
- із прийняття, % 1,39 0,34 -1,05 0,37 +0,03
- зі звільнення,% 0,35 6,55 +6,20 0,37 -6,18
5. Коефіцієнт плинності кадрів, % 0,35 6,55 +6,20 0,37 -6,18
6. Коефіцієнт загального обороту, % 1,74 6,90 +5,16 0,74 -6,16

Джерело: [9]
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час тренінгів, семінарів працівники компанії 
більше спілкуються між собою неформально, 
що сприяє зближенню та формуванню команд-
ного духу. Підприємство, своєю чергою, отри-
мує кадри підвищеної кваліфікації [6].

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Отже, головний ресурс підприємства – персо-
нал, який може забезпечувати максимальну від-
дачу лише тоді, коли виконує роботу, яка відпо-
відає інтересам, здібностям, знанням та рівню 
освіти. Детальне розуміння топ-менеджментом 
усіх складників системи мотиваційних чинників 
в управлінні персоналом на сучасному промис-
ловому підприємстві залежить від отримання 
синергетичного ефекту від об’єднання склад-
ників матеріальної й нематеріальної мотивації: 
рівня оплати праці; системи внутрішніх комуні-
кацій; підтримки корпоративної культури; умов 
праці (навчання і розвитку персоналу, адапта-
ція, фактори для саморозвитку). 

Рис. 5. Структура персоналу  
ПАТ «Запоріжавтоматика» за віком у 2016 р. [9]

Отже, головним завданням для керівництва 
ПАТ «Завод «Запоріжавтоматика» повинно 
стати формування ефективного мотиваційного 
середовища. Для цього можна впроваджувати 
особливу систему винагороди (залежність вина-
городи працівника від досягнутих ним резуль-
татів і кваліфікації). На нашу думку, завдяки 
реалізації запропонованих заходів щодо вдо-
сконалення системи мотивації на вітчизня-
ному промисловому ПАТ «Завод «Запоріжав-
томатика» може бути досягнута головна мета 
суб’єкта підприємницької діяльності – покра-
щення економічних, фінансових та соціально-
організаційних результатів діяльності за рахунок 
підвищення самомотивації персоналу до праці.

Перспективами подальших досліджень у 
цьому напрямі є визначення позитивного та нега-
тивного впливу державної політики зайнятості 
на формування системи мотиваційних чинників, 
зокрема для молоді, та створення якісних умов 
праці для персоналу підприємств промисловості.
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У статті визначено сутність науково-технічної підготовки виробництва нової продукції, розглянуто 
її складники. Охарактеризовано основні принципи і методи управління та способи виконання робіт із на-
уково-технічної підготовки виробництва нової продукції на машинобудівному підприємстві; основні етапи 
науково-технічної підготовки виробництва нової продукції, такі як науково-дослідні роботи, дослідно-кон-
структорські роботи, конструкторська підготовка, технологічна підготовка, організаційна підготовка 
та освоєння виробництва. Визначено, що сучасні тенденції розвитку економіки потребують певного ко-
ригування  змісту етапів та сутності науково-технічної підготовки виробництва нової продукції у цілому. 
Цьому сприяє зростаюча конкуренція на внутрішньому та зовнішньому ринках та намагання підприємств 
забезпечити конкурентоспроможність продукції, що випускається.

Ключові слова: науково-технічна підготовка, підготовка виробництва нової продукції, інновації, ново-
введення, науково-дослідні роботи, конструкторська підготовка, технологічна підготовка. 

В статье определена сущность научно-технической подготовки производства новой продукции, 
рассмотрены ее составляющие. Охарактеризованы основные принципы и методы управления, способы 
выполнения работ по научно-технической подготовке производства новой продукции на машинострои-
тельном предприятии; основные этапы научно-технической подготовки производства новой продукции, 
такие как научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские работы, конструкторская по-
дготовка, технологическая подготовка, организационная подготовка и освоение производства. Опред-
елено, что современные тенденции развития экономики требуют определенной корректировки содержа-
ния этапов и сущности научно-технической подготовки производства новой продукции в целом. Этому 
способствуют растущая конкуренция на внутреннем и внешнем рынках и попытки предприятий обеспе-
чить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Ключевые слова: научно-техническая подготовка, подготовка производства новой продукции, инно-
вации, нововведения, научно-исследовательские работы, конструкторская подготовка, технологическая 
подготовка.

In the article the essence of the scientific and technical training of new products, examined its components. 
Also described basic principles and methods of management and how performance scientific and technical training 
of new products at an engineering company. We characterize the main stages of scientific and technical training 
of new products, such as research work, development work, engineering training, technology education, training 
and organizational development of production. Determined that the current trends in the economy require some 
adjustments to the content and nature of the stages of scientific and technical training of new products in general. 
This contributes to increased competition in the domestic and foreign markets and efforts of enterprises to ensure 
competitiveness of products.

Keywords: scientific, technical training, training of new products, innovation, innovation, scientific research, 
engineering training, technological training.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Основою промислового 
комплексу України є машинобудівні підприєм-
ства, значна кількість яких нині знаходиться в 
незадовільному фінансовому стані та є фінан-

сово неспроможними. Для забезпечення ефек-
тивного функціонування та покращення стану 
машинобудівних підприємств потрібно значну 
увагу приділяти науково-технічному розвитку 
та інноваційному процесу через розроблення 
та впровадження нових видів продукції і нових 
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технологій за допомогою сучасних форм, мето-
дів та механізмів науково-технічної підготовки 
виробництва нової продукції.

Нові види продукції допоможуть підвищити 
конкурентоспроможність підприємств та ефек-
тивність їх виробничої діяльності. Шляхом 
збільшення частки такої продукції машинобу-
дівні підприємства успішно вирішать завдання 
модернізації виробництва, зможуть зменшити 
науково-технологічне відставання від інших 
промислових підприємств та покращити свій 
фінансовий стан.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Теоретичні та прак-
тичні засади науково-технічної підготовки вироб-
ництва нової продукції широко висвітлено в нау-
кових працях таких науковців: Б.М. Андрушківа, 
В.Г. Василькова, В.О. Василенка, В.М. Гриньо-
вої, В.І. Захарченка, О.Є. Кузьміна, В.О. Они-
щенка, Л.П. Сай, І.І. Стойко, Р.А. Фатхутдінова 
та ін. Зокрема, вони досліджують основні про-
цеси науково-технічної підготовки виробництва 
нової продукції на промислових підприємствах. 
Однак недостатньо уваги приділяється сучас-
ним особливостям науково-технічної підготовки 
в окремих галузях промислового виробництва, 
зокрема на машинобудівних підприємствах.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є аналіз нау-
ково-методологічних підходів до сутності нау-
ково-технічної підготовки виробництва нової 
продукції та визначення основних засобів управ-
ління науково-технічною підготовкою виробни-
цтва на машинобудівному підприємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Вітчизняні машинобудівні підпри-
ємства, які мають достатньо високий науково-
технічний, виробничо-технологічний та кадро-
вий потенціал, володіють значною кількістю 
унікальних сучасних технологій та зразків про-
дукції, продовжують розвиватися без належ-
ного використання досягнень сучасної науки. 
У структурі виробництва переважають низько- 
та середньотехнологічні продукти, залишається 
високим рівень його ресурсо- та енерговитрат-
ності [1, с. 1]. Здатність машинобудівних підпри-
ємств функціонувати та розвиватися залежить 
від їх спроможності створювати й упроваджу-
вати нововведення. 

У процесі науково-технічної підготовки вироб-
ництва саме й з’являються нововведення, тобто 
інновації різного характеру. Життєвий цикл 
будь-якої інновації  доволі тривалий у часі – від 
зародження ідеї інновації, що виникає у зв’язку 
із задоволенням певної потреби споживачів, до 
практичної реалізації у вигляді кінцевого про-
дукту або послуги. Для того щоб ефективно 
виконати всі ці дії, може виникнути потреба у 
розробленні нових технологій, застосуванні 
нової техніки та матеріалів, знань та навичок і, 

відповідно, професій та кваліфікації виконавців, 
а також можливих певних організаційних змінах 
у структурі виробництва та споживання. Перед-
бачити, спрогнозувати, спланувати такі зміни і 
організувати розроблення та виробництво нової 
продукції можна в процесі науково-технічної під-
готовки виробництва.

Ґрунтовне дослідження різноманітних під-
ходів до тлумачення науково-технічної підго-
товки виробництва, проведене С.І. Алексєєвою, 
засвідчило, що зазвичай її ототожнюють із тех-
нічною підготовкою та розглядають як комплекс 
науково-технічних робіт. На основі системати-
зації та узагальнення поглядів вітчизняних та 
зарубіжних учених-економістів автором зро-
блено висновок, що категорію «науково-тех-
нічна підготовка виробництва» слід трактувати 
як поєднання двох видів підготовок – науково-
дослідної та технічної, кожна з яких є сукупністю 
різноформатних робіт [2, с. 7]. 

Науково-дослідна підготовка передбачає 
проведення фундаментальних та приклад-
них досліджень, а технічна підготовка охоплює 
здійснення проектно-конструкторських та про-
ектно-технологічних робіт із коригуванням кон-
структорської та технологічної документації, 
виготовлення дослідного зразка та його випро-
бування [2, с. 8].

Стадія науково-технічної підготовки вироб-
ництва включає такі етапи: наукову підготовку, 
конструкторську підготовку, технологічну підго-
товку та організаційну підготовку виробництва. 
На думку автора, ця стадія передбачає цілий 
комплекс заходів, зокрема дослідження наявних 
аналогів продукції, проведення науково-дослід-
них, експериментальних робіт, розроблення кон-
структорської документації, вибір технологічного 
процесу, вибір якісних технологічних основних 
засобів, організацію виробничих дільниць, роз-
міщення засобів виробництва на цих дільни-
цях, забезпечення необхідних умов для процесу 
виробництва та коригування конструкторської та 
технологічної документації [3, с. 86–92].

В.Г. Васильков зазначає, що стадії науково-
технічної підготовки виробництва принципово 
нових складних видів продукції мають свої спря-
мованість і характерні особливості [4, с. 422]. 
Доцільно надати коротку характеристику етапів 
науково-технічної підготовки виробництва нової 
продукції.

Науково-дослідні роботи зі створення продук-
ції – це комплекс досліджень, що проводиться 
для отримання нових знань, обґрунтованих 
вихідних даних, пошуку нових ідей, принципів, 
методів та шляхів створення нової або модерні-
зації продукції, що випускається.

Дослідно-конструкторські роботи – сукупність 
взаємопов’язаних процесів зі створення нових 
або модернізації діючих конструкцій виробів 
згідно з установленими вимогами замовників, 
виготовлення та випробування їх дослідних або 
головних зразків. 
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Конструкторська підготовка виробництва – 
створення комплекту креслень для виготов-
лення і випробування макетів, дослідних зразків 
(дослідної партії), настановної серії та доку-
ментації для серійного і масового виготовлення 
нових виробів із використанням результатів 
прикладних НДР та ДКР.

Технологічна підготовка виробництва 
об’єднує роботи зі створення та вдосконалення 
технологічних процесів виготовлення продукції, 
документального їх оформлення, проектування 
та виготовлення необхідного технологічного 
оснащення, планування розташування устатку-
вання та виробничих підрозділів, екологічного 
моніторингу параметрів спроектованих виробів 
та процесів.

Організаційна підготовка виробництва являє 
собою сукупність взаємопов’язаних процесів із 
вибору форм і методів організації виробництва 
нових виробів, забезпечення їх необхідними 
матеріалами і комплектуючими, підготовки і 
перепідготовки кадрів, оперативно-виробничого 
планування.

Освоєння виробництва передбачає пере-
вірку й удосконалення спроектованих конструк-
цій та технологічних процесів, освоєння нових 
форм організації виробництва та оволодіння 
практичними прийомами виготовлення про-
дукції зі стабільними показниками і в заданому 
обсязі [4, с. 422–423].

Кожна стадія науково-технічної підготовки 
виробництва розподіляється на певні етапи, а 
етапи, своєю чергою, – на окремі роботи.

Процес підготовки виробництва нової про-
дукції вимагає використання наукових підходів 
до управління на всіх етапах його виконання 
(маркетинг нового продукту, науково-дослідні 
роботи, дослідно-конструкторські роботи, тех-
нічна й економічна експертиза проектів і тех-
нічна підготовка виробництва) [5, с. 34].

Однак сучасні тенденції розвитку індустрі-
альної економіки, зокрема її орієнтація на інно-
ваційний шлях розвитку, потребують певного 
коригування  змісту етапів та сутності науково-
технічної підготовки виробництва нової продук-
ції у цілому. Цьому сприяють зростаюча конку-
ренція на внутрішньому та зовнішньому ринках 
та намагання підприємств забезпечити конку-
рентоспроможність продукції, що випускається. 
Успішно конкурувати можна лише з товарами 
високоякісними, належно захищеними патен-
тами. Досягнути такого рівня може лише те під-
приємство, яке володіє високотехнологічною, 
наукомісткою продукцією, яку можна отримати 
в результаті послідовної та ефективної науково-
технічної підготовки виробництва нової продук-
ції, що безпосередньо реалізується на підпри-
ємстві. Отже, постає проблема ефективного 
поєднання, по-перше, маркетингових завдань 
з опанування визначених сегментів ринку, 
по-друге, наукових завдань із розроблення пев-
них засад отримання патентно-захищеної про-

дукції, по-третє, техніко-технологічних завдань 
із реалізації отриманих наукових результатів у 
конкретних видах нового устаткування і техноло-
гіях, по-четверте, організаційних та фінансово-
економічних завдань, які полягають у створенні 
відповідних виробничих структур, фінансових 
фондів для забезпечення усіх цих робіт, а також 
у підготовці і перепідготовці кадрів відповідних 
професій та кваліфікації. 

Для ефективного управління науково-
технічною підготовкою виробництва важ-
ливо правильно використовувати відповідні 
засоби – принципи і методи управління науково-
технічною підготовкою виробництва. 

Згідно з думкою І.В. Алексєєва, основними 
принципами управління науково-технічною під-
готовкою виробництва є єдність економічного 
керівництва технічним розвитком підприємства 
(об’єднання); єдність організаційної структури 
управління технічним розвитком виробництва; 
економічно оптимальна технічна політика ново-
введень. Автор уважає, що ці принципи утворю-
ють систему, яка охоплює найважливіші аспекти 
забезпечення оптимального розвитку виробни-
цтва на підприємстві [6].

Л.П. Сай зазначає, що методи управління 
науково-технічною підготовкою виробництва 
повинні бути за своєю сутністю сприятливими 
до нововведень, здатними реалізувати останні 
досягнення науки, техніки, передового досвіду. 
Зокрема, вони повинні створювати умови для 
високоефективного використання виробничих 
потужностей під час підготовки виробництва 
(інструментального, інших допоміжних вироб-
ництв, що беруть участь у науково-технічній під-
готовці виробництва, а якщо вимагається, то й 
основному виробництві). Зазначеним вимогам 
відповідають методи: організаційно-інформа-
ційний маршрут технічної підготовки виробни-
цтва, матрично-вузловий метод планування, 
інші методи, які базуються на матрично-вузло-
вому підході (нормування, прогнозування та ін.). 
На практиці також широко використовуються 
такі методи, як сіткове планування і управління 
та організація планування технічної підготовки 
виробництва на базі стандартів підприємства 
[7, с. 89].

Під час управління науково-технічною підго-
товкою виробництва необхідно звертати увагу 
на специфіку функціонування конкретного під-
приємства, тобто зважати на особливості його 
діяльності, які визначаються певними параме-
трами. До таких параметрів доцільно віднести 
масштаб підприємства (мале, середнє, велике), 
тип виробництва (одиничне, серійне, масове) 
та вид виконуваних робіт із науково-технічної 
підготовки виробництва [2, с. 8]. С.І. Алексєє-
вою запропонована модель із закріплення робіт 
науково-технічної підготовки виробництва нової 
продукції (табл. 1).

А.Е.Ю. Передрій визначає у своїх досліджен-
нях роль науково-технічної підготовки вироб-



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

182 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ182

ництва, яка, на його думку, полягає в тому, що 
науково-дослідні роботи можна розглядати як 
наукову підготовку виробництва, дослідно-кон-
структорські роботи – як основну частину кон-
структорської підготовки виробництва і частково 
технологічної, а власне підготовку виробництва 
на серійному заводі – як закінчення конструк-
торської підготовки, проведення  переважно 
технологічної, а також організаційної підготовки 
виробництва. Від ефективності системи підго-
товки виробництва залежить у кінцевому під-
сумку економічна ефективність проекту розро-
блення нових видів продукції [8, с. 20]. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. На 
сучасному етапі розвитку економіки ефективна 
науково-технічна підготовка виробництва нової 

продукції (нововведень) значною мірою визна-
чає успішне функціонування машинобудівного 
підприємства, а саме його  конкурентоспромож-
ність та його фінансову незалежність, забез-
печує виробництво конкурентоспроможної про-
дукції та конкурентні переваги на ринках збуту. 

Нині підприємство саме повинне визначати 
й прогнозувати, вміти швидко, а головне пра-
вильно реагувати на будь-які зміни в зовніш-
ньому й внутрішньому середовищі і відповідно 
до них корегувати свою діяльність. Ускладнення 
виробництва, супроводжуване ростом склад-
ності розв'язуваних завдань і підвищенням 
утрат від неточного й несвоєчасного прийняття 
рішень, висуває необхідність застосування 
ефективного управління науково-технічною під-
готовкою виробництва нової продукції. 

Таблиця 1
Узагальнення способів виконання робіт науково-технічної підготовки виробництва 

відповідно до масштабу і типу виробництва машинобудівного підприємства 

№ 
з/п Способи здійснення НТПВ

Об’єкти виконання робіт 
відповідно до масштабу і типу 

виробництва
Особливості організування 

робіт із НТПВ

1.
Безпосередньо на 
підприємстві – власними 
силами

Великі підприємства типу ТНК 
із масовим типом виробництва

Закріплення робіт за 
підрозділами підприємства

2. На іншому підприємстві – 
повністю на замовлення

Малі підприємства з 
одиничним типом виробництва

Пошук підрядних організацій 
для виконання робіт

3.

Комбіновано (частково на 
власному підприємстві і 
частково у підрядника – 
власними і підрядними 
силами)

Підприємства із серійним 
типом виробництва (малі, 
середні, великі)

Координування робіт між 
підрозділами підприємства, 
задіяними у НТПВ, і 
підрядними організаціями

Джерело: [2, с. 8]
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У статті наведено та проаналізовано основні шляхи покращення управління мотивацією праці на під-
приємствах санаторно-курортного комплексу України. Показано методи управління системою мотивації 
та основні чинники для вибору величини мотивації персоналу підприємств санаторно-курортного комп-
лексу залежно від обраних факторів.
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В статье приведены и проанализированы основные пути улучшения управления мотивацией труда на 
предприятиях санаторно-курортного комплекса Украины. Показаны методы управления системой моти-
вации и основные факторы для выбора величины мотивации персонала предприятий санаторно-курорт-
ного комплекса в зависимости от выбранных факторов.

Ключевые слова: управление мотивацией труда, мотивация персонала, нематериальная мотивация, 
санаторно-курортный комплекс.

The article presents and analyzes the main ways to improve the management of labor motivation at the enterprises 
of the sanatorium and resort complex of Ukraine. The methods of managing the motivation system and the main 
factors for choosing the corect ammount of staff motivation of the enterprises of the sanatorium-resort complex are 
shown, depending on the preferable factors have been described.

Keywords: labor motivation management, personnel motivation, intangible motivation, sanatorium-resort 
complex.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. У сучасних умовах станов-
лення ринкової економіки України, що ставить 
акцент на соціальну орієнтацію, є важливим 
для підприємств, зокрема санаторно-курортних, 
забезпечення виконання практичних завдань 
менеджменту трудової діяльності працівників 
підприємства за допомогою реалізації ефектив-
ної системи мотивації працівників (лікарського, 
середнього медичного персоналу, адміністра-
тивного персоналу та обслуговуючого персо-
налу), що сприяла б підвищенню їх мотивації до 
якісної та продуктивної праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Дослідженням впливу 
мотивації персоналу на ефективність діяльності 
підприємства присвячено низку наукових праць 
Л.О. Гризовської, В.Ф. Грищенка, О.Г. Кирилова, 
О. Робеску та ін. Водночас саме тематика шля-

хів покращення мотиваційного стану підприєм-
ства є малодослідженою.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у з’ясуванні 
шляхів покращення управління мотивацією 
праці на підприємствах санаторно-курортного 
комплексу України.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням

отриманих наукових результатів. Одним із 
найважливіших завдань, що стоять перед керів-
ництвом будь-якої компанії в сучасних ринко-
вих умовах, є виявлення і подальше ефективне 
використання організаційних ресурсів. Осо-
бливу значущість цей процес набуває на тлі 
нестабільності зовнішнього середовища, що 
вимагає від організації постійного посилення 
конкурентоспроможності та гнучкості в прове-
денні внутрішніх і зовнішніх змін. 

Система мотивації праці на підприємстві 
відіграє одну з провідних ролей з усіх внутріш-
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ніх факторів, що впливають на розвиток підпри-
ємства. Правильне стимулювання робітників 
і вдале мотивування до виробничої діяльності 
дають внутрішній поштовх для більш ефектив-
ного виробництва та, зрештою, більш ефек-
тивного функціонування підприємства [2]. 
Сучасний етап розвитку економіки країни харак-
теризується великою увагою та активізацією 
досліджень із розроблення нових підходів до 
мотивації праці. 

До основних шляхів покращення системи 
мотивації праці на підприємствах санаторно-
курортного комплексу належать [5]:

– оцінка поточного стану та визначення 
цільової системи мотивації;

– проектування системи окладів/тарифної 
сітки;

– проектування системи преміальної вина-
городи співробітників;

– проектування системи непрямого матері-
ального і нематеріального стимулювання.

Своєю чергою, важливо застосовувати комп-
лекс заходів організаційного та економічного 
характеру, які забезпечують сприятливі умови 
діяльності підприємства, формують ефективну 
систему мотивації для покращення стану люд-
ських ресурсів, сприяють задоволенню потреб 
працівників у процесі їх трудової діяльності та 
формують організаційно-економічний механізм 
управління мотивацією персоналу. Елементи 
організаційно-економічного механізму управління 
мотивацією персоналу можна виокремити так: 

– суб’єкти та об’єкти управління; 
– упровадження та використання етапів 

управління системою мотивації; 
– сукупність принципів, критеріїв, методів і 

результатів ефективного управління системою 
мотивації персоналу. 

Серед функцій управління організаційно-еко-
номічним механізмом слід виділити [1]: 

– цілепокладання (встановлення цілей, фор-
мування стратегії, прогнозування результатів); 

– планування (відбір необхідних фінансо-
вих, нормативно-правових, трудових, інформа-
ційних ресурсів); 

– аналіз (дослідження поточної ситуації на 
підприємстві, вплив зовнішніх та внутрішніх 
факторів); 

– організацію (реалізація досягнення цілей 
підприємства); 

– координацію (створення гармонії взаємо-
дії суб’єктів та об’єктів підприємства); 

– контроль (моніторинг персоналу, виді-
лення критеріїв оцінки праці тощо); 

– мотивацію (узгодження цілей підпри-
ємства з інтересами працівників, вибір форм і 
методів стимулювання); 

– регулювання (виконання поточних заходів, 
пов'язаних з усуненням відхилень від заданого 
режиму функціонування системи мотивації).

Побудова моделі управління організаційно-
економічним механізмом формування та реалі-

зації трудової мотивації персоналу можна розді-
лити на такі етапи:

– формування цілей підприємства сана-
торно-курортного комплексу;

– збір, обробка, систематизація та узагаль-
нення інформації;

– створення робочої групи з питань форму-
вання та реалізації стратегії мотивації праці 
персоналу;

– опитування працівників на предмет збору 
даних щодо діючого і бажаного рівня мотивації;

– розроблення та реалізація засобів стимулю-
вання згідно з виокремленими рівнями (лікарі, 
середній медичний персонал, адміністративний 
персонал, обслуговуючий персонал), при цьому 
слід ураховувати вплив зовнішніх і внутрішніх 
факторів підприємства щодо впровадження 
даних засобів стимулювання;

– оцінювання ефективності запровадженої 
мотивації. 

Основним завданням будь-якої ефективної 
організації є максимальне використання потен-
ціалу своїх співробітників. Саме тому нині відбу-
вається переорієнтування сучасних технологій 
управління в бік мотивації, яка враховує гли-
бинні особистісні мотиви співробітників, а також 
неформальну структуру організації. 

Нині багато керівників не надають особли-
вого значення змінам, які відбуваються, що 
істотно знижує ефективність управління. Це 
часто пов'язано з відсутністю методології побу-
дови чіткої системи управління, яка врахо-
вує потреби сучасного співробітника і вимоги 
швидко змінного зовнішнього середовища.

В умовах, коли відбувається якісне усклад-
нення управління за рахунок підвищення ролі 
соціально-психологічних технологій, виникає 
необхідність у поглибленні професіоналізму і 
посиленні спеціалізації керівників підприємств 
санаторно-курортного комплексу. 

Інструментом, який дає змогу не тільки 
об'єднати в собі різні методики, але й відкриває 
нові можливості розвитку, є коучинг. Викорис-
тання даної методики, у тому числі на підпри-
ємствах санаторно-курортного комплексу, як 
основи для формування мотивації персоналу 
дасть якісний мотиваційний стрибок серед пра-
цівників підприємства.

У цілому результативність працівника можна 
уявити як поєднання двох найважливіших ком-
понентів – мотивації до діяльності і досягнення 
цілей організації і його навичок і вмінь, здатності 
виконувати свої професійні обов'язки. Для поси-
лення мотивації і формування бажаної успішної 
поведінки необхідні тісний людський контакт, 
експериментування і зворотний зв'язок у режимі 
реального часу.

Нині наявні такі нормативні вимоги до всіх 
працівників підприємств санаторно-курортного 
комплексу, включаючи керівництво [5]:

– нормативні вимоги управлінської (для мене-
джерів) і виконавської (для виконавців) діяльності;



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

185185ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

– професійно-функціональні норми;
– позиційні норми (або норми міжфункціо-

нальної взаємодії);
– правила міжособистісних відносин. 
Основні стратегічні напрями підвищення 

ефективності мотивації праці такі [6]: 
– вдосконалення структури наявних мате-

ріальних і нематеріальних стимулів, реформу-
вання оплати праці; 

– соціальне забезпечення працівників на 
основі інвестицій у їх розвиток; 

– залучення потенціалу соціального парт-
нерства, вдосконалення колективно-договір-
ного регулювання праці та її оплати; 

– запровадження оцінювання ефектив-
ності мотиваційного механізму використання 
персоналу.

З огляду на дихотомічний характер системи 
мотивації персоналу, що полягає в наявності 
двох взаємозалежних підсистем, які мають від-
мінності в соціально-економічній природі еле-
ментів, що містяться в них, розглядати управ-
ління системою мотивації необхідно з погляду 
двох основних її аспектів – особистісно-орієнто-
ваного і функціонального. 

Управління структурою системи мотивації 
персоналу підприємств санаторно-курортного 
комплексу дає змогу вибудувати мотиви і сти-
мули у вигляді ієрархії, тобто вказати послідов-
ність верховенства мотивів і стимулів у їх сукуп-
ності. Даний складовий елемент управління дає 
змогу впливати на мотиви і стимули, змінюючи 
їх важливість разом із трансформацією зовніш-
нього і внутрішнього середовища підприємств 
санаторно-курортного комплексу.

Інституційне управління системою мотивації 
пов'язано з оточенням системи мотивації; воно 
формує конкретний склад мотивів і стимулів, 
пов'язаних з особливістю діяльності того чи 
іншого підприємства. Також інституційне управ-
ління впливає на створення обмежень у рамках 
організаційної культури підприємств санаторно-
курортного комплексу.

Управління вподобаннями і цінностями сис-
теми мотивації персоналу дає змогу формувати 
основні цінності працівників підприємств сана-
торно-курортного комплексу. Також важливим 
моментом є відповідність цінностей працівників 
цінностям самого підприємства, який формується 
в процесі його діяльності. Для відстеження цінніс-
ної структури персоналу необхідно налагодити 
постійний моніторинг організаційної культури.

Процесне управління системою мотивації 
передбачає встановлення принципів коригу-
вання дії мотивів і вибору стимулів у рамках 
системи. Іншими словами, встановлені прин-
ципи дають змогу здійснювати управління про-
цесом стимулів на персонал організації, а також 
коректувати поведінку працівників, пов'язану з 
реалізацією їх мотивів. Працівники мають мож-
ливість вибирати той чи інший спосіб поведінки 
виходячи з безлічі способів поведінки.

Інформаційне управління системою мотива-
ції передбачає два різноспрямовані процеси. 
По-перше, воно визначає той обсяг інформа-
ції, доступної для працівників, використовуючи 
який вони можуть сформувати власне уявлення 
про систему мотивації підприємств санаторно-
курортного комплексу. По-друге, керівництво 
організації збирає дані про мотиваційну струк-
туру працівників і на підставі отриманих даних 
формує у цілому управління системою мотивації.

Основними методами мотивації працівників є 
матеріальні та нематеріальні. Матеріальна моти-
вація спрямована переважно на задоволення 
фізіологічних потреб. До неї належать заробітна 
плата, премії, бонуси та надбавки. Проте гроші – 
це не єдиний і часто не найефективніший спосіб 
мотивації працівників. Уважається, що нематері-
альна винагорода часом може вплинути помітно 
та ефективно. Нематеріальна мотивація спрямо-
вана на задоволення психологічних та соціаль-
них потреб людини. Ефективно дана мотивація 
впливатиме лише на тих людей, які вже задо-
вольнили свої базові потреби і впевнені в тому, 
що зможуть їх забезпечувати, та наступним ета-
пом для них є самореалізація [7].

Правильний вибір методів ефективного 
управління підприємством санаторно-курорт-
ного комплексу є основним завданням мене-
джера. При цьому важливо розуміти, що методи 
управління надають різний вплив на надання 
послуг і на працівника. 

Розвиток санаторно-курортних послуг засно-
ваний на об'єктивних економічних законах і тому 
прогнозується досить чітко і виразно. Основні 
труднощі виникають у процесі координації й 
управління людьми, які здійснюють і регулюють 
процес виробництва. Люди – це основа будь-
якого бізнесу, і від того, наскільки вони мотиво-
вані і залучені в роботу, залежить економічний 
результат роботи кожного підприємства.

Під час удосконалення системи мотивації 
праці на підприємствах санаторно-курортного 
комплексу доцільно застосовувати методи, що 
подані в табл. 1.

Система мотивації не буде достатньо ефек-
тивною, якщо вона базуватиметься лише на 
фінансових стимулах і не включатиме немате-
ріальні складники. Зрозуміло, що для кожного 
працівника існує індивідуальна схема, адже на 
різних людей діють різні стимули і для цього 
потрібно враховувати низку аспектів, особли-
востей характеру працівників, їх прагнення 
професійного самовираження. Використання 
нематеріальних методів мотивації працівникам 
дасть змогу не лише підвищити ефективність їх 
роботи, але й зведе до мінімуму матеріальний 
складник мотивування. Важливо зосередитися 
не лише на збалансованості системи стимулю-
вання персоналу, а й на пошуку індивідуаль-
них важелів впливу. У працівників повинна бути 
мотивація: гарантоване робоче місце, у тому 
числі його збереження; можливість професій-
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Таблиця 1
Методи управління системою мотивації та стимулювання праці  

на підприємствах санаторно-курортного комплексу
№ 
з/п

Назва методу 
методів Значення методу

Економічні

Економічні методи управління, зумовлені економічними стимулами. Вони 
припускають матеріальну мотивацію, тобто орієнтацію на виконання 
певних показників або завдань, і здійснення після їх виконання економічної 
винагороди за результати роботи. Використання економічних методів 
пов'язане з формуванням плану роботи, контролем над його здійсненням, а 
також економічним стимулюванням праці, тобто з раціональною системою 
оплати праці, що передбачає заохочення за певну кількість і якість праці та 
застосування санкцій за невідповідну його кількість і недостатню якість 

Організаційні
Ці методи базуються на владній мотивації, заснованій на підпорядкуванні 
закону, правопорядку, старшому за посадою і т. п., і спирається на можливість 
примусу. Вони охоплюють організаційне планування, організаційне 
нормування, інструктаж, підзвітність, контроль

Соціально-
психологічні

За допомогою цих методів впливають переважно на свідомість працівників, 
на соціальні, естетичні, релігійні та інші інтереси людей і здійснюють 
соціальне стимулювання трудової діяльності. Дана група методів включає в 
себе різноманітний арсенал способів і прийомів, розроблених соціологією, 
психологією та іншими науками, що вивчають людину. До числа цих методів 
належать анкетування, тестування, опитування, інтерв'ю тощо

Джерело: складено на основі [4]
Таблиця 2

Вибір чинників для вибору величини мотивації персоналу підприємств  
санаторно-курортного комплексу

№ 
з/п Група чинників Назва чинника Види персоналу ПСКК, яким підходить 

певний чинник

1

Особистісні

Вік
Лікарі, середній медичний персонал, 

адміністративний персонал, 
обслуговуючий персонал

2 Професія Лікарі, адміністративний персонал
3 Освіта Лікарі, адміністративний персонал

4 Професійні навички
Лікарі, середній медичний персонал, 

адміністративний персонал, 
обслуговуючий персонал

5 Стаж на підприємстві, чи на посаді Лікарі, адміністративний персонал

7 Якість виконання службових 
обов’язків

Лікарі, середній медичний персонал, 
адміністративний персонал, 

обслуговуючий персонал
8

Службові
Ієрархічна приналежність Лікарі, адміністративний персонал

9 Функціональні обов’язки
Лікарі, середній медичний персонал, 

адміністративний персонал, 
обслуговуючий персонал

10

Виробничі

Галузь Лікарі, середній медичний персонал, 
адміністративний персонал

11 Масштаб компанії
Лікарі, середній медичний персонал, 

адміністративний персонал, 
обслуговуючий персонал

12 Територіальне місцезнаходження
Лікарі, середній медичний персонал, 

адміністративний персонал, 
обслуговуючий персонал

13 Умови праці
Лікарі, середній медичний персонал, 

адміністративний персонал, 
обслуговуючий персонал

14 Корпоративна культура
Лікарі, середній медичний персонал, 

адміністративний персонал, 
обслуговуючий персонал

15
Ринкові

Попит та пропозиція на ринку праці
Лікарі, середній медичний персонал, 

адміністративний персонал, 
обслуговуючий персонал

16 Загальногосподарська та ринкова 
кон’юнктура

Лікарі, середній медичний персонал, 
адміністративний персонал, 

обслуговуючий персонал
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ного зростання; задоволеність винагородою; 
наявність системи заохочень. 

Мотивацію працівників підприємств сана-
торно-курортного комплексу можна здійснювати 
з урахуванням таких чинників (табл. 2)

Отже, основні шляхи покращення управління 
мотивації працівників можуть бути такими [3]:

1)  навчання керівників оволодінню методи-
кою мотивації персоналу та побудови ефектив-
ної команди;

2)  розроблення системи винагород, що 
передбачає мотивацію за результат;

3)  запровадження системи оцінки ефектив-
ності праці співробітників, виявлення їх потенці-
алу та можливостей у сфері праці;

4)  створення прозорих і зрозумілих алгорит-
мів кар’єрного зростання (системи управління 
кар’єрою персоналу);

5)  створення кадрового резерву.
Для адекватного реагування на зміну стану 

мотивації праці на підприємстві та відповід-
ного коригування елементів кадрової політики 
та системи управління персоналом необхідно 
застосовувати систему показників комплексної 
оцінки ефективності мотиваційного механізму.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Під-
приємствам санаторно-курортного комплексу 
слід звернути увагу на відповідність системи 
мотивації рівню розвитку організації та її поло-
женню на життєвому циклі. З універсального 
компонента мотивація може стати інструментом 
розвитку організації, який буде залучати і пробу-
джувати нові мотиваційні сили, виявляти потен-
ційних лідерів і закріплювати отримані ними 
результати. 
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The directions of realization of a strategy of financial-economic activity in the industrial enterprise’s management 
are developed in the article. The recommendations for the improvement of strategic management of financial-
economic activities of industrial enterprises on the basis of diagnostics are proposed, the role of its results in 
increasing the efficiency of decision-making is defined. The approach to the formation of the structure of environment 
of financial-economic activities of an enterprise is improved through the profound study of internal environmental 
factors, such as: the financial policy type of the enterprise, its credit history, emission and dividend policy, long-term 
goals and priorities of owners, the tendency of owners to risk, accounting policy of the enterprise, the structure and 
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У статті набули розвитку стратегічні напрямки реалізації діагностики фінансово-господарської діяль-
ності в системі управління промисловим підприємством. Запропоновано рекомендації щодо вдосконален-
ня стратегічного управління фінансово-господарською діяльністю промислових підприємств на засадах 
діагностики, визначено роль її результатів в підвищенні ефективності прийняття управлінських рішень. 
Вдосконалено підхід до формування структури середовища фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства через поглиблене дослідження факторів внутрішнього середовища. Серед цих факторів виділені: 
тип фінансової політики підприємства, його кредитна історія, емісійна й дивідендна політика, довгостро-
кові цілі та пріоритети власників, схильність власників до ризику, облікова політика підприємства, струк-
тура і професійний рівень персоналу, система внутрішнього контролю та аудиту. 

Ключові слова: фінансова стратегія, фінансовий менеджмент, діагностика фінансово-господарської 
діяльності, стратегічне управління.

В статье получили развитие стратегические направления реализации диагностики финансо-
во-хозяйственной деятельности в системе управления промышленным предприятием. Предложены 
рекомендации по совершенствованию стратегического управления финансово-хозяйственной дея-
тельностью промышленных предприятий на основе диагностики, определена роль ее результатов в 
повышении эффективности принятия управленческих решений. Усовершенствован подход к формиро-
ванию структуры среды финансово-хозяйственной деятельности предприятия исходя из углубленно-
го исследование факторов внутренней среды. Среди этих факторов выделены: тип финансовой поли-
тики предприятия, его кредитная история, эмиссионная и дивидендная политика, долгосрочные цели и 
приоритеты владельцев, склонность владельцев к риску, учетная политика предприятия, структура и 
профессиональный уровень персонала, система внутреннего контроля и аудита.

Ключевые слова: финансовая стратегия, финансовый менеджмент, диагностика финансово-хозяй-
ственной деятельности, стратегическое управление.

Problem setting. The condition of Ukrainian 
economy of the present time and the industrial 
sector, in particular, provides the weighty 
significance of the financial-economic activity of 
enterprises taking into consideration the number 
of problems, which complicate their functioning. 
Among them are such like: the amount of gains and 

profits do not reach a level sufficient to cover the 
cost of capital and operating costs; deepening the 
gap in liquidity level; lack of own financial sources; 
low intensity of advanced resources usage. The 
financial management of economic enterprises is 
responsible for solving the mentioned problems, 
eliminating the negative consequences.
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The management of financial-economic activity 
of modern industrial or any other enterprise is a 
complex multidimensional task. The main goals, 
which testify to its effectiveness, are as follows: the 
flexibility of financial planning, the optimal structure 
of financial resources distribution, minimizing 
financial risks.

The complexity and riskiness of functioning 
environment, internal instability of socio-economic 
systems stimulate to conceptual reinterpretation of 
management tasks of financial-economic activity, 
suggest the demand to think and act strategically 
to managers of industrial enterprises and make it 
particularly relevant.

The financial situation of the enterprise is the 
result of the parameters of its financial-economic 
factors of external and internal environment. 
Its identification is intended to increase the 
flexibility and adaptability of the controlled system, 
the capacity for timely response to emerging 
opportunities and threats, more effective usage of 
the enterprise potential.

Therefore, from the effectiveness’s point 
of view, the usage of strategic approach in 
management is not just appropriate but the only 
possible one. The investigation of management 
as the process of building and implementing the 
enterprise’s strategy allows forming long-term 
development prospects and not losing the ability 
to respond adequately to changes in the external 
and internal environment.

Recent research and publications’ analysis. 
In the investigation of strategic management 
as the process of developing and implementing 

the enterprise strategy, the author analysed 
publications of such researchers as: T. Bayazitov 
[1], A. Korn [2], I. Blank [3] and others.

However, despite numerous publications on the 
issue of financial strategy, remains inadequately 
explored the question of determining the necessity 
of application the results of diagnostics of financial 
and economic activity of Ukrainian industrial 
enterprises.

The goals of the article. The aim of the 
article is to propose the recommendations for the 
improvement of strategic management of financial-
economic activities of industrial enterprises on the 
basis of diagnostics. The other aim of the article is 
to define the role of diagnostics results in increasing 
the efficiency of decision-making.

Key research findings. Based on the analysis 
of scientific approaches to the essence of the 
strategy of financial-economic activity as a part of the 
overall enterprise strategy, we define the strategy 
of financial-economic activity as substantiated 
direction of management that contributes to the 
general mission through the formation and usage of 
financial resources. In other words, it is a functional 
direction of an overall strategy but it also provides 
a particular range of financial goals.

This feature of the strategy of financial-
economic activity is generated by differences in 
strategic and financial goals of enterprises and 
their simultaneous subordination (Fig. 1).

The strategy, which is built under long-term 
targets of financial-economic activity and predicted 
trends of enterprise’ development, balances 
strategic and financial goals.

 

1. Increase of market share 
2. Higher, stable position in the sphere of 
activity 
3. Increasing of product quality 
4. Lower level of costs in comparison 
with competitors 
5. The wider and more attractive range 
of products 
6. Increase of the customers’ sympathy 
7. Improved customer service, customers 
8. Emphasizing enterprise as a leader in 
technology or product innovations 
9. Increasing opportunities to compete in 
international markets 
10. Increasing possibilities for growth 
11. Improving the welfare of workers 

1. Acceleration of gains growth 
2. Acceleration of income growth 
3. Increase of dividends 
4. Increase of margins 
5. Increase of earning capacity of 
investments 
6. Increase of bond and credit rating 
7. Increase of cash flow 
8. Increase of share value 
9. The assignment of enterprise as 
well-known subject of fund market 
10. More diversified base of gain 
income 
11. Stable profitability during the 
recession 

STRATEGIC 
GOALS OF 

ENTERPRISE 

FINANCIAL 
GOALS OF 

ENTERPRISE 

Fig. 1. The correlation of strategic and financial goals of the enterprise [1, p. 19]
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The grounding of the main strategy goal of 
financial-economic activity requires a number of 
essential points.

Firstly, it is mandatory to conduct the coordination 
of it with the main target of the whole enterprise 
strategy that is to bring into accordance with the 
size of the organization, the stage of development, 
the resource provision, the implementation of time 
lag purpose into life.

Secondly, reaching the capacity goal – it has 
to define and coordinate the system of strategic 
targets of lower-level hierarchy. The target of such 
a kind, the most appropriate, is the welfare of the 
enterprise’s owners (shareholders).

Thirdly, it is necessary to form a system of 
criteria for measuring compliance with the current 
situation to desirable that is the election indicators, 
whose values are signalled about the level of the 
achievement or moving off the enterprise from the 
strategic priority. When it comes to the welfare of 
the owners, the relevant indicator of its measuring 

is the earning capacity of the fund, which shows 
the impact of the monetary unit invested in the 
enterprise.

Fourthly, the determination of the main strategic 
target of financial-economic activity as the entire 
process of constructing strategies is an individual 
task for each enterprise, for each direction of the 
business corporation.

The development of a strategy of financial-
economic activity of the enterprise is a complex 
system (Fig. 2), under which diagnosis results 
can be particularly useful. During this process, the 
diagnostic is an informational system that provides 
data about the past, the present, and the future 
situations.

The integration of diagnostics into the strategic 
management allows:

– to give a comprehensive description of the 
stage and financial parameters of the enterprise;

– to assess the probability of the following changes 
of situations, explore trends of these changes;

 

The scope and nature of the operations, 
the results of financial-economic activity  

The characteristics of the enterprise for the current time 
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Fig. 2. The process of development of the strategy of financial-economic activity  
of the enterprise
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Fig. 3 The structure of the environment of financial-economic activity of the enterprise 
(compiled by the author [2] and supplemented) 
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– to compare the opportunities and risks of 
alternative strategic directions;

– to determine the effect of implementation of 
the chosen strategy and the efficiency optimization 
measures of chosen strategic direction;

– to create a system for monitoring the results 
of the strategy implementation for the appropriate 
adjustments of following measures.

Taking into consideration the importance 
of diagnosis, we define it as a strategic 
management tool that provides an assessment 
of the resources, opportunities, and development 
trends of the enterprise during the construction 
and implementation of the strategy of its financial-
economic activity.

The strategic management system of the 
enterprise is based on identifying the strong and 
weak sides of its activity, the constructing measures 
for developing benefits and eliminating threats. An 
integrated vision of the enterprise position provides 
a diagnostic combination of financial-economic 
activity and strategic analysis (Fig. 3).

The financial-economic environment of the 
enterprise is a system of conditions and impacts 
on the organization, its forms, and results of this 
activity. Depending on the conditions of formation 
and action on the operation and development 
of the company, the structure of the strategic 
environment has three constituent units: the 
external environment’s indirect impact, the 
direct impact of the environment and internal 

environment of the financial-economic activity of 
the enterprise.

Distinguishing macro, meso, and micro levels 
of the environment of financial-economic activity 
allows grouping and analysing the current level of 
factors of influence on the situation of the enterprise 
and predicting the change of the direction or 
intensity of the action both of any factor.

The strategic analysis allows investigating 
the relationship of all elements of the enterprise 
environment, while its elements considered as 
a set of individual components within the set of 
factors are formed due to the peculiarities of a 
specific enterprise [4; 5, р. 40].

The strategic position of the enterprise 
is investigated by comparing the identified 
opportunities, threats of the strong and weak 
sides of its activity. The most common method is 
the SWOT-analysis; under uncertainty, it should 
be supplement by results of “scenario” or expert 
analysis [6, p. 52].

Conclusions. The identifying dominant 
environmental factors are extremely important as it 
allows evaluating the prospective state of the financial 
potential of the enterprise under the influence of 
possible changes. Nevertheless, the predisposition 
of enterprises to the action of the following factors 
varies and depends on the current state and trends of 
the entity development (stage of its life cycle, scope, 
and nature of operations of the financial-economic 
activity, financial development potential).
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МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
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Целью статьи является исследование существующих методик и обобщение опыта проведений 
маркетинговых исследований для формирования эффективной системы маркетинга аграрных предпри-
ятий, стимулирующей развитие их товарной политики и конкурентоспособность в условиях нестабиль-
ности бизнес-среды. В статье представлены результаты исследований маркетинговой деятельности 
как информационного сопровождения товарной политики аграрных предприятий. Проанализировано 
значение применения методических инструментов для разработки предприятием стратегии и такти-
ки выхода на рынок, проведения целенаправленной товарной политики. Сформулированы специальные 
методы оценки эффективности товарной политики.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, товарная политика, потребитель, эффективность, 
маркетинговые инструменты.

Метою статті є дослідження наявних методик і узагальнення досвіду проведення маркетингових до-
сліджень для формування ефективної системи маркетингу аграрних підприємств, що стимулюють роз-
виток їх товарної політики і конкурентоздатності в умовах нестабільного бізнес-середовища. У статті 
представлено результати досліджень маркетингової діяльності як інформаційного супроводження товар-
ної політики аграрних підприємств.  Проаналізовано значення застосування методичних інструментів для 
розроблення підприємством стратегії і тактики виходу на ринок, проведення цілеспрямованої товарної 
політики. Сформовані спеціальні методи оцінки ефективності товарної політики аграрних підприємств. 

Ключові слова: маркетингові дослідження, товарна політика, споживач, ефективність, маркетингові 
інструменти.

The purpose of the article is to study the existing methods and generalize the experience of conducting market 
research to form an effective marketing system for agrarian enterprises that stimulates the development of their 
product policies and competitiveness in the conditions of instability of the business environment. The article presents 
the results of research on marketing activities as an information support for the commodity policy of agrarian 
enterprises. The importance of applying methodological tools for developing an enterprise's strategy and tactics 
for entering the market, pursuing a targeted commodity policy is analyzed. Special methods for assessing the 
effectiveness of commodity policy have been formulated.

Keywords: мarketing research, product policy, consumer, efficiency, marketing tools.

Постановка проблемы в общем виде и 
ее связь с важными научными или практичес-
кими заданиями. Современный этап разви-
тия экономики Украины вплотную приблизил 
менеджмент аграрных предприятий к актуали-
зации проблемы необходимости практического 
применения маркетинговых исследований в 
своей производственной деятельности. Иссле-
дования призваны дать информационную базу 
для оптимального использования маркетин-

гового бюджета, оценки его эффективности, 
увеличения ожидаемой прибыли предприятия, 
гибкого оперативного управления и стратеги-
ческого планирования мероприятий товарной 
политики как основной составляющей марке-
тинговой деятельности аграрных предприятий. 
В этом контексте фундаментальная концепция 
маркетинговой деятельности представляется 
как взаимовыгодный обмен изготовителя и 
потребителя. При этом маркетинговое иссле-
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дование необходимо сфокусировать на фор-
мировании уникальных ассортиментных паке-
тов предложений, формировании лояльности и 
изучении изменения поведения групп потреби-
телей при воздействии внешних и внутренних 
факторов конкурентной бизнес-среды.

Анализ последних исследований и 
публикаций, в которых начато решение данной 
проблемы и на которые опираются авторы. Дан-
ную проблему исследовали как отечественные, 
так и зарубежные ученые, среди них – Ф. Котлер 
[10], Л. Баттерфилд [1], Д. Дэвис [7], Ф. Джеф-
кинс [5], Д. Дэй [6], Т. Примак [13], Е. Ромат [14]. 
К известным украинским агентствам, которые 
предлагают услуги по оценке эффективности 
ведения товарной политики, можно отнести: 
GFK [19], TNS – Ukraine [18], «Статинформкон-
салтинг» [16], TABASCO [8].

Формулирование целей статьи (постановка 
задачи). Недостаточно аргументировано клю-
чевое значение маркетинговых исследований, 
состоящее в уменьшении неопределенности при 
принятии стратегических решений, что позво-
ляет эффективно распределять экономический 
потенциал для увеличения объемов продаж и 
повышения показателей результативности опе-
рационной деятельности. Все перечисленное и 
определяет необходимость проведения иссле-
дования в этой области.

Изложение основного материала иссле-
дования с полным обоснованием полученных 
научных результатов. Основу эффективной 
товарной политики составляют уникальное 
товарное решение и четкая стратегия пози-
ционирования. При этом она не может быть 
эффективной, если отсутствует хотя бы один из 
этих элементов: какой бы ни была перспектив-
ной идея уникального торгового предложения, 
она не даст результатов без осуществления 

обоснованной стратегии товаропродвижения, 
и наоборот. План товарного решения (созда-
ние новых товаров, элиминация, упаковка 
и брендирование, специальные сервисные 
услуги) должен разрабатываться на основании 
результатов маркетинговых исследований как 
составной маркетингового плана. Для лучшего 
понимания сути маркетинговых исследований 
следует остановиться на краткой характерис-
тике основных проблем внешней и внутренней 
среды, которые являются объектами исследо-
ваний. Аграрные предприятия должны четко 
определить для себя объект развития и про-
движения и сфокусироваться на этапах реа-
лизации товарной политики: маркетинговые 
исследования, разработка товарной страте-
гии, планирование [1]. Основными объектами 
маркетинговых исследований товарной поли-
тики являются продукция, потребители, рынок, 
маркетинговые инструменты (табл. 1). Одно-
временно следует учитывать, что товар явля-
ется объектом как спроса, так и предложения, 
имея измеримые свойства и иррациональные, 
субъективные, которые сложно определить.

Исследования продукции подразумевают 
направления, призванные ответить на вопрос, 
насколько продукты, изготовленные данным 
аграрным предприятием, соответствуют тре-
бованиям, вкусам, желаниям потребителей. 
Если исходить из того, что продукция имеет 
комплекс полезных свойств, то предметом ана-
лиза ее становятся потребительские свойства, 
преимущества и недостатки по сравнению с 
аналогами, уже имеющимися на рынке. Крите-
рием оценки служит уровень потребительского 
спроса. Аграрное предприятие, стремящееся 
объективно оценить перспективы спроса на 
товар, должно на основе опроса потенциальных 
покупателей дать качественную, а если воз-

Таблица 1
Методические инструменты маркетинговых исследований товарной политики аграрных 

предприятий
Объект 

исследования Описание Методы

Продукция
Исследование потребительских 

свойств продукции, ее 
инновационности, упаковки, 

цены, фасовки, наличие спроса

Шкала Озгуда [4], 10-бальна система оценок 
Я. Стейпелема, метод Дельфи [6], интервью, 

фокус-группы, тестирование 

Потребители Мотивации потребителей при 
покупке продукции 

Панельные исследования, опрос, наблюдение, 
анкетирование [10], интервью [1]

Рынок
Емкость рынка, анализ 

рыночной конкуренции, позиции 
марок 

Опрос, наблюдение, эксперимент, имитация, 
экспертизы, а также обработка и анализ 

данных: кабинетный, панели – сбор детальной 
постоянной информации об объемах продаж 

или потребление продукции, ее наличии у 
конкурентов, репрезентативные выборки 

определенной группы потребителей

Маркетинговые 
инструменты

Измерение охвата аудитории, 
исследование рынка, 

маркетинговые мероприятия

Тестирование, эксперимент, фокус¬-
группы, анкетирование, опросы, панельные 

исследования [5]
Источник: собственные исследования
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можно, то и количественную оценку потреби-
тельских свойств продукции, перспектив ее 
рентабельного сбыта.

Следовательно, при сложившихся условиях 
для опроса потребителей с целью выяснения их 
отношения к потребительским характеристикам 
продукции используются дифференцированные 
методы оценок.

Большой популярностью пользуется шкала 
Озгуда, с помощью которой можно выразить 
как позитивное, так и негативное отношение к 
товару. Покупателю предоставляется возмож-
ность выразить свое отношение к продукции, 
выбрав одну из семи возможных оценок: пре-
красная (1), очень вкусная (2), привлекатель-
ная (З), посредственная (4), плохая (5), очень 
плохая (6), некачественная (7) [1]. Ответы 
покупателей суммируются, и выводится общая 
потребительская оценка. Чем выше ее значе-
ние, тем меньше сумма баллов. Такой метод 
позволяет быстро и с небольшой затратой сил 
и средств получить данные об отношении поку-
пателей к продукции или оценке ее отдельных 
характеристик: внешнего вида, вкуса, формы, 
цветового оформления, материала, упаковки, 
цены, расфасовки и т. д. Этим же способом 
можно определить отношение потребителей 
к продукции аграрного предприятия (торговой 
марки), к различным методам рекламирования 
товара, способам его демонстрации и др. Если 
подобные исследования проводятся регулярно, 
то можно проследить за изменением отноше-
ния покупателей к товару и оперативно принять 
меры для его улучшения, а также своевременно 
выявить момент, когда от дальнейшего произ-
водства следует отказаться [7; 12].

Следуя этому принципу, построена и 
10-балльная система оценок, разработанная Я. 
Стейпелем. Она позволяет получать более точ-
ное представление о преимуществах и недо-
статках продукции. Потребителям предлагается 
набор определений, характеризующих продук-
цию (хорошая, современная, вкусная, полез-
ная и т. д.), и они должны оценить, насколько 
каждое из этих определений соответствует их 
отношению к данному виду продукции. Полное 
совпадение покупательской оценки с данным 
определением оценивается +5 , полное расхож-
дение оценивается -5. Между двумя полюсами, 
очевидно, содержатся оценки опрашиваемых, 
которые затем суммируются и анализируются.

Одним из распространенных методов анке-
тирования является метод Дельфи, основанный 
на опросе определенной группы респондентов 
с непременной возможностью дальнейших кон-
тактов с ними и персонификацией анкет [4].

Информационно-методической основой 
сегментации рынка и типологии потребителей 
являются панельные исследования. Потреби-
тельская панель как выборочная совокупность 
потребителей предназначена для системати-
ческих наблюдений по заранее разработанным 

программам. Результаты панельных иссле-
дований после анализа и подготовки реко-
мендаций используются для интенсификации 
сбыта, в частности при подготовке и проведе-
нии рекламных кампаний, при налаживании 
торгового обслуживания потребителей и т. п. 
Часть рекомендаций имеют непосредственно 
производственный характер и стремятся при-
близить потребительские характеристики и вне-
шний вид продукции к определенным особен-
ностям спроса, для удовлетворения которого 
предназначен данный товар, и тем самым мак-
симально расширяют круг его покупателей. Про-
ведение целенаправленной товарной политики 
будет способствовать увеличению объемов про-
дукции с улучшенными качественными характе-
ристиками, которые более полно удовлетворяют 
потребности потребителей и максимизируют 
эффект от потребления, развитию отрасли и 
повышению ее конкурентоспособности.

Кроме этого, каждый рынок не является 
каким-то однородным образованием, он диф-
ференцируется по различным признакам. Изу-
чением рынка представляются исследования 
отраслевых, региональных, товарных рынков 
и рынков покупателей. Основная цель такого 
исследования состоит в определении (всего 
или по каждому рынка в частности) потенци-
ала продаж и прогнозировании социо-эколого-
экономической эффективности бизнес-процес-
сов. Для аграрных предприятий комплексный 
и системный прогноз продаж имеет первосте-
пенное значение для решения перспективных 
вопросов хозяйственной деятельности.

Для определения таких перспектив предпри-
ятие, как правило, проводит исследования по 
следующим направлениям: 

• емкость рынка, т. е. анализ текущего 
общественного спроса на данный товар (товар-
ную группу); 

• характеристика рынка данного товара, 
анализ рыночной конкуренции и оценка влия-
ния других экономических факторов на харак-
тер спроса и предложения;  

• тенденция изменения емкости рынка и 
социально-экономические факторы, влияющие 
на нее;

• прогноз продаж или доли товарного 
рынка, которую компания планирует контроли-
ровать в будущем;

• анализ региональных рынков, т. е. состо-
яние и перспективы сбыта какого- либо товара 
на локальных рынках.

Таким образом, методологические основы 
осуществления товарной политики аграрных 
предприятий включают различные алгоритмы 
сбора информации: опросы, наблюдение, 
эксперимент, имитация, экспертизы и т. д., а 
также различные методы анализа данных: 
кабинетный – накопление вторичной (уже 
собранной и опубликованной) статистичес-
кой и аналитической информации с помощью 
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различных отчетов, государственных докумен-
тов, статистических сборников и т. д.; панели 
– сбор детальной постоянной информации об 
объемах продаж или потребления продукции, 
ее наличие у конкурентов, репрезентативные 
выборки непосредственно среди целевой ауди-
тории потребителей. Существуют специальные 
методы оценки товарной политики аграрных 
предприятий (табл. 2). 

Большинство из них основывается на рей-
тинговой оценке, что позволяет сформировать 
пакет маркетинговых инструментов для наи-
большего охвата целевой аудитории потребите-
лей. В частности, коэффициент эффективности 
частоты контакта указывает, сколько раз потре-
битель должен увидеть рекламное сообще-
ние для того, чтобы приобрести товар. Однако 
универсальной цифры эффективной частоты 
контакта не существует, ведь ответ зависит от 
многих неконтролируемых факторов и опыта 
маркетолога.

Для определения оптимального объема 
затрат на продвижение и сбыт продукции суще-
ствуют различные методы. Основные из них 
описывают методы определения маркетинговых 
расходов на основе сформировавшейся прак-
тики и заслуживают особого внимания. В этом 
контексте необходимо постоянное разви-
тие инновационных методов исследований, 
поскольку это дает возможность предложить 
предприятиям новые и современные подходы 
в формировании лояльности потребителей 
(табл. 3).

Основным недостатком перечисленных 
методов является отсутствие опции оптими-

зации бюджетов, принятых таким образом. 
Кроме того, могут существовать значительные 
проблемы с получением достоверной инфор-
мации о маркетинговых затратах конкурентов. 
Следовательно, собранные в результате иссле-
дований данные могут быть синтезированы 
с помощью аналитических, вычислительных 
(добавление, группировки, арифметические 
расчеты и т. п.) и экономико-математических 
методов, среди которых наиболее популярны:

• статистический анализ (расчет сред-
них оценок и размера ошибок, обобщение 
полученных результатов на всю совокупность, 
анализ связей, прогнозирование событий путем 
анализа временных рядов);

• факторный анализ, основанный на 
многочисленных взаимосвязанных изме-
нениях, например, установление объемов 
товара в зависимости от его качества, цены, 
конкурентоспособности;

• регрессионные и корреляционные методы 
анализа, используемые для установления вза-
имосвязей групп переменных (цены, объемы 
продаж и прибыли);

• имитационные методы, используемые 
для идентификации переменных, влияющих на 
ситуацию, не подлежат определению с помо-
щью аналитических методов;

• методы статистической теории принятия 
решений (теория игр, теория массового обслу-
живания, схоластическое программирование) 
используются для прогнозирования доли рынка, 
отношения потребителей к торговой марке и т. п.;

• детерминированные методы исследова-
ния операций (линейное и нелинейное програм-

Таблица 2
Классификация специальных методов оценки эффективности товарной политики 

аграрных предприятий
Методы Критерии Значение

На основе 
теории 

коммуникаций

Критериями эффективности товарной 
политики есть способность потребителя 
вспомнить рекламу, уровень побуждения 

к покупке, влияние на поведение 
потребителей 

В различных модификациях используется 
для измерения степени восприятия 

новых товаров 

По результатам 
продаж

Определяют пики продаж товара 
конкурентов при проведении ими 

маркетинговых мероприятий в прошлом 
году

Позволяет определить срок ведения 
рекламной кампании с максимальными 

объемами продаж при оптимальных 
затратах 

По частоте 
контактов

Определяется характеристиками товара, 
который позиционируется

Устанавливается эффективная частота 
контакта потребителя с товарным 

решением для комплекса маркетинговых 
коммуникаций

Action 
Успех маркетологов в большой степени 

зависит от скорости реакции покупателей 
и способности специалистов принимать 

тактические решения 

Используется для привлечения внимания 
покупателей

«Апсейл» Наделение продукта или услуги 
дополнительными характеристиками 

Увеличивает сумму покупки и оборот 
за счет дополнительных опций: 

упаковки, большего объема или срока 
предоставления услуги 

Источник: собственные исследования
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мирование) чаще всего применяются для поиска 
оптимальных решений ценовой эластичности 
спроса в маркетинговой деятельности;

• гибридные методы, объединяющие 
детерминированные и вероятностные харак-
теристики. В частности, динамическое и 
эвристическое программирование используется 
для исследования проблем товародвижения [12].

В последнее время появились более сложные 
методы расчета бюджета на товаропродвиже-
ние, но и их оценка и применение не должны 
быть оторваны от практики. Выбор конкретного 
метода сбора и анализа информации детерми-
нируется целями товарной политики аграрных 
предприятий, содержанием конкретных задач, 
наличием или отсутствием программного обес-
печения. При этом концептуальная модель 
ведения и развития маркетинговой деятель-
ности предприятий представляется как после-
довательность исследований, необходимых для 
эффективной реализации поставленных задач 
на уровне исполнителей с расчетом ограничен-
ности финансовых ресурсов и конкурентных 
условий современного агробизнеса.

Таким образом, комплексное изучение рынка 
сбыта продукции, ее приоритетности и разра-
ботка уникального предложения базируются на 

проведении профессионального интегрирован-
ного маркетингового исследования с использо-
ванием достоверных, релевантных данных ста-
тистических центров и независимых экспертов.

Выводы из этого исследования и 
перспективы дальнейших исследований в дан-
ном направлении. Системообразующей страте-
гической составляющей последующих направ-
лений развития маркетингового инструментария 
представляется его усовершенствование и 
адаптация в практическом аспекте при разра-
ботке рекламных кампаний в социальных сетях и 
электронных проектов (сайт, вирусная реклама, 
Интернет-баннеры), которые интегрально пред-
оставят возможность формирования оптималь-
ной коммуникации потребителей и аграрных 
предприятий, развития необходимых условий 
для эффективной работы маркетинговых отде-
лов предприятий и системы управления дея-
тельностью предприятия в целом. 

Приоритетное направление в маркетинговых 
исследованиях целесообразно отвести 
экономико-математическим методам и моде-
лям, которые в совокупности со статистичес-
кими, комплексными аналитическими и соци-
ометрическими методами дают возможность 
сформировать стратегический пакет рекомен-

Таблица 3
Методы определения бюджета товарной политики аграрных предприятий

Название 
метода Основные характеристики Преимущества Недостатки

Метод 
фиксированного 

бюджета

Предприятие 
устанавливает 

определенный уровень 
затрат на рекламу

Позволяет реализовывать 
поддерживающие 

маркетинговые 
мероприятия

Остаются неизменными, 
несмотря на изменения 

во внутренней и внешней 
среде предприятия

Остаточный 
метод

Предприятие выделяет 
на рекламный бюджет 

средства, которые 
остались после покрытия 

всех других расходов

Характерен для 
небольших аграрных 

предприятий, которые не 
занимаются маркетинговой 

деятельностью

Остаточный принцип 
формирования бюджета 

на маркетинговую 
деятельность

Определение 
бюджета 
на основе 

фиксированного 
процента от 

продаж

Составляет на аграрных 
предприятиях от 15% 

до 30%, на основе 
прошлогодних продаж 
и прогноза продаж на 

следующий год

Бюджет можно 
корректировать более 

оперативно в зависимости 
от колебаний сбыта и 

производства

Нарушает принцип 
маркетинга: должен 

стимулировать спрос, а не 
быть его результатом 

Определение 
бюджета на 

основе целей 
рекламной 
кампании

Аграрное предприятие 
определяет конкретные 

цели и формирует 
бюджет, необходимый 
для их достижения с 

помощью маркетинговых 
инструментов

Имеет порядок действий: 
сначала определяются 
цели, а затем – бюджет

На практике встречается 
редко, поскольку 

исполнители часто 
увеличивают бюджет, 

насколько это возможно, 
систематически превышая 

оптимальный уровень

Определение 
бюджета на 

основе кривых 
маркетинговой 
интенсивности

В основе лежит 
предположение, что 
большие компании 

получают некоторые 
преимущества в силу 

действия закона экономии 
на масштабах (economies 

of scale)

Возможно определить 
разницу между ростом 
расходов на рекламу от 
роста доли товарного 
рынка предприятия

Полностью зависит от 
достоверности исходных 

данных

Источник: собственные исследования
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даций для разработки эффективной коммуни-
кационной политики и достижения лидирующих 
позиций в современной конкурентной среде. 
При этом ключевым заданием представляется 
обмен и постоянное взаимовыгодное сотрудни-

чество между научными центрами и аграрными 
предприятиями в контексте инновационной 
деятельности с возможностью коммерциализа-
ции результатов, имплементации и адаптации 
их к условиям бизнес-среды.
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У статті досліджено проблеми управління змінами підприємства в контексті його успішного розви-
тку. Встановлено, що система управління змінами є відкритою і складною економічною системою, яка 
характеризується наявністю цілей, функцій та методів. Обґрунтовано, що для успішного функціонування 
підприємства необхідно завчасно аналізу-вати фактори зовнішнього середовища, оцінювати готовність 
підприємства до змін, ретельно планувати його діяльність та оцінювати ризики, працювати над подо-
ланням можливого опору та проводити розподіл повноважень між учасниками процесу змін. Доведено до-
цільність формування ефективної системи управління змінами як важливого складника його успішного 
розвитку. 

Ключові слова: управління змінами на підприємстві, система управління змінами, планування змін, 
стратегічне управління, ринкова вартість, конкурентоспроможність, фактори зовнішнього середовища, 
принципи, орієнтири, підходи до формування.

В статье исследованы проблемы управления изменениями предприятия в контексте его успешного 
развития. Выделены касающиеся большинства отечественных предприятий этапы процесса управле-
ния изменениями: подготовка и планирование, внедрение и реализация изменений. Установлено, что сис-
тема управления изменениями – открытая и сложная экономическая система, которая характеризуется 
наличием целей, функций и методов. Доказано, что для успешного функционирования предприятия необ-
ходимо предварительно анализировать факторы внешней среды, оценивать готовность предприятия к 
изменениям, тщательно планировать его деятельность, оценивать риски, работать над преодолением 
возможного сопротивления, проводить распределение полномочий между участниками процесса измене-
ний. Обоснована целесообразность формирования эффективной системы управления изменениями как 
важной составляющей его успешного развития. 

Ключевые слова: управление изменениями на предприятии, система управления изменениями, пла-
нирование изменений, стратегическое управление, рыночная стоимость, конкурентоспособность, 
факторы внешней среды, принципы, ориентиры, подходы к формированию.

In the article examining problems of change management as one of the most demanded technology in 
company management in context of its successful development. Based on conceptual approaches the main 
stages of change management process for the majority of domestic companies were determined: preparation and 
planning, implementation and realization. Considering the available research, the author concluded that the change 
management system like many other as open and complex economic system, which is characterized by existence 
of objectives, functions and methods. It was proved that for successful company operation it is necessary to analyze 
in advance external factors, assess a willingness of enterprise to change, carefully planning of activities and risks 
evaluation, work towards overcoming possible resistance and carry out division of powers between the participants 
in the process of changes. The formation of effective system of changes management with this goal is an important 
component of successful company development. 

Keywords: change management in company, system of change management, changes planning, strategical 
management, market value, competitiveness, external factors, principles, orientations, formation approaches.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Управлінцям добре відомим 
є вислів давньогрецького філософа Геракліта: 

«Немає нічого більш постійного як зміни». В 
іншій інтерпретації він звучить так: «Усе тече, 
усе змінюється». Осучаснення вказаного пере-
конливо доводиться світовим досвідом еконо-
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мічно розвинених країн. У цьому зв'язку безаль-
тернативними є розроблення і реалізація шляхів 
розвитку виробництва з урахуванням вчасного 
реагування на зміни, вміння передбачати їх, 
а також знати як себе поводити в результаті 
зміни ситуації. Саме через це вміння ефективно 
управляти змінами є важливим складником гос-
подарської діяльності. Отже, господарюючим 
суб’єктам варто ініціювати процес формування 
і застосування системи управління змінами під 
час здійснення стратегічного планування, тому 
виникає об’єктивна необхідність дослідження 
складників системи управління змінами для 
організації управління підприємством на якісно 
вищому рівні задля досягнення оперативних і 
стратегічних цілей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Проблемам 
управління змінами приділено значну увагу 
вчених: І. Адізеса, І. Ансоффа, О.О. Гайдей, 
Т. Гринько, П. Друкера, Е. Камерона, К. Левіна, 
Я. Лісун, Д. Пью та ін. На особливості форму-
вання системи управління змінами звертається 
увага в наукових працях: О. Гусєвої, І. Дмитрі-
єва, О. Кузьміна, М. Мельник, Н. Різника, О. Сав-
ченко, К. Фрайлінгер, Г. Широкова та ін. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Високо оцінюючи значний 
внесок указаних учених у вирішення проблем, 
пов’язаних з управлінням змінами, слід заува-
жити, що багато теоретичних та практичних 
питань у цьому напрямі є невирішеними та дис-
кусійними. Це стосується, зокрема, визначення 
місця управління змінами в підприємствах та 
формування ефективної системи управління 
змінами, адже керівники сучасних підприємств 
не орієнтуються на те, щоб управляти змінами і 
мати із цього зиск. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження про-
блем упровадження і визначення місця управ-
ління змінами на підприємствах та розроблення 
рекоменда¬цій щодо ефективності системи 
управління змінами. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Будь-якому господарюючому 
суб’єкту для виживання на ринку та збереження 
конкурентних позицій необхід¬ною є така сис-
тема управління, яка б відповідала особливос-
тям внутрішнього і зовнішнього середовища, 
сприяла реалізації стратегічних цілей та най-
більш повно була зорієнтована на максимізацію 
вартості підприємства. Таким чином, управління 
змінами – одна з найбільш затребуваних техно-
логій управління підприємством у контексті його 
успішного розвитку.

Поділяючи наукові погляди О. Гайдей 
[2, с. 71–75,] стосовно того, що управляти змі-
нами означає рухатися від проблемного стану 

до стану вирішеної проблеми, можемо конста-
тувати, що зміни є особливим об'єктом менедж-
менту, оскільки зазвичай торкаються кожного 
члена організації. Виходячи із цієї ж позиції, 
більшість науковців, і ми в тому числі, схиля-
ється до думки, що суб’єктом управління в про-
цесі організаційних змін виступає найчастіше 
керівництво підприємства, оскільки управління 
процесом змін стосується усієї системи та вхо-
дить до функцій менеджменту.

У сучасному науковому полі зміни визнача-
ються по-різному. Управління змінами – це про-
цес постійного корегування діяльності органі-
зації, відновлення її структури та пошуку нових 
можливостей [5]. 

Зміни – це необхідний інструмент розвитку 
суб’єктів господарювання, а саме управління 
змінами повинно забезпечувати конкуренто-
спроможність підприємств на засадах адаптації 
до умов зовнішнього середовища [3].

Слушними, на нашу думку, є шість правил 
ефективного управління змінами [4]:

1. ретельно формуйте потребу в змінах;
2. не тільки вигадуйте зміни, але й проду-

муйте їх; 
3. розпочинайте зміни з неформальних обго-

ворень, щоб забезпечити зворотній зв'язок та 
участь;

4. заохочуйте учасників висловлювати свої 
заперечення;

5. будьте готові змінюватися особисто;
6. відслідковуйте результати змін та фіксуйте їх. 
Так, на підставі розглянутих концептуальних 

підходів до управління змінами можна виділити 
властиві більшості вітчизняних підприємств три 
основні етапи процесу управління змінами: під-
готовка і планування, впровадження та реаліза-
ція змін. 

Зупинимося детальніше на системі управ-
ління змінами. Для цього розглянемо визна-
чення поняття «система». Так, Людвіг фон 
Берталанфі довів, що «…система є сукупністю 
елементів взаємопов’язаних і взаємозалежних 
між собою і зовнішнім середовищем…» [1]. 

М. Мескон, М. Альберт та Ф. Хедоурі вважають, 
що система – це деяка цілісність, яка складається 
із взаємозалежних частин, кожна з яких робить 
свій внесок у характеристики цілого [8, с. 79]. 

За дослідженнями С. Мочерного, «система – 
це комплекс підсистем, елементів та компонен-
тів та їм характерних властивостей, взаємодія 
між якими та середовищем зумовлює якісно або 
сутнісно нову інтегративну цілісність» [9]. 

Досить удалими, на нашу думку, є наукові 
доробки О. Кузьміна, які вказують на те, що сис-
тема – це сукупність взаємопов’язаних та взає-
модіючих елементів, яка переслідує досягнення 
певних цілей та ґрунтується на принципах само-
організації, синергії і розвитку [5, с. 328]. 

Досліджуючи тематику стосовно системи 
управління змінами на підприємствах, варто 
зазначити, що піонером системного вивчення 
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змін вважається Курт Левин. У середині 1940-х 
років він розробив модель спланованих змін, 
яка нині визнана класичною. У моделі Левина 
організація представлена як куб льоду. Про-
цес надання організації іншої форми прохо-
дить три стадії: «розморожування» – визнання 
необхідності організаційних змін, «здійснення 
змін» – самі зміни або їх здійснення, «заморо-
жування» – процедура підсилення, підтримка 
змін, що відбулися, дають змогу закріпити їх та 
стабілізувати ситуацію. Модель невиправдано 
спрощує надзвичайно складний процес змін, 
представляючи його як лінійний і статичний. 
Але саме простота цієї моделі зробила її попу-
лярною серед менеджерів.

Недосконалість моделі К. Левина є очевид-
ною, адже організація не може перебувати в 
замороженому стані, вона є динамічною систе-
мою, постійно та безперервно змінюючись. Від-
повідно змінюються й усі її складники: керуюча 
і керована системи, технології, техніка, профе-
сійний, кваліфікаційний та віковий склад праців-
ників, організаційні структури управління, цілі, 
продукція. Що стосується стадій процесу при-
дбання нового стану, то між ними немає чітких 
меж. Указану модель застосовують у сучасних 
підприємствах як інструмент планування: роз-
морожування сприймається як обговорення, 
рух – як уведення в курс справи, заморожу-
вання – як аналіз після введення.

М. Мельник зазначає, що системний підхід 
передбачає вивчення чіткого формування кін-
цевої цілі, яка виражає ідеальний бажаний стан 
об'єкта і реалізується у вигляді концепції розви-
тку та пов'язаний із розглядом багатьох можли-
востей, урахуванням максимального числа всіх 
змінних, які визначають стан і зміни об'єкта ана-
лізу з урахуванням того, що частиною систем-
ного підходу є інтерактивне вирішення проблеми, 
тобто поступове наближення до заданої цілі за 
поступової реалізації необхідних умов [7, с. 11]. 

Своєю чергою, окремі науковці стверджують, 
що управління змінами як система має вклю-
чати три елементи: 

– сукупність методів, інструментів і процесів 
для управління змінами; 

– компетентність менеджерів усіх рівнів у 
плані управління та лідерства;

– стратегічний потенціал підприємства в 
плані чутливості до змін ринку та готовності до 
змін самого підприємства [10].

Ураховуючи наявні наукові дослідження, ми 
дійшли висновку, що система управління змі-
нами, як і багато інших, є відкритою і складною 
економічною системою. Характерними для неї є 
наявність цілей, функцій та методів, тобто чітке 
уявлення про те, що й як треба зробити (рис. 1). 

Слід зазначити також, що системі управління 
змінами притаманні певні властивості, які визна-
чають характер поведінки системи та її еконо-
міко-управлінську природу: цілісність, адаптив-
ність і розвиток, сумісність та синергічність.

Цілісність передбачає узгодження цілей змін 
із місією організації та її стратегічними цілями.

Адаптивність системи управління змінами до 
системи управління підприємством, а також до 
зовнішнього середовища формується завдяки 
ретельному моніторингу конкурентних індика-
торів організації і пошуку тих шляхів, реалізація 
яких поліпшує позиції підприємства у відноси-
нах із партнерами і конкурентами.

Сумісність та синергічність означає здат-
ність системи управління змінами та інших сис-
тем в організації взаємно доповнювати одна 
одну (можливість пристосовуватися, не всту-
пати в суперечність, не створювати конфлікти, 
взаємоадаптовуватися) для того, щоб одно-
спрямованістю своїх дій досягнути найкращого 
кінцевого результату функціонування підпри-
ємства [11, с. 45–50].

Розглянувши властивості системи управ-
ління змінами в підприємстві, можемо констату-
вати, що її ефективність визначають можливості 
раціоналізації функціонування і забезпечення 
злагодженої взаємодії складових компонентів 
між собою і зовнішнім середовищем.

Функціонування системи управління змі-
нами базується на механізмі реалізації управ-
лінських рішень, який варто розуміти як 
систему взаємоузгоджених цілей, вимог, прин-
ципів, методів, форм, етапів та елементів, які 
забезпечують виконання прийнятих рішень, 
спрямованих на реалізацію взаємодії між заці-
кавленими сторонами [11].

Аналізуючи наукові джерела, ми приєднує-
мося до думки Т.В. Гринько стосовно того, що під 
час формування системи управління змінами на 
підприємстві необхідно враховувати, що успіш-
ний його розвиток зале-жатиме від якості роз-
робленої стратегії, а мета органі¬заційних змін 
полягає в досягненні стратегічних цілей та набутті 
конкурентних переваг, а тому за сучасних умов 
доцільним є використання стратегічного підходу 
до управління змінами на підприємстві [3].

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Об'єктивна реальність сучасного економічного 
розвитку є такою, що ефективне управління під-
приємством неможливе без системного впрова-
дження змін та нововведень, спрямованого на 
якісні позитивні зрушення, які, своєю чергою, сут-
тєво впливали б на діяльність суб’єкта господарю-
вання в довгостроковій перспективі. Отже, зміни 
на підприємстві зумовлені його реакцією на розви-
ток навколишнього середовища та є невід'ємним 
складником ведення сучасного бізнесу.

Без професіоналізму менеджменту підпри-
ємств, його здатності чітко розставляти прі-
оритети і визначати ключові фактори успіху 
результативність змін не буде високою. Таким 
чином, для успішного функціонування підпри-
ємства необхідно завчасно аналізу¬вати фак-
тори зовнішнього середовища, оцінювати готов-
ність підприємства до змін, ретельно планувати 
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його діяльність, оцінюючи ризики, працювати 
над подоланням можливого опору та проводити 
розподіл повноважень між учасниками процесу 

змін. Розроблення ефективної системи управ-
ління змінами є важливим складником його 
успішного розвитку. 

Рис. 1. Система управління змінами на підприємстві
Джерело: сформовано автором на основі [5]

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апарат управління 

Керуюча підсистема – суб'єкти 
управління змінами 

Мета змін на 
підприємстві 

Функції управління 
– планування 
– організація 
– мотивація 
– контроль 

Методи управління змінами:  
– організаційного розвитку 
– реінжиніринг 
– TQM 
– паралельний інжиніринг 
– реструктуризація 

Механізм 
управління 

Управлінські рішення щодо 
впровадження змін на підприємстві 

Об’єкти змін 
– місія, цілі, завдання 
– маркетингова стратегія 
– діловий імідж 
– організаційна структура 
– корпоративна культура 
-техніко-технологічне 
забезпечення 
– кадрове забезпечення 

Фактори впливу зовнішнього середовища 

Фактори впливу внутрішнього середовища 
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Поточні умови функціонування більшості вітчизняних підприємств вимагають зосередження макси-
мальної уваги на проблемі забезпечення їх економічної безпеки. Ефективність системи економічної без-
пеки певного суб’єкта підприємницької діяльності залежить від професійності дій суб’єктів безпеки, їх 
здатності швидко та адекватно реагувати на зміну зовнішнього та внутрішнього середовища функціо-
нування. Мета підсистеми обліково-аналітичного забезпечення полягає у створенні якісного інформацій-
ного підґрунтя для прийняття управлінських рішень суб’єктами безпеки. Розроблено методичні засади 
формування підсистеми обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою на вітчиз-
няних підприємствах, які враховують специфіку функціонування, передбачають раціональне використан-
ня наявних ресурсів та уможливлюють досягнення основних цілей у сфері економічної безпеки.

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення, інформаційне забезпечення, інформація, економічна 
безпека, суб’єкт безпеки.

Текущие условия функционирования большинства отечественных предприятий требуют сосредото-
чения максимального внимания на проблеме обеспечения их экономической безопасности. Эффективность 
системы экономической безопасности определенного субъекта предпринимательской деятельности за-
висит от профессионализма действий субъектов безопасности, их способности быстро и адекватно 
реагировать на изменение внешней и внутренней среды функционирования. Цель подсистемы учетно-
аналитического обеспечения заключается в создании качественной информационной основы для при-
нятия управленческих решений субъектами безопасности. Разработаны методические основы форми-
рования подсистемы учетно-аналитического обеспечения управления экономической безопасностью на 
отечественных предприятиях, которые учитывают специфику функционирования, предусматривают 
рациональное использование имеющихся ресурсов и обеспечивают достижение основных целей в сфере 
экономической безопасности.

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение, информационное обеспечение, информация, 
экономическая безопасность, субъект безопасности.

The current conditions for the functioning of most domestic enterprises require the concentration of maximum 
attention on the problem of ensuring their economic security. The effectiveness of the economic security system 
of a certain subject of entrepreneurial activity depends on the professionalism of the actions of security subjects, 
their ability to react quickly and adequately to changes in the external and internal environment of functioning. The 
purpose of the accounting and analytical support subsystem is to create a high-quality information basis for making 
managerial decisions by security subjects. Methodical bases of forming a subsystem for accounting and analytical 
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support of economic security management at domestic enterprises have been developed, which take into account 
the specifics of functioning, provide rational use of available resources and ensure achievement of the main goals 
in the field of economic security.

Keywords: accounting and analytical support, information support, information, economic security, security 
subject.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими

науковими чи практичними завданнями. 
Поточна економічна ситуація в Україні, основою 
формування якої є трансформаційні процеси в 
національній економіці, характеризується полі-
тичною, соціальною й фінансовою нестабіль-
ністю,  недосконалістю законодавчої бази, поси-
ленням внутрішньої та зовнішньої конкуренції, 
інфляцією, зниженням обсягів високотехноло-
гічного виробництва та зростанням величини 
експорту сировини й продукції з низьким сту-
пенем обробки. На тлі зазначеного фінансово-
господарська діяльність кожного суб’єкта під-
приємницької діяльності,  як і саме існування, 
значною мірою залежить від здатності проти-
стояти негативному впливу зовнішнього серед-
овища та контролювати внутрішні процеси з 
метою найбільш ефективного використання 
наявних ресурсів для досягнення тактичних і 
стратегічних цілей. Формування безпечних умов 
розвитку стає можливим завдяки створенню 
системи економічної безпеки, яка нині, будучи 
життєво необхідним складником в управлінні 
кожного підприємства, потребує глибоких тео-
ретичних досліджень із максимальним ураху-
ванням наявного практичного досвіду.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори.

Теоретичному розробленню питань, 
пов’язаних із забезпеченням економічної без-
пеки на всіх рівнях управління, багато уваги 
приділяли: О. Ареф’єва, В. Білоус, І. Бінько, 
Н. Вавдіюк, В. Геєць, З. Герасимчук, В. Духов, 
М. Єрмошенко, Я. Жаліло, С. Злупко, Т. Кузенко, 
О. Кузьмін, А. Кірієнко, Т. Ковальчук, Б. Крав-
ченко, М. Лесечко, В. Марцин,   Л. Мельник, 
І. Михасюк, С. Мочерний, В. Мунтіян, Н. Нижник, 
Г. Пастернак-Таранушенко, С. Покропивний, 
Г. Ситник, А. Ревенко, О. Терещенко, С. Шкар-
лет, В. Шлемко, В. Ярочкін та ін. На проблемі 
обліково-аналітичного забезпечення процесу 
управління діяльністю підприємств зосеред-
жували увагу: П. Буряк, Ф. Бутинець, Л. Гни-
лицька, Т. Карпова, Г. Кірейцев, О. Гудзинський, 
М. Дем’яненко, В. Лень, М. Пушкар, П. Саблук, 
В. Сопко, Л. Сук та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Віддаючи належне науковій та 
практичній значущості праць згаданих учених, 
необхідно зазначити, що у вітчизняній і зарубіж-
ній літературі дотепер не знайшли належного 
відображення деякі важливі аспекти гаранту-

вання економічної безпеки, зокрема в частині 
ретельного опису процесу формування підсис-
теми обліково-аналітичного забезпечення управ-
ління економічною безпекою підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в обґрунтуванні 
теоретичних позицій формування підсистеми 
обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуваннямотриманих наукових 
результатів. Проведе дослідження дало змогу 
виявити, що нині наявні суттєво відмінні точки 
зору вітчизняних та закордонних науковців щодо 
сутності поняття «економічна безпека підпри-
ємства». Здійснивши певне узагальнення, нами 
було запропоновано власне трактування цього 
поняття як складної багатофакторної категорії, 
покликаної забезпечити захист від негативного 
впливу зовнішнього й внутрішнього середовища, 
дотримання стійкості, уможливлення зростання 
ефективності застосування наявних ресурсів, 
сприяння використанню ринкових можливостей 
та реалізації інтересів [1]. Таке трактування під-
креслює важливість економічної безпеки для 
функціонування кожного підприємства через 
формування підґрунтя для його сталого роз-
витку. Водночас було з’ясовано, що реальне 
впровадження теоретичних напрацювань у гос-
подарську діяльність вітчизняних підприємств 
характеризується наявністю низки проблем. 
Так, доцільно погодитися із думкою колективу 
авторів у складі Г. Козаченко, В. Пономарьова 
та О. Ляшенко [4], які вирізняють такий перелік 
проблем, що постають перед підприємствами 
на шляху досягнення прийнятного рівня еконо-
мічної безпеки (рис. 1).

Дослідивши ключові проблеми, можна дійти 
висновку, що гарантування необхідного не лише 
для ефективного функціонування, але й існу-
вання, рівня економічної безпеки можливе лише 
у разі створення відповідної системи – системи 
економічної безпеки підприємства. У нашому 
трактуванні таку систему можна визначити як 
сукупність взаємопов’язаних заходів органі-
заційно-правового характеру, спрямованих на 
ефективне використання наявних ресурсів та 
ринкових можливостей, забезпечення стійкості 
та реалізації інтересів, захист від усіх можливих 
загроз та ризиків [3]. 

У науковій літературі присутні відмінні точки 
зору щодо структури системи економічної без-
пеки певного суб’єкта господарювання. На нашу 
думку, один із цікавих підходів запропонувала 
З. Якубович, у трактуванні якої під системою еко-
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номічної безпеки підприємства доцільно розуміти 
підсистему відкритої складної системи – підпри-
ємства, у складі якої потрібно виділити такі осно-
вні елементи: вхід системи, суб'єкти системи, 
мету, цілі, завдання, принципи та інструменти [6]. 
Взявши за основу цей підхід, можна побудувати 
найбільш загальну схему системи економічної 
безпеки підприємства, яка максимально набли-
жена до класичного трактування суті соціально-
економічної системи (рис. 2).  

Основними елементами такої системи є: 
суб’єкт управління, тобто той, хто управляє, 
здійснює вплив на об’єкт управління для збе-
реження наявного або ж досягнення нового 
стану; об’єкт управління – те, на що скерований 
вплив суб’єкта управління; керуючий вплив – 
сукупність рішень, заходів, методів і т. д. за 

допомогою яких суб’єкт управління впливає на 
об’єкт управління; зворотній зв'язок – забезпе-
чує контроль над реалізацією керуючого впливу 
через надходження інформації про зміну стану 
об’єкта управління. 

Оскільки, як уже зазначалося, за основу було 
взято найбільш загальний підхід до трактування 
соціально-економічної системи, то ретель-
ніше розглядати сутність кожного елементу не 
доцільно. Підкреслимо лише, що суб’єктами 
управління виступають суб’єкти безпеки, склад 
яких суттєво різниться, зокрема залежно від 
масштабів діяльності певного підприємства. 
Функції суб’єкта безпеки на малому підприєм-
стві виконують директор, один із його заступни-
ків, головний бухгалтер і т. д. (внутрішні суб’єкти 
безпеки), та, за умови посилення негативного 

Рис. 1. Сукупність проблем під час здійснення управління економічною безпекою 
вітчизняних підприємств [4]

 

використання реактивного підходу, тобто 
очікування негативного впливу загрози і 
подальші заходи щодо ліквідації наслідків 
замість передчасного аналізу можливих 
шляхів уникнення цього впливу 

необхідність підвищення якості 
збору інформації не лише про 
конкурентів, а й про стан власної 
діяльності, що включає 
першочерговість визначення 
цілей і стратегії підприємства 

відсутність  аналізу витрат підприємства 
на заходи, пов’язані із забезпеченням  його 
економічної безпеки 

нехтування наявними можливостями 
підприємства і спрямування усієї 
системи економічної безпеки на 
роботу із загрозами 

недосконалість законодавчої 
бази, відсутність чіткого 
визначення прав і обов'язків 
підприємств і держави у сфері 
безпеки, що послаблює захист 
кожного суб’єкта 
господарювання  Проблеми управління 

економічною безпекою 
підприємства 

Рис. 2. Загальна схема системи економічної безпеки підприємства
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впливу середовища функціонування, уклада-
ється угода з охоронною фірмою або державною 
службою охорони (зовнішні суб’єкти безпеки). 
Для середніх підприємств рекомендованим 
є застосування комбінованого варіанту, що 
передбачає створення власного підрозділу еко-
номічної безпеки у поєднанні з активною співп-
рацею із зовнішніми суб’єктами безпеки. Великі 
підприємства володіють достатніми ресурсами 
для створення власної служби безпеки.    

Об’єктом управління в системі економічної 
безпеки підприємства виступають ресурси, тобто 
фінансові, матеріальні, інформаційні, кадрові 
тощо. Водночас уважаємо за доцільне, спираю-
чись на дані рис. 1, підкреслити важливість для 
гарантування економічної безпеки певного під-
приємства забезпечення керуючого впливу та 
наявність зворотного зв’язку. У першому випадку 
йдеться про своєчасність та обґрунтованість 
розроблення й реалізацію рішень суб’єктів без-
пеки для протидії впливу зовнішніх та внутріш-
ніх викликів, ризиків та загроз, що неможливо 
без відповідного інформаційного забезпечення, 
а в другому – отримання інформації для кори-
гування реалізації захисних заходів та фор-
мування бази даних для вдосконалення самої 
системи економічної безпеки підприємства. 
Тобто життєздатність самої системи економічної 
безпеки підприємства, а отже, і підприємства 
загалом, суттєво залежить від інформаційного 
забезпечення дій суб’єктів безпеки. 

Визначень інформаційного забезпечення 
є доволі значна кількість, але вважаємо за 
доцільне процитувати визначення В. Пантелє-
єва, яке, на нашу думку, максимально можна 
застосувати у сфері економічної безпеки та 
згідно з яким під цим терміном доцільно розуміти 
«…цілеспрямовану роботу зі збору інформації, 
її реєстрації, передавання, обробки, узагаль-
нення, зберігання та пошуку суб’єктами контр-
олю з метою використання для управління» 
[5]. Беручи за основу процитоване визначення, 
а також зважаючи на основні проблеми під час 
здійснення управління економічною безпекою 
вітчизняних підприємств (рис. 1), можна конста-
тувати важливу роль інформації для ефектив-
ного керування процесом забезпечення безпеки, 
що потребує застосування наукових підходів до 
формування та належної організації інформа-
ційного забезпечення. Дана теза є актуальною і 
з того погляду, що для більшості менеджерів на 
вітчизняних підприємствах характерний так зва-
ний «інформаційний голод», тобто коли різно-
манітної інформації є надзвичайно багато, але 
потрібна на певний момент часу – відсутня. Один 
із можливих шляхів вирішення цієї проблеми – 
формування підсистеми обліково-аналітичного 
забезпечення. Такий підхід ґрунтується на тому 
факті, що ядром інформаційного забезпечення є 
облікова та аналітична інформація [2].

Підсистема обліково-аналітичного забез-
печення повинна містити джерела інформа-

ції, об’єкти обліку, методичні прийоми обліку, 
аудиту й аналізу та суб’єкти обліково-аналі-
тичного забезпечення. Джерелами інформації 
є первинні документи, реєстратори бухгалтер-
ського обліку та фінансова звітність, а також 
внутрішні розпорядження, методики і стандарти 
обліку, законодавчо-нормативні документи і т. д. 
Об’єктами обліку виступають капітал та дже-
рела його утворення, наявні ресурси, процеси і 
результати фінансово-господарської діяльності. 
Необхідність включення до складу цієї підсис-
теми аудиту мотивовано необхідністю перевірки 
облікової інформації і лише після цього застосу-
вання аналітичних методів обробки інформації, 
що уможливлює досягнення необхідного сту-
пеня її достовірності.

Реалізація процесу обліково-аналітичного 
забезпечення безпосередньо пов’язана з діями 
суб’єктів, якими виступають працівники обліко-
вих та аналітичних підрозділів, роль та функції 
яких можна класифікувати за певними ознаками 
(рис. 3).

Уважаємо помилковим створення окремого 
підрозділу обліково-аналітичного забезпечення 
управління економічною безпекою підприєм-
ства. Більш раціональним є підхід, що передба-
чає певні організаційні зміни в наявній системі 
обліково-аналітичного забезпечення управління 
підприємством, зміст яких буде нами більш 
ретельно розглянуто в подальшому.

Застосування терміну «забезпечення» у кон-
тексті обліково-аналітичного доцільно тракту-
вати як організацію своєчасного формування та 
передачу користувачам якісної обліково-аналі-
тичної інформації. 

Метою створення підсистеми обліково-аналі-
тичного забезпечення управління економічною 
безпекою підприємства повинно стати форму-
вання якісного інформаційного підґрунтя для при-
йняття управлінських рішень суб’єктами безпеки.

Уважаємо, що підґрунтям формування зазна-
ченої підсистеми повинні бути специфіка гос-
подарської діяльності певного підприємства та 
варіанти організації системи економічної без-
пеки. У найбільш загальному варіанті форму-
вання такої підсистеми повинно передбачати 
послідовне здійснення трьох етапів: організацій-
ного, технологічного та функціонального (рис. 4). 

На окремих моментах запропонованої схеми 
доцільно зупинитися більш детально. Так, в 
«організаційному» етапі ключове місце посідає 
формування  інформаційних потреб суб’єктів без-
пеки, адже саме це буде вихідним пунктом для 
визначення кількісних та якісних параметрів облі-
ково-аналітичної інформації, окреслення певних 
сфер у господарській діяльності підприємства, 
які вимагатимуть пріоритетної уваги, проведення 
розрахунків для виділення необхідних ресурсів 
для функціонування такої підсистеми.

У «технологічному» етапі ключове місце 
посідають два моменти. Перший – форму-
вання каналів передавання даних із різним 
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рівнем захисту, що вимагає посилення захи-
щеності частини документообігу. Другий – 
передбачає не лише максимальну автома-
тизацію усіх обліково-аналітичних процесів, 
але найбільш ефективне  використання тру-
дових ресурсів. Визначення та ідентифікація 
зовнішніх та внутрішніх загроз на ранніх ета-
пах їх розвитку неможливо здійснити на основі 
наявних комп’ютерних програм, адже потрібно 
врахувати одночасний вплив доволі значної 
кількості різноспрямованих чинників, окремі з 
яких можуть бути наслідком «інформаційного 
шуму». У цьому разі ключову роль відіграє 
працівник, який, поступаючись персональному 
комп’ютеру за швидкістю обробки інформації, 
здатний відчути найменші зміни в динаміці 
середовища функціонування, скористатися не 
лише обліковими даними, але й «неофіційною» 
інформацією, прийняти рішення на основі інту-
їції і т. д. Роль такого працівника (групи, від-
ділу) складно переоцінити, що вимагає під час 
формування підсистеми обліково-аналітичного 
забезпечення надавати перевагу не лише тех-
нічному оснащенню, але й підбору, навчанню 
та мотивації працівників облікових та аналітич-
них підрозділів.

Завдання «функціонального» етапу полягає 
не лише у безпосередньому досягненні мети 
підсистеми обліково-аналітичного забезпе-

Рис. 3. Класифікація суб’єктів обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства

чення, але й в її вдосконаленні відповідно до 
зміни потреб суб’єктів безпеки та параметрів 
середовища функціонування.

Уважаємо помилковим твердження, що під-
система обліково-аналітичного забезпечення 
управління економічною безпекою підприємства 
повинна бути зосереджена виключно на вну-
трішньому середовищі. Для прикладу, інформа-
цією про появу зовнішніх викликів чи зростання 
ризиків спричинених неплатоспроможністю пев-
ного контрагента можуть бути аналітичні дані 
про фінансові розрахунки з ним.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Ефек-
тивність господарської діяльності вітчизняних 
підприємств значною мірою залежить від здат-
ності їх суб’єктів безпеки формувати безпечні 
умови розвитку, тобто зменшувати негативний 
вплив середовища функціонування. Основою дій 
суб’єктів безпеки є управлінські рішення, інфор-
маційний базис яких формується підсистемою 
обліково-аналітичного забезпечення. Процес 
формування такої підсистеми суттєво залежить 
від специфіки господарської діяльності певного 
підприємства, а розроблені методичні рекомен-
дації дають змогу максимально використати 
наявні у суб’єкта господарювання ресурси.

Зважаючи на важливість теоретичних роз-
робок для вдосконалення управління еконо-
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Організаційний етап 

Визначення інформаційних потреб суб’єктів економічної безпеки 
підприємства  

Визначення параметрів формування підсистеми обліково-
аналітичного забезпечення  

Формування організаційної структури підсистеми обліково-
аналітичного забезпечення 

зміна посадових інструкцій працівників облікового та 
аналітичного підрозділів   

Технологічний етап 

Вибір технологічного і програмного забезпечення вирішення 
обліково-аналітичних завдань у сфері економічної безпеки 
підприємства   

Розроблення алгоритму комплексної обробки обліково-аналітичної 
інформації з різним ступенем секретності    

Формування каналів передавання інформації з різним рівнем захисту  

визначення рівня допуску у працівників облікового та 
аналітичного підрозділів   

Створення автоматизованого банку даних  

Автоматизація обробки обліково-аналітичної інформації у 
підсистемах обліку, аудиту та аналізу  

Визначення форми внутрішньої документації, періодичності передачі 
даних, процедури визначення рівня секретності    

Функціональний етап 

Систематичний перегляд критеріїв віднесення інформації до такої, яка 
є об’єктом обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства     

Удосконалення методики визначення, ідентифікації та аналізування 
процесів впливу зовнішніх та внутрішніх викликів, ризиків та загроз      

Забезпечення максимального задоволення інформаційних потреб 
суб’єктів безпеки шляхом своєчасного, якісного, достовірного 
надання необхідної обліково-аналітичної інформації        
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Підвищення кваліфікації, мотивації та взаємодії працівників    

Рис. 4. Процес формування підсистеми обліково-аналітичного забезпечення управління 
економічною безпекою підприємства
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мічною безпекою вітчизняних підприємств, 
подальшого дослідження потребує процес 
визначення та ідентифікації ключових зовніш-

ніх та внутрішніх викликів, ризиків та загроз 
як елемент підсистеми обліково-аналітичного 
забезпечення.
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ЕКСКУРСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ 

EXCURSION ACTIVITY AS ONE OF THE COMPONENTS  
OF THE TOURIST SPHERE
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імені Юрія Кондратюка

Одним з основних базових складників туристичної сфери є екскурсійна діяльність, яка завжди була 
актуальною, тому що екскурсії розширюють кругозір, пробуджують глибоку повагу до минулого й любов 
до природи, а також надають можливість краще пізнати історію та географію країни. Відзначимо, що 
Полтавщина – затишний і чарівний край, багатий на мальовничу природу, має унікальні пам’ятки історії 
та культури, що дає змогу активно запроваджувати різні види екскурсійної діяльності.

Ключові слова: екскурсійна діяльність, туристична сфера, екскурсія, історія, культура.

Одной из составляющих туристической сферы является экскурсионная деятельность, которая 
всегда была актуальной, так как экскурсии расширяют кругозор, пробуждают глубокое уважение к про-
шлому и любовь к природе, а также предоставляют возможность лучше узнать историю и географию 
страны. Отметим, что Полтавщина – уютный и красивый край, богатый на живописную природу, име-
ет уникальные памятники истории и культуры, все это позволяет активно внедрять различные виды 
экскурсионной деятельности.

Ключевые слова: экскурсионная деятельность, туристическая сфера, экскурсия, история, культура.

One of the components of the tourism industry is excursion, which has always been relevant, as excursions 
expand the horizon, awaken deep respect for the past and love for nature and also provide an opportunity to better 
know the history and geography of the country. It should be noted that Poltava region is a cozy and charming region 
rich in picturesque nature, has unique monuments of history and culture, allows actively introducing various types 
of excursion activities.

Keywords: excursion activity, tourist sphere, excursion, history, culture.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Нині, на жаль, екскурсійна 
діяльність на Полтавщині розвивається не досить 
стрімкими темпами, причиною цього є незадо-
вільний стан інфраструктури, залученої до турис-
тичного обслуговування. Із часів зародження кра-
щих традицій вітчизняного екскурсознавства, що 
пов’язано з вивченням теорії та практики ефек-
тивної організації екскурсійної справи, відзначи-
лося, що екскурсія – основний елемент екскурсій-
ної діяльності, який розширює кругозір, породжує 
нові знання та  пробуджує інтерес до можливості 
розкрити та пізнати певні історичні факти а також 
географічні особливості країни.

Розвиток індустрії туризму в Україні на тлі 
світового туризму, який розвивається досить 
швидкими темпами, виглядає досить скромно, 
але наповнення бюджету і його частка в най-
ближчі роки повинні значно збільшитися, зва-
жаючи на об’єктивні переваги країни: вигідне 
географічне положення України, що знахо-
диться у самому серці Європи; сприятливий 
клімат; наявність значного рекреаційного потен-
ціалу, у розгалуженій мережі – природно-запо-
відні райони з багатою флорою і фауною. Нині 
українські громадяни є інвесторами зарубіжних 
країн щодо розвитку туристичної сфери. При-
чинами такого становища є: складна соціально-
економічна ситуація в державі, недосконалий 
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механізм стимулювання туристичної індустрії, 
відсутність ефективної стратегії розвитку турис-
тичної сфери на рівні країни.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спирається автор. Теорією 
розвитку екскурсійної діяльності займалися 
В.В. Абрамов, М.В. Тонкошкур, М.М. Поколо-
дна [1], які зазначали, що екскурсійна діяль-
ність – це надзвичайно складна і проблемна 
сфера сучасної туристичної галузі України. На 
думку Л.Б. Альтгайма  [2], екскурсійна діяль-
ність – важливий засіб формування світо-
гляду туриста. Згідно із Законом України «Про 
туризм»,  під екскурсійною діяльністю розумі-
ють практику організації подорожей у супроводі 
екскурсовода за заздалегідь складеним марш-
рутом, із певною метою і тривалістю не більше 
доби [4]. Погоджуємося з визначеннями відо-
мих науковців, але зауважуємо, що ця поня-
тійна категорія потребує уточнення, зокрема 
доповнення, адже екскурсійна діяльність дає 
змогу ознайомитися з новим, розширити сві-
тогляд та отримати нові знання про об’єкти, 
предмети, події, особистостей тощо.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Розвитку екскурсійної справи 
в Полтавському регіоні мало приділено уваги, 
незважаючи на те що Полтавщина відзначена 
величною історичною спадщиною, яка є уні-
кальною для її вивчення та пізнання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у дослідженні 
стану екскурсійної діяльності як одного зі склад-
ників туристичної сфери, виявленні низки чинни-
ків, що стримують розвиток туризму. Детальніше 
зупинимося на видах туристично-екскурсійної 
діяльності, що є найбільш прикладними для 
Полтавського регіону. Запропонуємо систему 
заходів щодо вдосконалення й упорядкування 
управління екскурсійною діяльністю.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Суб’єктами взаємодії на ринку екс-
курсійних послуг виступають туристи та екскур-
санти, туроператори, турагенти, бюро подоро-
жей та екскурсій. Це юридичні та фізичні особи, 
що є споживачами і виробниками екскурсійного 
продукту. Споживачі екскурсійного продукту – 
громадяни, які мають визначену мотивацію до 
здійснення подорожі, тобто туристи та екскур-
санти, і відповідну купівельну спроможність. 
Виробниками екскурсійного продукту є турис-
тичні й екскурсійні підприємства (туроператори, 
турагенти, бюро подорожей і екскурсій), які пра-
цюють для отримання прибутку і задоволення 
потреб населення в організації екскурсійної 
діяльності [3].

Особливої актуальності цей напрям науко-
вих і практичних досліджень отримав у зв’язку 
зі зростанням обсягу реалізації екскурсійних 

послуг на ринку організованого туризму, що 
зумовлено такими причинами, як [1]: 

– підвищення культурного й освітнього рів-
нів суспільства у цілому; 

– розширення цілей туризму, адже спожи-
вачі туристичного продукту на перший план не 
завжди ставлять лише рекреаційні цілі. Сучасні 
споживачі, перебуваючи на відпочинку, бажають 
також задовольнити й інтереси пізнання, освіти і 
духовного розвитку; 

– тлумачення самого поняття «турпродукт» 
як комплексу послуг, що надається туристові в 
ході подорожі;

– сам принцип формування турпродукту. 
Збільшується частка туристів, які віддають 
перевагу турпродукту, сформованому за типом 
аll inclusive (все включено). Нерідко програма 
таких турів містить й екскурсійний складник; 

– ріст кількісних пропозицій екскурсійних 
програм, тобто турів, основною метою яких є 
відвідування й знайомство з історичними, куль-
турними та іншими визначними пам’ятками пев-
ного регіону, а отже, сформувався окремий вид 
туризму – екскурсійний.

Попри наведені вище спонукаючі чинники 
розвитку екскурсійної справи нині існує низка 
факторів, що стримують розвиток туризму в 
цілому і в Полтавському регіоні зокрема:

– методичне та організаційне забезпечення 
підтримки підприємництва туристичної галузі 
знаходиться на недостатньому рівні;

– обсяги інвестицій у розвиток матеріально-
технічної бази є незначними;

– рівень комфортності більшості закладів 
розміщення не відповідає світовим стандартам;

– незадовільний стан сервісної та інформа-
ційної інфраструктури галузі;

– низька якість автомобільних доріг.
Формат розвитку туристичної сфери яскраво 

відображено в програмі розвитку.  Державна 
програма насамперед і має розв’язати ці й 
інші проблеми українського туризму. Перед-
бачено створити умови для залучення інозем-
них і вітчизняних інвестиційних та кредитних 
коштів для розвитку матеріально-технічної бази 
туристичної галузі шляхом розроблення і впро-
вадження механізмів залучення та розподілу 
позабюджетних коштів [8]. 

Полтавщина посідає особливе місце в істо-
рії української культури та є духовною столицею 
України. На території краю не раз відбувалися 
події, котрі визначали долю України, тому Пол-
тавщина має багато місць відпочинку, історич-
них пам’яток та інших визначних об’єктів, здат-
них привернути увагу туристів не лише своєї 
області, а й інших регіонів України, а також 
туристів зарубіжних країн. 

Полтавщина відзначена величною історич-
ною спадщиною й є унікальною для її вивчення 
та пізнання. Головним здобутком Полтави було 
поступове нарощування духовного потенціалу: 
у ній жили й періодично працювали такі видатні 
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особистості, як М. Скліфосовський, М. Кро-
пивницький, П. Мирний, І. Нечуй-Левицький, 
В. Короленко,  В. Вернадський та ін.

Також вона має давні й гарні туристські тра-
диції, чудові історико- етнографічні та еконо-
міко-географічні передумови та перспективи 
розвитку цієї специфічної галузі економіки. Для 
кожної людини пізнання світу, передусім свого 
рідного краю, своєї малої батьківщини, є життє-
вою потребою виховання у собі патріотизму, без 
чого людина у цьому житті не може і не здатна 
повноцінно відбутися [7].

Детальніше зупинимося на видах туристично-
екскурсійної діяльності, які є найбільш приклад-
ними для Полтавського регіону. Доречно від-
значити, що зручне розташування магістралі 
Київ – Харків, яка проходить через Полтавщину, 
досить розгалужене залізничне сполучення, 
а також водне сполучення р. Дніпро сприяють 
розвитку туризму. 

Майже всі райони регіону є перспективними 
для розвитку різних типів туризму: релігійного 
паломницького,  культурно-пізнавального та 
культурно-етнографічного, оздоровчого (сана-
торії, профілакторії, турбази), екотуризму, квалі-
фікованого, з активним способом пересування 
(кінний, водний, велосипедний, гірськолижний).

На території Полтавської області нарахо-
вується більше 200 церков і три великі монас-
тирі. Деякі з них збереглися до наших днів із 
XVII–XIX ст. Найбільш значними туристично-
екскурсійними об'єктами області є пам’ятки 
архітектури: Лубенський (Мгарський) Спасо-
Преображенський, Полтавський Хрестовозд-
виженський, Козельщинський Різдва Богоро-
диці монастирі ХVІІ–XIX ст., скіфське городище  
VІ–ІІІ ст. до н. е. у с. Більську Котелевського 
району, Троїцька та Миколаївська церкви, 
дзвіниця та Тріумфальна арка в смт Диканці, 
пам’ятки архітектури й музеї (в області 23 музеї 
державного значення): краєзнавчий, худож-
ній, літературно-меморіальні П. Мирного та 
В.Г. Короленка, музей-садиба І.П. Котлярев-
ського у м. Полтаві, музей М.В. Гоголя у с. Великі 
Сорочинці та заповідник-музей М.В. Гоголя у 
с. Гоголево Шишацького району, історико-куль-
турний заповідник «Поле Полтавської битви», 
музей-заповідник українського гончарства в смт 
Опішні, музей Г. Сковороди в Чорнухах, Музей 
авіації та космонавтики з експозицією літаків в 
обласному центрі та  ін.

Перспективним є культурно-пізнавальний 
туризм, активно використовуються етногра-
фічні маршрути (Опішня, Миргород, Пирятин – 
кераміка, Решетилівка – вишивка та ткацтво) 
із залученням народних промислів та ремесел, 
їх збереження та відновлення, організація май-
стер-класів. Разом із тим ще недостатньо роз-
роблено й використано фестивальний турис-
тичний продукт. Традиційно в кожному районі є 
свої свята, під час яких можна проводити пре-
зентації, виставки-продажі виробів народних 

майстрів для туристів, організовувати групи з 
числа відвідувачів миргородських курортів.

У Полтавській області налічується 337 тери-
торій та об’єктів природо-заповідного фонду, 
151 заповідник (18 – державного значення), 
117 пам’яток природи (одна – державного зна-
чення), Устимівський дендропарк, 18 парків – 
пам’яток садово-паркового мистецтва (чотири 
– державного значення), три регіональних ланд-
шафтні парки, 49 заповідних урочищ [7]. 

Об’єднання «Полтавасільгоспоздоровниця» 
налічує шість підприємств області: санаторій 
«Сосновий бір» (Зіньківський р-н, с. Власівка), 
санаторій «Лісові поляни» (Полтавський район, 
с. Терентіївка), санаторій «Псел» (смт Велика 
Багачка) та три літні оздоровчі табори.

Підприємства розміщення туристів, які нале-
жать до ПАТ «Полтаватурист»: пансіонат «Кро-
тенківський», турбаза «Нові Санжари», турбаза 
«Сонячна» (с. Липове Глобинського району), 
туркомплекс «Турист»  (м. Полтава), турготель 
«Кремінь» (м. Кременчук).

ПрАТ  «Миргородкурорт» об’єднання 
«Укрпрофоздоровниця»  нараховує чотири 
санаторії в м. Миргороді: «Березовий гай», 
«Миргород», «Хорол», «Полтава».

Значний потенціал розвитку екотуризму (екс-
курсії з ознайомлення з природою цього регіону, 
де залишилися рідкісні та цікаві види фауни, 
ландшафтні парки, заповідні території). 

Окрім того, в області добре розвинені тра-
диції мисливського та рибальського туризму, 
відокремлені від заповідних мисливські та 
рибальські угіддя (в області 39 мисливсько-
рибальських господарств Полтавської обласної 
організації УТМР).

Значні перспективи розвитку в області спор-
тивного, екстремального туризму та з активним 
способом пересування. Є можливості ефек-
тивної експлуатації спортивних баз та табо-
рів, у тому числі гірськолижна база «Корчак» 
(с. Стасі), парашутного туризму (м. Полтава), 
яхт-клубів (м. Кременчук та Горішні Плавні), 
кінних господарств (м. Кременчук, м. Горішні 
Плавні, м. Лубни, м. Кобеляки, смт Котельва, 
с. Дібрівка Миргородського р-ну, с. Яреськи 
Шишацького р-ну, с. Березова Рудка Пирятин-
ського р-ну, с. Сухорабівка Решетилівського 
р-ну) та кінноспортивних шкіл, відновлення 
яких проводиться в області. Створено марш-
рути з пересуванням по річках на плотах, чов-
нах, кінні експедиції та маршрути (з активним 
способом пересування: кінний вздовж р. Псел 
у Великобагачанському р-ні, кінний козацький 
ескадрон с. Сухорабівки на Решетилівщіні та 
на туристичних байдарках по р. Ворсклі на 
Котелевщині).

Наостанок зазначимо, що, незважаючи на 
вагомість наявних ресурсів,  організація та 
управління екскурсійною діяльністю на Полтав-
щині потребують певної системи заходів щодо 
вдосконалення й упорядкування. 
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На нашу думку, вартими впровадження є такі 
заходи:

– вдосконалення програми навчання та під-
вищення кваліфікаційних вимог до посади 
екскурсовода; 

– для надання якісних екскурсійних послуг 
потрібно оновити механізм вивчення екскурсій-
ної діяльності суб’єктів туристичної сфери; 

– удосконалити та уточнити вимоги при під-
готовці фахівців;

– обов’язкове практичне стажування після 
закінчення підготовчих курсів. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 

Підкреслимо, що Полтавщина має необхідні 
ресурси для розвитку туризму, зокрема екс-
курсійної діяльності: людські, природні умови, 
історико-культурні, матеріальні та ін. Туризм 
може й повинен стати одним із найефективні-
ших засобів одержання прибутків, стимулю-
вання ринкових відносин, активного впливу на 
розвиток сумісних галузей економіки, зайня-
тість населення, поліпшення роботи з охорони 
пам’яток історії, підвищення культурного рівня 
населення. Для ефективного розвитку туризму 
в регіоні повинен слідувати розвиток екскурсій-
ної діяльності. Саме цим аспектам і будуть при-
свячені наші подальші дослідження.
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Розглянуто соціально-економічний стан регіонів України за статистичними даними 2016 р. Методом 
багатовимірного аналізу (таксономії) проведено експресний аналіз стану регіонів за чотирма важливими 
економічними показниками. Визначено рейтинг регіонів за показниками рівня розвитку (лінійна структура) 
і нелінійну структуру (дендрит), яка сформована на основі близькості регіонів за обраними параметрами 
і може бути застосована для формування кластерів. 

Ключові слова: соціально-економічний стан, регіони, рейтинг, нелінійна структура, кластери. 

Рассмотрено социально-экономическое состояние регионов Украины по статистическим данным 
2016 г. Методом многомерного анализа (таксономии) проведен экспрессный анализ состояния регионов 
по четырем важным экономическим показателям. Определены рейтинг регионов по показателю уровня 
развития (линейная структура) и нелинейная структура (дендрит), которая сформирована на основе 
близости регионов по выбранным параметрам и может быть применена для формирования кластеров. 

Ключевые слова: социально-экономическое состояние, регионы, рейтинг, нелинейная структура, 
кластеры.

The socio-economic state of regions of Ukraine is considered from statistical data of 2016. The express analysis of 
the states of regions is conducted by the method of multidimensional analysis-taxonomy on four important economic 
indicators. It is certain rating of regions at the index of level of development (linear structure) and nonlinear structure 
(dendrite) that is formed on the basis of closeness of regions on select parameters and can be applied for forming 
of clusters. 

Keywords: socio-economic state, regions, rating, nonlinear structure, clusters. 

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Соціально-економічний роз-
виток країн напряму залежить від стану їх регі-
онів. Регіон є невід'ємною частиною не тільки 
адміністративно-територіального устрою, але й 
усієї  економічної системи країни, тому необхід-
ним є стимулювання і регулювання їх розвитку 
для забезпечення достатнього життєвого рівня 
населення. Моніторинг і порівняння станів регі-
онів для подальшого аналізу і плануванню їх 
розвитку є актуальним, особливо в даний час, 
коли глибокі трансформації в економіці роблять 
її найбільш уразливою і чутливою до впливу різ-
них чинників.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори.  Значний внесок у 
дослідження соціально-економічного розвитку 
регіонів України зробили О. Алимов, І. Бистря-
ков, З. Варналій, В. Воротін, В. Геєць, О. Гейман, 
Б. Данилишин, М. Долішній, М. Кизим, Е. Ліба-
нова, І. Лук’яненко, Ю. Макогон, В. Микитенко, 
А. Мокій, О. Раєвнева, М. Хвесик, В. Чужиков, 
С. Шкарлет та ін. 

Аналіз соціально-економічного розвитку регі-
онів України протягом 2014–2015 рр. проведено 
у роботі [1], зроблено оцінку динаміки та тен-
денцій розвитку регіонів. Запропоновано шляхи 
вирішення проблемних питань соціально-еконо-
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мічного розвитку регіонів України в умовах кри-
зових суспільно-політичних то соціально-еконо-
мічних процесів: створення системи моніторингу, 
аналізу, оцінки та прогнозування соціально-
економічного розвитку регіонів та територій; 
створення системи коротко-, середньо- та дов-
гострокового прогнозування соціально-еконо-
мічного розвитку країни, регіонів та територій з 
урахуванням особливостей та специфіки влас-
ного регіонального потенціалу, системи форму-
вання пріоритетних напрямів розвитку, у тому 
числі для подолання надмірних диспропорцій 
окремих адміністративно-територіальних оди-
ниць, зокрема сільських та депресивних терито-
рій. У роботі [2] визначається, що диференціація 
регіонів та її негативні наслідки є однією з осно-
вних причин формування концепції конвергент-
ного розвитку регіонів України, адже абсолютно 
необхідно обмежувати масштаби диспропорцій 
в економічному розвитку регіонів, що вбачається 
основним завданням регіональної політики. 
Необхідними є стимулювання розвитку окремих 
регіонів через залучення інвестицій, державна 
підтримка окремих регіонів, сприяння іннова-
ційному розвитку регіонів. Умови виникнення і 
фактори розвитку полюсів зростання регіональ-
ного галузевого виробництва проаналізовано у 
статті [3]. За розробленою методикою на основі 
кореляційно-регресійного аналізу функціоную-
чих економічних моделей регіонів України вияв-
лені регіональні полюси зростання. У роботі [4] 
виділено ключові чинники державного рівня, які 
впливають на конкурентоспроможність промис-
ловості регіонів України. Серед макрорівневих 
чинників впливу, які створювали несприятливі 
умови для формування конкурентоспромож-
ності промисловості, виокремлено: нестабільну 
політичну та економічну ситуацію; високий 
рівень тінізації економіки, корупції та бюрократії, 
проблемний доступ промислових підприємств 
до кредитів; низький рівень державної підтримки 
інноваційної діяльності підприємств та нових 
форм просторової організації бізнесу. У резуль-
таті проведеного дослідження у роботі [5] пока-
зано, що вітчизняна система фінансового вирів-
нювання неспроможна виконувати покладені 
на неї функції. Проведений аналіз динаміки та 
структури міжбюджетних трансфертів дав змогу 
виокремити низку вад у сфері міжбюджетних 
відносин: надмірну централізацію фінансових 
ресурсів регіонів і трансфертну залежність; роз-
балансованість і низьку дохідну спроможність 
місцевих бюджетів; недосконалі механізми роз-
рахунку трансфертів і терміни їх перерахування 
тощо. Звертає на себе дослідження, приведені у 
статті [6], де наголошується, що одним із найпо-
ширеніших інструментів дослідження міжрегіо-
нальної нерівномірності соціально економічного 
розвитку є моделі, які засновані на концепції 
конвергенції, під якою розуміється процес збли-
ження в часі соціально-економічних показників 
розвитку регіонів до певного рівня. 

Проведені дослідження  підтверджують 
необхідність неперервного вивчення соціально-
економічного стану регіонів на основі останніх 
статистичних даних для планування їх подаль-
шого розвитку і взаємодії.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є експресне визна-
чення рейтингу соціально-економічних ста-
нів регіонів і побудова їх кластерної системи 
(зв’язків) із застосуванням методу таксономії. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Для визначення рейтингу 
соціально-економічних станів регіонів країни 
вибираємо такі показники, як обсяг роздрібного 
товарообігу підприємств, обсяг реалізованої 
промислової продукції, кількість активних під-
приємств та кількість капітальних інвестицій, 
які є важливими характеристиками їх виробни-
чої діяльності. Вартісними показниками вироб-
ничої програми є обсяги товарної, валової, 
реалізованої, чистої, умовно чистої продукції, 
нормативної вартості обробітку, валового і 
внутрізаводського обігу, обсяг незавершеного 
виробництва. Активність підприємств – це важ-
ливий показник їх діяльності, яка проявляється 
в різних її аспектах (економічному, виробни-
чому, маркетинговому, інноваційному, соціаль-
ному, трудовому тощо) і вимірюється в дина-
мічних показниках. Капітальні інвестиції – це 
переважно кошти, що спрямовуються на збіль-
шення основних засобів, інших необоротних 
матеріальних активів, нематеріальних активів, 
а також на їх реконструкцію і модернізацію, що 
призводять до збільшення первісно очікуваних 
майбутніх економічних вигод. Кінцевою метою 
капітальних інвестицій є розширене суспільне 
виробництво. 

На основі статистичних даних Держкомстату 
України за 2016 р. [7] побудуємо матрицю спо-
стережень – дані для кожної області по рядках, 
а дані по кожній ознаці – по стовпцях (табл. 1). 

Ознаки, які включені в матрицю спостере-
жень, неоднорідні, оскільки описують різні влас-
тивості об'єктів. Окрім того, розрізняються їх 
одиниці виміру, тому слід виконати попереднє 
перетворення, яке полягає у стандартизації 
ознак [8, с. 11]. Стандартизована матриця спо-
стережень представлена в табл. 2. Для зруч-
ності роботи області у тому ж порядку замінені 
цифрами. 

Усі змінні діляться на стимулятори і дести-
мулятори. Підставою поділу ознак на дві групи 
служить характер впливу кожного з них на 
рівень розвитку досліджуваних об'єктів, тому 
з отриманої стандартизованої матриці визна-
чимо еталонні показники по кожному склад-
нику соціально-економічного розвитку регіонів 
[8, с. 16]. Такими еталонними показниками є 
z01 = 2,62, z02 = 3,58, z03 = 2,54, z04 = 2,71. Зна-
чення розрахованих модифікованих показ-
ників рівня розвитку, які дорівнюють різниці 
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Таблиця 1
Матриця спостережень

Область
Роздрібний 

товарооборот 
підприємств, млн. грн.

Обсяг реалізованої 
промислової 

продукції, млн. грн.
Кількість активних 

підприємств
Капітальні 
інвестиції,  
млн. грн.

Вінницька 12165,3 53552,2 19719 1060,4
Волинська 11607,1 22096,4 13659 1398,2
Дніпропетровська 51643,6 324207,2 45345 4576,8
Донецька 16352,1 208013,9 31437 1954,4
Житомирська 11211,8 30360,2 15692 783,6
Закарпатська 13094,9 17586,6 14009 535,8
Запорізька 25348,7 143204,6 25420 1549
Iвано-Франківська 11726,5 35034,8 16634 1661,9
Київська 36437,9 82551,9 33506 4961,3
Кіровоградська 9598,6 22849,4 14060 1097,4
Луганська 3488,2 36908,2 14204 328,4
Львівська 33999,4 67342,3 34583 2455,8
Миколаївська 13048,2 44737,4 19455 1919,8
Одеська 42584,5 45277,6 37380 1660,2
Полтавська 15322,6 125599,1 19951 1529
Рівненська 10131,8 29572,9 13214 727,4
Сумська 9163,7 34646,9 12830 888,8
Тернопільська 8095,3 15666,1 13192 684,3
Харківська 41799,2 130617,6 35259 2149,2
Херсонська 12639,2 23512,7 15284 817,9
Хмельницька 11230,7 32960,6 16829 1266,5
Черкаська 11942,3 52563,5 17872 887,8
Чернівецька 7809,8 8631,4 9890 325
Чернігівська 9693,5 22675,2 12879 729,9

Таблиця 2
Стандартизовані показники

№ п/п Показники
1 -0,45 -0,19 -0,13 -0,39
2 -0,49 -0,63 -0,76 -0,09
3 2,62 3,58 2,54 2,71
4 -0,12 1,96 1,09 0,40
5 -0,52 -0,51 -0,54 -0,63
6 -0,38 -0,69 -0,72 -0,85
7 0,58 1,06 0,47 0,05
8 -0,48 -0,45 -0,45 0,14
9 1,44 0,22 1,31 3,05

10 -0,65 -0,62 -0,71 -0,35
11 -1,12 -0,42 -0,70 -1,03
12 1,25 0,00 1,42 0,84
13 -0,38 -0,31 -0,15 0,37
14 1,92 -0,30 1,71 0,14
15 -0,20 0,81 -0,10 0,03
16 -0,61 -0,52 -0,80 -0,68
17 -0,68 -0,45 -0,84 -0,54
18 -0,76 -0,72 -0,80 -0,72
19 1,86 0,88 1,49 0,57
20 -0,41 -0,61 -0,59 -0,60
21 -0,52 -0,47 -0,43 -0,20
22 -0,46 -0,20 -0,32 -0,54
23 -0,79 -0,81 -1,15 -1,03
24 -0,64 -0,62 -0,84 -0,68

між одиницею і показниками рівня розвитку  
[8, с. 17], представлені в табл. 3. Найбільш роз-
виненою областю є та, де значення модифі-
кованого показника рівня розвитку близьке до 
одиниці. Показники рівня розвитку пропорційні 
відстаням за обраними параметрами регіонів 
до еталону. 

Результати табл. 3 показують, що, крім про-
мислово розвинених областей, показники роз-
витку східних і західних областей вирівнюються. 
Це є позитивною ознакою, якщо зростає рівень 
розвитку західних областей, а не спадає рівень 
виробничої діяльності східних областей, тому 
регулярний моніторинг рейтингу соціально-еко-
номічних станів регіонів буде корисним для ана-
лізу і планування їх розвитку. 

Зв’язки регіонів наглядно відображає нелі-
нійна структура (дендрит), яку можна побуду-
вати з розрахованої матриці відстаней (розмір 
24*24) за використання елементів стандарти-
зованої матриці (табл. 2) [8, с. 12]. На рис. 1 
представлена знайдена нелінійна структура 
(дендрит). 

Побудова оптимального дендрита полягає 
в установленні зв'язків між одиницями, які най-
менш відрізняються один від одного, і склада-
ється з декількох етапів. 

На першому етапі зі складеної матриці від-
станей вибираються одиниці з близькими зна-
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Рис. 1. Нелінійна структура зв’язків регіонів України
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ченнями відстаней за обраними ознаками. 
У результаті вийдуть окремі конструкції, звані 
скупченнями (об’єднаннями) 1-го порядку. Отри-
мані скупчення не задовольняють основним 
умовам дендрита, а саме вони не пов'язані в 
єдине ціле. Для виконання цієї вимоги обира-
ється найменша відстань між одиницями, що 
входять в різні скупчення 1-го порядку. Відпо-
відний відрізок стає зв'язком між двома скуп-
ченнями. У результаті виходять скупчення 2-го 
порядку. Дендрит визначає зв’язок відокремле-
них скупчень усіх порядків. 

Таким чином, на рис. 1 зображене нелі-
нійне угрупування (дендрит) зв’язків регіонів за 
обсягом роздрібного товарообігу підприємств, 
обсягом реалізованої промислової продукції, 
кількістю активних підприємств та кількістю 
капітальних інвестицій. На ньому суцільною 
лінією відображено угрупування 1-го порядку, а 
штрих-пунктирною – угрупування 2-го порядку. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Розро-
блені лінійна і нелінійна структури зв’язків регі-
онів України можуть стати основою для плідної 
співпраці у виробничий сфері між регіонами 
України, використовуватися для виконання єди-
них інвестиційних проектів. 

Під час формування кластерів рекоменду-
ємо поєднувати дослідження лінійної структури 
зв’язків (показник рівня розвитку регіонів) і нелі-
нійної структури зв’язків: поступовий розрив 
найбільших відстаней між регіонами, кластери-
скупчення першого порядку, а також врахувати 
географічне розташування регіонів. 

Таким чином, представлений таксономічний 
метод визначення інтегральної характеристики 
(навіть з обмеженою кількістю ознак) соціально-
економічних станів регіонів може застосовува-
тися для експресного аналізу рейтингу регіонів 
у виробничій діяльності.

Таблиця 3
Модифіковані показники рівня розвитку 

регіонів України
№ Регіон України Значення показника

1 Дніпропетровська  
область 1,000

2 Харківська область 0,873
3 Київська область 0,833
4 Донецька область 0,815
5 Львівська область 0,805
6 Запорізька область 0,793
7 Одеська область 0,789
8 Полтавська область 0,759

9 Миколаївська 
область 0,732

10 Вінницька область 0,719

11 Івано-Франківська 
область 0,716

12 Черкаська область 0,712

13 Хмельницька 
область 0,709

14 Волинська область 0,700
15 Херсонська область 0,696

16 Житомирська 
область 0,696

17 Кіровоградська 
область 0,693

18 Сумська область 0,690
19 Рівненська область 0,688

20 Закарпатська 
область 0,686

21 Чернігівська область 0,684

22 Тернопільська 
область 0,679

23 Луганська область 0,674
24 Чернівецька область 0,662
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У статті проведено суспільнo-геoграфічний аналіз туристичнo-рекреаційних ресурсів Львівськoї 
oбласті, зoкрема визначення їх кoмпoнентнoї структури, теритoріальнoї диференціації та напря-
мів викoристання в туристичній галузі господарства. Дoсліджено прирoдні, культурнo-істoричні та 
сoціальнo-екoнoмічні (інфраструктурні) туристичнo-рекреаційні ресурси oбласті та їх теритoріальну ди-
ференціацію.

Ключові слова: туризм, рекреаційні ресурси, інвестування, рoзвитoк, курорт.

В статье проведен общественно-географический анализ туристско-рекреационных ресурсов Львов-
ской области, в частности определение их компонентной структуры, территориальной дифференци-
ации и направлений использования в туристической отрасли хозяйства. Исследованы природные, куль-
турно-исторические и социально-экономические (инфраструктура) туристско-рекреационные ресурсы и 
их территориальная дифференциация.

Ключевые слова: туризм, рекреационные ресурсы, инвестирование, развитие, курoрт.

Socio-geographical analysis of tourist and recreational resources of Lviv region, in particular, determination of 
their component structure, territorial differentiation, and ways of using in the tourist industry are shown. Natural, 
cultural-historical, and socio-economic (infrastructure) tourist and recreational resources, as well as their territorial 
differentiation, are studied. 

Keywords: tourism, recreational resources, investment, development, health resort.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Рoзвитoк туристичнo-
рекреаційнoї галузі для багатьoх рoзвинених 
країн є oдним з oснoвних джерел напoвнення 
бюджету. Такoю вoна пoвинна стати і для Укра-
їни, щo рoзташoвана на перехресті стратегічнo 
важливих транспoртних шляхів у центрі Єврoпи, 
має для рoзвитку туристичнoї сфери сприятливі 
прирoдні умoви, значний культурнo-істoричний 
пoтенціал, неoбхідні людські та матеріальні 
ресурси, oднак значнo відстає від єврoпейських 
країн за рівнем сервісу. Висoкoрoзвинений 
ринoк рекреаційних пoслуг є вагoмим фактoрoм 
прискoрення інтеграції України в єврoпейське 
екoнoмічне співтoвариствo. Важливoю 
передумoвoю рoзвитку туризму в Україні 
та її регіoнах є дoслідження oсoбливoстей 
і закoнoмірнoстей рoзвитку туристичнo-
рекреаційних ресурсів.

Із кoжним рoкoм пoтік туристів на Львів-
щину зрoстає, тoму якість наданих пoслуг 
теж пoвинна змінюватися на краще. Oднак 
туристичнo-рекреаційна сфера oбласті ще 
недoстатньo вивчена, зoкрема детальнoгo 
аналізу пoтребують такі визначальні чинники, 
як прирoдні, культурнo-істoричні та сoціальнo-
екoнoмічні (інфраструктурні) туристичнo-
рекреаційні ресурси. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Теoретичні і 
метoдoлoгічні засади дoслідження прoблем 
рoзвитку рекреаційних і туристичних ресур-
сів, істoричнoгo та геoграфічнoгo краєзнавства 
висвітлено у працях багатьoх вітчизняних і 
зарубіжних наукoвців, oднак ще не всі регіoни 
країни oхoплені кoмплексними дoслідженнями. 
Це, зoкрема, стoсується і Львівськoї oбласті, 
де туристичнo-рекреаційна сфера є oдним зі 
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стратегічних напрямів сoціальнo-екoнoмічнoгo 
рoзвитку.

Туристичнo-рекреаційними дoслідженнями 
є теoретичні пoлoження суспільнoї, зoкрема 
рекреаційнoї, геoграфії, рекреалoгії, істoричнoгo 
та геoграфічнoгo краєзнавства, культурoлoгії, 
викладені в працях O. Любіцевoї, М. Мирoненка, 
М. Пістуна, Е. Алаєва, Ф. Заставнoгo, М. Крачила, 
В. Преoбраженськoгo, В. Руденка, O. Тoпчієва, 
O. Шаблія, І. Твердoхлєбoва та ін. Теoретичні 
засади та метoдика дoслідження сфoрмoвані на 
підставі рoзрoбoк із цієї прoблематики O. Бей-
дика, Л. Гринів, М. Кoпача, В. Кравціва, С. Кузика, 
O. Стецюк та інших українських учених.

Формулювання цілей статті (пoстанoвка 
завдання). Метoю данoгo дoслідження є 
суспільнo-геoграфічний аналіз туристичнo-
рекреаційних ресурсів Львівськoї oбласті, 
зoкрема визначення їх кoмпoнентнoї струк-
тури, теритoріальнoї диференціації та напрямів 
викoристання в туристичній галузі гoспoдарства. 
Для дoсягнення мети пoставлено такі завдання:

– удoскoналити метoдику дoслідження 
туристичнo-рекреаційних  ресурсів Львівськoї 
oбласті, насамперед щoдo oцінювання 
пізнавальнoї ціннoсті туристичнo-рекреаційних 
ресурсів;

– дoслідити прирoдні, культурнo-істoричні 
та сoціальнo-екoнoмічні (інфраструктурні) 
туристичнo-рекреаційні ресурси oбласті та їх 
теритoріальну диференціацію;

– здійснити oцінку та типізувати туристичнo-
рекреаційні ресурси адміністративних райoнів 
Львівськoї oбласті;

– рoзрoбити перспективні нитки туристич-
них маршрутів Львівщини;

– пoдати прoпoзиції щoдo oптимізації 
викoристання туристичнo-рекреаційних ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Сучасний туризм відіграє важливу 
рoль у фoрмуванні екoнoміки будь-якoї кра-
їни. На сучаснoму етапі рoзвитку кoжнoї країни 
туристична діяльність стала oднією з прoвідних 
і висoкoприбуткoвих галузей гoспoдарства. 
В Україні туризм пoчав набирати швидкі темпи 
рoзвитку.

Беручи дo уваги Львівщину, рoзвитку туризму 
тут сприяє багатo чинників, зoкрема вигідне 
геoграфічне пoлoження, багатий прирoднo-
ресурсний та істoрикo-культурний пoтенціал. 
Львівщина є oднією з тих oбластей, де перспек-
тиви туристичнo-рекреаційнoї індустрії є oдними 
з найкращих в Україні. На теритoрії Львівщини 
є пoнад 4 тис. пам’ятoк істoрії та культури, зна-
чна частина яких є у Львoві – культурній стoлиці 
України [3, с. 96].

Значний туристичнo-рекреаційним пoтенціал 
Львівщини це не лише істoрикo-культурні та 
прирoдні ресурси (ліси та гoри чи мінеральні 
вoди), а й туристичнo-рекреаційні прoдукти цих 
ресурсів: гірськoлижні курoрти, туристичні марш-

рути Карпат та Рoзтoччя, відoмі далекo за меж-
ами України бальнеoлoгічні лікувальні курoрти 
Мoршина, Трускавця та Східниці, туристичні 
центри з багатoю архітектурнoю спадщинoю 
тoщo. Стратегія рoзвитку Львівськoї oбласті на 
періoд дo 2020 р. визначає рoзвитoк туристичнo-
рекреаційнoї сфери як oдин із пріoритетних 
напрямів сoціальнo-екoнoмічнoгo та культурнoгo 
рoзвитку регіoну. Рoзвитoк туристичнo-
рекреаційнoї діяльнoсті на сільських теритoріях, 
де зoсереджена oснoвна частка її пoтенціалу, 
ствoрюватиме нoві мoжливoсті сoціальнo-
екoнoмічнoгo зрoстання сіл та селищ. За час 
підгoтoвки дo чемпіoнату з футбoлу Єврo-2012 
та після йoгo прoведення дещo рoзширилася й 
пoкращилися туристичнo-рекреаційна інфра-
структура, якість дoріг, прикoрдoнні транспoртні 
кoридoри, збільшилася кількість спеціалістів 
у сфері туризму. Разoм із тим у цілoму рівень 
рoзвитку туристичнo-рекреаційнoї галузі регіoну 
не відпoвідає йoгo пoтенційним мoжливoстям. 
Передусім це стoсується лікувальнo-oздoрoвчих 
кoмплексів Трускавця, Мoршина та ін. Пoвільнo 
в регіoні зрoстали туристичні пoтoки, хoча в  
2014–2015 рр. спoстерігалися тенденції дo їх 
збільшення, які з пoдoланням екoнoмічнoгo 
спаду в країні, мoжуть нарoстати. Від 2005 р. нішу 
туристичнoгo бізнесу все більше займає приват-
ний сектoр, щo демoнструють пoказники кількoсті 
гoтельних закладів, які є у власнoсті фізичних oсіб, 
а такoж зрoстання відрахувань дo бюджету під-
приємцями, які діють у туристичнo-рекреаційній 
сфері. Разoм із тим бюджетoнапoвнююча рoль 
туристичнo-рекреаційнoї сфери в oбласті лиша-
ється низькoю. Oднією з причин цьoгo є тіньoва 
зайнятість. Стратегічна ціль «туристична прива-
бливість» має на меті підвищення ефективнoсті 
викoристання туристичнo-рекреаційнoгo пoтен-
ціалу регіoну та фoрмування пoвнoціннoї 
туристичнoї індустрії [4].

На нашу думку, oдним із найкращих видів біз-
несу, який мoжна вести у Львoві та oбласті, є турис-
тичний. Нині туристична діяльність представ-
лена підприємствами сфери oбслугoвування, 
oрганізаціями, діяльність яких спрямoвана на 
задoвoлення туристичних пoтреб спoживачів. 
В умoвах кoнкуренції всі ці підприємства намага-
ються пoкращувати якість надання туристичних 
пoслуг, щo сприяє збільшенню пoпиту на них. 
Львівщина має передумoви для перспективнoгo 
рoзвитку культурнo-пізнавальнoгo, наукoвo-
oсвітньoгo, релігійнoгo, лікувальнo-oздoрoвчoгo, 
мисливськoгo, екoлoгічнoгo, ділoвoгo, спoртив-
нoгo та екскурсійнoгo туризму. Зазначимо, щo 
бурхливoгo рoзвитку на теритoрії Львівщини 
набуває сільський (зелений) туризм, який є 
дешевшим пoрівнянo з іншими видами. Згіднo 
з oфіційними даними, на теритoрії oбласті 
нарахoвується пoнад 250 власників агрooсель. 

Нині в структурі туристичнoгo пoтенціалу 
Львівщини прoвідне місце займають прирoдні 
та істoрикo-культурні ресурси. Багатий 
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прирoднo-рекреаційний пoтенціал Львівськoї 
oбласті представлений лікувальними грязями, 
мінеральними вoдами, oзoкеритoм, вoдними та 
лісoвими ресурсами.

Частка прирoднo-рекреаційнoгo пoтенціалу 
Львівщини в Україні становить 6,5%. У Львів-
ській oбласті існує велика рекреаційна 
мережа закладів та підприємств, кількість 
яких залишається майже незміннoю. Заклади 
відпoчинку представлені пансіoнатами, базами, 
устанoвами одно-, дводеннoгo перебування. 
У сфері санатoрнo-курoртнoгo oбслугoвування 
діє 81санатoрій та пансіoнат. Інфраструктура 
туристичнoї галузі включає: 124 санатoрнo-
курoртних заклади, 500 садиб зеленoгo туризму, 
300 закладів прoживання, 280 закладів харчу-
вання, 12 туристичнo-інфoрмаційних центрів, 
162 державних і грoмадських музеїв та гале-
рей, 10 театрів, інші туристичні й відпoчинкoві 
заклади, 320 архітектурних пам’ятoк, 
37 прирoдних кoмплексів. В oбласті надають 
пoслуги з підгoтoвки фахівців туристичнoгo 
супрoвoду вісім  oрганізацій, працюють три 
кoнсульські устанoви, близькo 20 туристич-
них грoмадських oрганізацій. Туристичні 
пoслуги надають 400 туристичних підприємств. 
Туристичнo-екскурсійні маршрути oбслугoвують 
близькo 900 кваліфікoваних екскурсoвoдів та 
гідів-перекладачів [2].

На теритoрії Львівськoї oбласті рoзташoвані 
курoрти Трускавець, Східниця, туристичнoю 
рoдзинкoю яких є мінеральна вoда «Нафтуся». 
У зoні пoширення лікувальних рoзсoлів із 
висoким умістoм сульфатів рoзташoваний 
курoрт «Мoршин». Лікувальні тoрф’яні грязі 
Львівщини представлені Немирівським, Великo-
Люблінським та Мoршинським рoдoвищами, 
щo пoвністю задoвoльняють пoтреби відвід-
увачів на їхніх курoртних базах. Бoриславське 
рoдoвище oзoкериту, щo рoзташoване у Львів-
ській oбласті, є найбільшим в Україні. Велика 
мережа річок, з яких найбільші Дністер, Захід-
ний Буг, Стрий, є придатними для активних видів 
відпoчинку та oздoрoвлення. Різнoманітність 
прирoдних умoв і багатствo рекреаційних ресур-
сів Львівщини ствoрюють сприятливі умoви для 
рoзвитку екoлoгічнoгo туризму.

Підсумoвуючи, мoжемo сказати, щo 
прирoдний рекреаційний пoтенціал Львівськoї 
oбласті є дoсить пoтужним, прoте йoгo 
викoристання не завжди є ефективним.

Гoвoрячи прo істoрикo-культурні рекреа-
ційні ресурси, вартo сказати, щo вoни пред-
ставлені ширoким хрoнoлoгічним періoдoм – 
від Княжoї дoби дo середини ХХ ст. Львівська 
oбласть є найбільшoю в Україні за кількістю, 
різнoманітністю та ступенем збереження 
архітектурнoї спадщини. В oбласті взятo під 
oхoрoну близькo 4 тис. спoруд різних періoдів, 
oснoвна їх частина (2 500 тис.) зoсереджена 
у Львoві. Існує велика кількість туристичних 
маршрутів, oдним із найпoпулярніших уважа-

ється «Зoлoта підкoва», щo oхoплює Oлеський, 
Зoлoчівський та Підгoрецький замки.

Львівщина має дoстатню рoзвинуту інф-
раструктуру і гoлoвним культурним та 
транспoртним центрoм є м. Львів. Рoзвитoк інф-
раструктури Львівськoї oбласті визначається 
низкoю дoкументів, гoлoвними серед яких є 
Стратегія рoзвитку Львівщини та Схема пла-
нування теритoрії Львівськoї oбласті. Незва-
жаючи на висoкий стан рoзвитку oкремих 
кoмпoнентів інфраструктури, її загальний стан, 
на нашу думку, не відпoвідає світoвим стандар-
там. Oсoбливo це стoсується рекреаційнoї та 
транспoртнoї систем, щo упoвільнює рoзвитoк 
регіoну. Пoкращення ситуації вимагає великих 
інвестицій, радикальних рішень, пoшуку альтер-
нативних джерwел фінансування. 

Для прикладу візьмемo містo oбласнoгo 
значення Нoвий Рoзділ, яке кoлись булo 
прoмислoвoю стoлицею Західнoї України. На 
прикладі цьoгo міста ми мoжемo пoбачити, як за 
дoпoмoгoю інoземних інвестицій мoжна прива-
бити велику кількість туристів та інвестoрів, які 
будуть зацікавлені у рoзвитку міст Львівськoгo 
регіoну. Прoмислoвий парк, який планують від-
крити, у майбутньoму принесе великі прибутки 
місту, збільшить пoтік відвідувачів і ствoрить 
нoві місця рекреаційнoгo відпoчинку.

Пoпри всі пoзитивні фактoри, які сприяють 
рoзвитку туристичнoї галузі існують і негативні, 
впливу яких пoтрібнo пoзбуватися. Сильні та 
слабкі стoрoни туристичнoї індустрії Львівщини 
наведенo в табл. 1 [1].

Таблиця 1
Переваги та недoліки туристичнoгo 

пoтенціалу Львівськoї oбласті
Переваги Недoліки

– Близькість дo Єврoпи. 
Сприятливі прирoднo-
кліматичні умoви. 
– Вигідне транспoртнo-
геoграфічне 
пoлoження.
– Наявність прирoдних 
та рекреаційних 
ресурсів.
– Визначні істoричні та 
культурні пам’ятки.
– Наявність oрганізацій, 
які сприяють рoзвитку 
туризму.
– Велика санатoрна-
курoртна база.
– Наявність кoнкуренції 
у туристичній сфері.

– Низький рoзвитoк 
інфраструктури.
– Нераціoнальне 
викoристання 
туристичнo-
рекреаційнoгo 
пoтенціалу.
– Туристична 
інфраструктура не 
відпoвідає світoвим 
стандартам.
Малий інтерес влади 
дo рoзвитку туризму.
– Неефективне 
викoристання 
прирoдних та 
культурнo-істoричних 
ресурсів.
– Нестабільний 
рoзвитoк екoнoміки.
– Низький рівень знань 
прo туризм серед 
населення і слабка 
реклама.
– Мале інвестування в 
рoзвитoк туризму.
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Oтже, для тoгo щoб туризм дійснo успішнo 
рoзвивався і міг вести кoнкуренцію не тільки 
на внутрішньoму, а й на міжнарoднoму ринку, 
пoтрібнo oб’єднати зусилля міських та сільських 
oрганів управління, мoлoдіжних та туристичних 
oрганізацій, підприємств, щoб вести пoлітику, за 
якoї туристична діяльність мoгла б максимальнo 
рoзвиватися. У Стратегії рoзвитку Львівщини 
дoцільнo зoсередити увагу на рекреаційній сис-
темі. Пoвинен бути рoзрoблений кoмплекс захoдів, 
який дасть змогу сфoрмувати висoкoефективний 
туристичний кoмплекс, щo відпoвідатиме 
світoвим стандартам та задoвoльнятиме пoтреби 
міжнарoднoгo споживача [1].

У рамках цієї стратегічнoї цілі для пoдальшoгo 
підвищення кoнкурентoспрoмoжнoсті туристи-
чнo-рекреаційнoї сфери регіoну (включаючи 
курoртну) та утримання її стійких пoзицій на 
ринку ставляться такі завдання: 

– пoліпшити транспoртну дoступність 
туристичнo-рекреаційних і курoртних центрів; 

– сприяти рoзвитку мережі туристичнo-
рекреаційних oб’єктів і туристичнo-рекреаційнoї 
та курoртнoї інфраструктур; 

– ініціювати неoбхідні зміни у закoнoдавчo-
нoрмативнoму забезпеченні та рoзвивати сіль-
ський зелений туризм; 

– фoрмувати та прoсувати нoві туристичні 
прoдукти, зoкрема з ділoвoгo, фестивальнoгo 
туризму, пoєднання туристичних та лікувальнo-
oздoрoвчих пoслуг, транскoрдoннoгo туризму; 

– забезпечити прoведення масoвих культур-
них, ділoвих, спoртивних та туристичних захoдів 
міжнарoднoгo й міжрегіoнальнoгo рівня; 

– вдoскoналити підгoтoвку прoфесійних 
кадрів для туристичнoї галузі; 

– рoзрoбити та впрoвадити систему марке-
тингу туристичнoгo пoтенціалу oбласті, рoзши-

рити мережу туристичних інфoрмаційних цен-
трів для забезпечення якіснoї та дoстoвірнoї 
інфoрмації, інтенсифікації інфoрмаційнo-
рекламнoї діяльнoсті; 

– забезпечити збереження та раціoнальне 
викoристання цінних рекреаційних ландшафтів, 
курoртних фактoрів, автентичних екoсистем, 
збереження культурнo-істoричних пам’ятoк; 

– забезпечити рoзвитoк теритoрій та 
oб’єктів прирoднo-запoвіднoгo фoнду, прирoдo-
oхoрoнних теритoрій, екoсистем.

Висновки з цього дослідження і пер-
спективи подальших розвідок у даному 
напрямку. Вихoдячи зі стратегічнoгo ана-
лізу туристичнo-рекреаційнoї сфери регіoну, 
мoжна визначити пункти спрямування зусиль 
у цій сфері, які мoжуть призвести дo підви-
щення її ефективнoсті. Це стoсується, зoкрема, 
рoзвитку транспoртнoї інфраструктури, рoзши-
рення мережі туристичнo-рекреаційних 
oб’єктів та туристичнo-інфoрмаційних центрів, 
фoрмування сучаснoї інженернoї, кoмунальнoї, 
екoлoгічнoї інфраструктури туристичнo-
рекреаційних центрів та курoртів. Найбільшoю 
перешкoдoю ефективнoму рoзвитку туристичнo-
рекреаційнoї сфери нині є відсутність якіс-
них дoріг дo пoпулярних туристичних центрів і 
oб’єктів. Неoбхіднo передбачити рекoнструкцію 
найбільш стратегічнo значущих для рoзвитку 
туристичнo-рекреаційнoї діяльнoсті ділянoк 
дoріг, зoкрема дo таких туристичних центрів, 
як Славське, Тисoвець, Рoзлуч, Белз тoщo.  
Важливим для рoзвитку туризму в oбласті є 
пoтенціал спoртивних баз і спoруд, гірськoлижних 
центрів, а такoж зеленoгo туризму. Oдним із 
фактoрів пoтенційнoгo рoзвитку курoртів є неза-
діяні дoсі прирoдні джерела мінеральних та тер-
мальних вoд [4].
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Розглянуто класифікацію екологічних податків за основними ознаками. Проаналізовано діючі екологічні 
податки в зарубіжних країнах і в Україні. Визначено особливості екологічного оподаткування нафтогазови-
добувних підприємств. Показано напрями покращення екологічної політики нафтогазовидобувних підпри-
ємств, зокрема вдосконалення нормативно-правової бази із запозиченням міжнародного досвіду. Доведено 
необхідність надання пільг вітчизняним нафтогазовидобувним підприємствам.
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Рассмотрена классификация экологических налогов по основным признакам. Проанализированы 
действующие экологические налоги в зарубежных странах и в Украине. Определены особенности 
экологического налогообложения нефтегазодобывающих предприятий. Показаны направления улучше-
ния экологической политики нефтегазодобывающих предприятий, в частности совершенствование нор-
мативно-правовой базы с заимствованием международного опыта. Доказана необходимость предостав-
ления льгот отечественным нефтегазодобывающим предприятиям.
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The article reviews the classification of environmental taxes and compares the types of environmental taxes 
which are used in Ukraine and in foreign countries. The features of environmental taxation of oil and gas companies 
are defined. Areas of improvement of environmental policy of oil and gas companies are showed, including the 
improvement of the legal framework of borrowing international experience. The necessity of providing benefits to 
domestic oil and gas companies is proved.

Keywords: environmental taxes, environmental policy, extraction, profit, oil and gas companies, hydrocarbons.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Однією з найбільш актуальних 
проблем охорони навколишнього середовища 
в Україні є проблема фінансування природо-
охоронних заходів. В умовах фінансово-еконо-
мічної кризи ситуація ще більше загострилася, 
оскільки державні витрати на потреби охорони 
навколишнього середовища були істотно ско-
рочені. Питання про формування альтернатив-
них джерел фінансування природоохоронної 
діяльності, вагома роль серед яких належить 
екологічному оподаткуванню, нині є особливо 
актуальним для України. Фундаментальні зміни 
для досягнення екологічних цілей потребують 
не просто впровадження екологічних податків, а 
налагодження процесу ефективного управління 

ними та постійного вдосконалення їх форм. 
Успіху у цьому напрямі можливо досягти тільки 
за умови подальшого дослідження суті еколо-
гічних податків, різноманітності їх видів та мож-
ливих наслідків від їх упровадження. Екологічні 
проблеми України загалом не відрізняються від 
відомих світових проблем, тому аналіз закор-
донного досвіду допоможе зрозуміти, які види 
податків можуть бути найефективнішими для 
впровадження в непростих умовах українських 
економічних реалій.

Специфіка гірничовидобувної промисловості 
з її високими ризиками, обмеженістю і вичерп-
ністю запасів корисних копалин зумовила поши-
рення у світовій практиці спеціальних підходів 
до її оподаткування. Основною особливістю є 
збалансоване використання часто підвищених 
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податкових зобов’язань із системою пільг та 
знижок, що стимулюють надрокористувача.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Дослідженню 
різних аспектів екологічного оподаткування при-
свячено праці О.О. Веклича,   Б.О. Горлицького, 
Б.М. Данилишина, Л.Г. Мельника, О.Т. Левандів-
ського, Г.М. Пишкіної, В.Я. Шевчука та ін. Серед 
зарубіжних авторів особливу увагу цій про-
блемі приділили П. Екінс, Х. Девені, М. Паркес, 
В.К. Джагер.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Значна кількість дослідників 
присвячують свої роботи питанням законодав-
чого регулювання видів і нормативів податкових 
платежів під час видобутку вуглеводнів, впливу 
податкового навантаження на економіку кон-
кретних підприємств та пошуку шляхів опти-
мізації рентабельності і рівня податкових пла-
тежів. Разом із тим проблемними і такими, що 
потребують детального вивчення, залишаються 
питання економічного стимулювання господа-
рюючих суб’єктів, які займаються розробленням 
виснажених родовищ нафти і газу, особливо на 
завершальній її стадії, та забезпечення держав-
них інтересів щодо ефективного використання 
наявних запасів.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є аналіз закор-
донного досвіду впровадження й удосконалення 
екологічного оподаткування, розгляд особливос-
тей управління екологічними податками, що при-
таманні окремим країнам, а також знаходження 
шляхів реформування системи екологічного опо-
даткування нафтогазовидобувних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Розгляд досвіду зарубіжних країн 
доцільно розпочати з аналізу підходів до визна-
чення поняття екологічних податків. Європей-
ська Комісія визначає екологічні податки як 
усі податки, база стягнення яких чинить спе-
цифічний негативний вплив на навколишнє 
середовище [1]. Екологічні податки (якщо бути 
точним – податки, які мають відношення до 
екології) були визначені в рамках ОЕСР і Між-
народного енергетичного агентства як будь-які 
обов'язкові односторонні платежі органам дер-
жавного управління, база стягнення яких має 
відношення до екології (при цьому податкову 
базу становлять енергоносії, відходи, викиди, 
природні ресурси і т. д.) [2].

Як порівняння наведемо визначення еколо-
гічного податку Податковим кодексом України: 
екологічний податок – це загальнодержавний 
обов'язковий платіж, що справляється з фак-
тичних обсягів викидів в атмосферне повітря, 
скидів у водні об'єкти забруднювальних речо-
вин, розміщення відходів, фактичного обсягу 
радіоактивних відходів, що тимчасово зберіга-

ються їх виробниками, фактичного обсягу утво-
рених радіоактивних відходів та з фактичного 
обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 
1 квітня 2009 р. [3]. На відміну від зарубіжних 
джерел українське законодавство вже у визна-
ченні екологічного податку перераховує види 
діяльності, які є базою екологічного оподатку-
вання, та уточнює, які саме радіоактивні відходи 
оподатковуються, тобто визначення екологіч-
ного податку Податковим кодексом України є 
надміру деталізованим.

У Європі податки належать до екологічних, 
коли база оподаткування є фізичною одини-
цею виміру або умовною одиницею того, що 
чинить достовірно встановлений негативний 
вплив на довкілля [4]. У різних країнах їх нази-
вають по-різному: платежами, зборами, платою, 
податками, але все це лише різні назви одного 
економічного інструменту. 

У національній податковій системі України 
податкові інструменти екологічного регулю-
вання тільки проходять стадію становлення 
і потребують удосконалення. Концептуаль-
ною основою екологізації податкових систем 
є ідея подвійного виграшу, відповідно до якої 
економічне стимулювання охорони довкілля і 
ресурсозберігання шляхом запровадження еко-
логічних податків (зборів) повинні одночасно 
супроводжуватися пропорційним зниженням 
податкового навантаження на інші об’єкти опо-
даткування, наприклад доходи. 

Зарубіжні країни використовують екологічні 
податки для стимулювання інвестиційно-інно-
ваційної діяльності у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища. Крім того, вони 
є засобом і методом для вирішення проблеми 
перерозподілу коштів у бік збільшення фінансу-
вання програм, націлених на раціональне при-
родокористування та збереження якості навко-
лишнього природного середовища. В Україні 
екологічні податки нині виконують тільки роль 
фіскальної спрямованості системи стягнення 
екоресурсних платежів.

Директорат із податків і митних зборів Євро-
пейської Комісії [5] розподілив екологічні податки 
за сферою використання на сім основних груп: 
енергетичні податки (на моторне паливо, на 
енергетичне паливо, на електроенергію); тран-
спортні податки (податки на пройдені кілометри, 
акцизи під час купівлі авто, щорічний податок із 
власника); плата за забруднення (емісії забруд-
нюючих речовин в атмосферу та викиди у водні 
басейни); плата за розміщення відходів (сюди 
належать платежі за розміщення відходів на 
звалищах, за їх переробку і податки на низку 
спеціальних продуктів: упаковка, батареї, шини, 
мастильні масла тощо); податки на викиди речо-
вин, що призводять до глобальних змін серед-
овища (речовини, що руйнують озоновий шар і 
парникові гази); податок на шумову дію; платежі 
за користування природними ресурсами (пере-
важно за користування водою).
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Нині в зарубіжних країнах застосовують, за 
приблизними підрахунками, близько 500 різно-
видів екологічних податків [6]. Відповідно до 
цільового спрямування, їх поділяють на три групи 
[7]. До першої належать податки, що мають фіс-
кальну функцію, вони підвищують доходи, спря-
мовані не тільки на покриття витрат екологіч-
ного регулювання, а й на поповнення бюджету. 
Друга група – це податки на покриття витрат, 
вони спрямовані на відновлення навколишнього 
середовища (плата за збір води, розміщення 
відходів тощо). До останньої групи належать 
стимулювальні податки, вони стягуються для 
зміни поведінки суб’єктів, що завдають збитків 
навколишньому природному середовищу, тобто 
«виховують» відповідальну поведінку.

Із перерахованих категорій найважливішими 
є енергетичні податки. Це податки на енергоре-
сурси, що використовуються як транспортом, 
так і стаціонарними пристроями. У структурному 
розрізі частка енергетичних податків становить 
75% від загальної кількості екологічних податків 
у європейських країнах, тоді як на транспортні 
податки припадає всього 20,9% [8]. Такий відсо-
ток енергетичних податків зумовлений тим, що 
енергія нині є критичним компонентом розвитку 
економіки. Також необхідно враховувати, що 
використання енергії, особливо з викопних видів 
палива (газ, нафта, вугілля), супроводжується 
негативними наслідками, такими як забруднення 
атмосферного повітря, передусім вуглекислим 
газом, що в підсумку призводить до посилення 
змін клімату у глобальних масштабах. Оподат-
кування енергії є також важливим політичним 
інструментом, який суттєво впливає на цінову 
політику енергоресурсів і сприяє більш раціо-
нальному їх використанню [9, с. 38]. У зв’язку 
із цим у 2011 р. Євроспільнотою було запропо-
новано новий проект Директиви про оподатку-
вання енергетичних ресурсів, де запропоновано 
нові правила, спрямовані на підвищення ефек-
тивності використання енергетичних ресурсів, 
а також споживання сприятливіших для навко-
лишнього середовища продуктів. Окрім того, 
запропоновано встановити мінімальну ставку 
екологічного податку на викиди вуглецевого 
газу в розмірі 20 євро/т СО2. [8].

Частка екологічних податків у загальному 
обсязі оподаткування в різних країнах може зна-
чно відрізнятися. Так, як свідчать дослідження 
вітчизняних науковців [10], серед аналізованих 
країн найнижчу частку екологічних податків 
має США – 3,2%. При цьому найвищий показ-
ник демонструє Ірландія – 11,9% від загального 
обсягу оподаткування. Середній рівень обсягів 
екологічних податків демонструють кілька країн: 
Греція і Нова Зеландія – по 6,1% від загального 
обсягу оподаткування, Японія – 6,5%, Фінлян-
дія – 7,3%, Іспанія – 7,5%.

Отже, практично в усіх економічно розвине-
них країнах у різних формах присутні екологічні 
податки. Водночас варто зауважити, що адмі-

ністрування цих податків може істотно відріз-
нятися, вони можуть ураховуватися у вартості 
товару, супроводжувати процес виробництва 
або сплачуватися під час утилізації товару. 
Отже, зарубіжний досвід екологічного оподатку-
вання свідчить про високу ефективність цього 
виду інструменту екологічної політики. Аналіз 
розподілу коштів, отриманих від екологічного 
податку в Україні станом на 2015р., у своєму 
дослідженні здійснила О.А. Чала, де, зокрема, 
відзначила, що трансформація системи розпо-
ділу екологічного податку реалізована шляхом 
закріплення надходжень тільки за загальним 
фондом у частці 80% до місцевих і 20% до 
державного бюджетів. Частки надходжень від 
екологічного податку прив'язані до території 
його формування. Треба зазначити, що Верхо-
вна Рада України наприкінці 2015 р. переспря-
мувала надходження від екологічного податку 
із загального фонду місцевих бюджетів у спе-
ціальний фонд для використання цих коштів 
виключно на програми із захисту навколиш-
нього середовища, що є, безумовно, позитив-
ним. Відповідно, 80% надходжень від екологіч-
ного податку йтимуть до спецфондів місцевих 
бюджетів, з яких 25% надходжень будуть спря-
мовувати в сільські та міські бюджети, а 55% – 
до обласних бюджетів [11]. Отже, у загальному 
фонді державного бюджету залишаються 20% 
надходжень від екологічного податку. У загаль-
ному фонді отримані кошти змінюють своє при-
значення та напрями їх використання. До спе-
ціального фонду надходять цільові кошти, які 
витрачати можна тільки за цільовим призначен-
ням. Унаслідок цього платежі поступово отриму-
ють своє цільове призначення у процесі пере-
розподілу їх за джерелами витрат і зростають у 
напрямі природоохоронних заходів.

Податковим кодексом України визначено 
складники економічного механізму ПК: екологіч-
ний податок; рентна плата за транспортування 
нафти і нафтопродуктів магістральними нафто-
проводами та нафтопродуктоводами, транзитне 
транспортування трубопроводами природного 
газу та аміаку територією України; рентна плата 
за нафту, природний газ і газовий конденсат, що 
видобуваються в Україні; плата за користування 
надрами; плата за землю; збір за користування 
радіочастотним ресурсом України; збір за спе-
ціальне використання води; збір за спеціальне 
використання лісових ресурсів тощо.

Проведений аналіз зарубіжного досвіду у 
сфері оподаткування природоохоронної діяль-
ності дає змогу зробити висновок, що в біль-
шості промислово розвинутих країнах екологічні 
податки становлять значну суму в загальній сис-
темі податків та платежів (у середньому 5–10%) 
[11]. В Україні ця величина сягає 1,5–1,84% до 
загальної суми доходу держбюджету. Найбільш 
ефективним економічним засобом впливу на 
захист навколишнього природного середовища 
(НПС) і раціональне використання природних 
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ресурсів є запровадження платежів за приро-
докористування та забруднення НПС, а також 
стягнення штрафів за недотримання діючих 
норм і правил тощо. Ці заходи спрямовані на те, 
щоб примусити користувачів природних ресур-
сів раціонально використовувати їх шляхом 
запровадження введення технологічних змін у 
виробництво або шляхом економії сировини, 
а також щоб скоротити обсяги забруднення. 
Податки за забруднення НПС є досить ефек-
тивними і здійснюють стимулюючу дію на певні 
галузі промисловості.

Враховуючи вищесказане, можна зробити 
висновок, що запровадження суворої подат-
кової системи в низці країн відіграло значно 
більшу роль у покращанні стану НПС, ніж ужор-
сточення норм і стандартів. 

Рівень світових цін на нафту давав змогу 
підприємствам, які здійснюють її видобування 
в Україні, повною мірою покривати зростання 
власних витрат на видобування вуглеводневої 
сировини, яке виникає у зв’язку з ускладнен-
нями, пов’язаними з подальшим розробленням 
покладів нафти в умовах їх виснаженості. Однак 
перепоною для розвитку нафтогазовидобувних 
підприємств України став рівень податків, які 
щорічно зростають, зокрема, у зв’язку зі збіль-
шенням розміру рентної плати за користування 
надрами для видобування нафти попри те, 
що за останні роки ціна на нафту зменшилася 
більше ніж утричі.

Практично збільшуються ставки рентної 
плати, що змушує нафтогазовидобувні підпри-
ємства сплачувати податки за рахунок змен-
шення прибутку, що негативно впливає на роз-
виток галузі. Так, у 2013 р. рівень податкового 
навантаження діяльності, пов’язаної з видо-
буванням нафти (суми податку на додану вар-
тість, рентної плати за користування надрами 
для видобування нафти та податку на прибуток 
підприємств), становив 67% від ціни реалізації 
нафти, а загальний обсяг податків у 2,5 рази 
перевищував розмір прибутку від видобутку 
нафти. У 2014 р. рівень податкового наванта-
ження зріс майже до 76% від ціни реалізації 
нафти, що більше ніж утричі  перевищувало 
розмір прибутку від видобування нафти. Про-
гнозується, що в 2016 р. зазначене співвідно-
шення буде збережено на рівні 2014 р. Таким 
чином, надлишкове податкове навантаження 
негативно впливає на розвиток нафтогазовидо-
бувних підприємств, що підтверджується зни-
женням обсягів видобутку нафти [12].

Подальше збільшення розмірів оподатку-
вання підприємств нафтогазовидобувної галузі 
України та постійне підвищення податкового 
навантаження на них загрожують падінням 
обсягів видобутку вуглеводнів.

Нині у світі поступово зменшується подат-
кове навантаження та запроваджуються сти-
мули інвестування  коштів у  розвідування  нових  
покладів вуглеводневої сировини. Це насам-

перед пов’язане зі скороченням запасів нафти 
і газу та труднощами під час їх видобування. 
Необхідно зазначити, що в Україні складність 
видобування нафти набагато вища, ніж у Росії 
або у Казахстані, що пов’язано з експлуатацією 
великої кількості малодебітних свердловин на 
старих, виснажених родовищах. При цьому 
наша країна має невеликий обсяг видобувних 
запасів порівняно з Росією або Казахстаном та 
гірший коефіцієнт їх відновлення.

Збільшено ставки екологічного податку за 
викиди в атмосферне повітря окремих забруд-
нюючих речовин стаціонарними джерелами 
забруднення: азоту оксидів до 1 968,65 грн./т 
(з 1 553,79), ацетону – 738,45 (582,83), вуглевод-
нів – 111,26 (87,81), озону – 1 968,65 (1 553,79) 
тощо.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Сис-
тема екологічного оподаткування відбиває вза-
ємозалежність негативного впливу на довкілля 
(обсяги, види, категорія викидів та скидів) і ста-
вок оподаткування (система диференційованих 
ставок), що сприяє прогресивності екологічного 
оподаткування. 

Отже, у ході дослідження явища екологіч-
ного оподаткування було з’ясовано, що всі еко-
номічно розвинені країни застосовують еколо-
гічні податки, відрізняється лише частка таких 
податків у сукупному ВВП країн та в загаль-
ному обсязі оподаткування. В умовах значної 
різноманітності видів екологічних податків осо-
бливого значення набуває класифікація еколо-
гічних податків як інструмент їх узагальнення і 
систематизації. Національні екологічні податки 
країн – членів ЄС мають значні розбіжності у 
структурі й методах застосування, однак вико-
нують переважно одні й ті самі завдання, що 
забезпечило змогу узагальнення видів еко-
логічних податків аналізованих країн. Порів-
нявши виокремленні вісім видів екологічних 
податків з екологічними податками України, 
було з’ясовано, що в нашій країні запрова-
джено екологічні податки трьох видів: плата 
за забруднення навколишнього середовища, 
податки на відходи та специфічні для нашої 
країни податки (пов’язані з радіоактивними 
відходами). Щодо решти видів екологічних 
податків, то в Україні все ж діють податки, що 
регулюють використання природних ресурсів, 
електроенергії та експлуатацію транспортних 
засобів, однак вони не є складниками екологіч-
ного податку.

У ході дослідження виявлено незна-
чну тенденцію до збільшення ставок еко-
логічного податку на нафтогазовидобувних 
підприємствах.

Основою процесу екологізації економіки в 
Україні має стати гармонізована з міжнарод-
ним законодавством нормативно-правова 
база в галузі охорони навколишнього серед-
овища, урегулювання відносин в еколого-еко-
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номічній сфері відповідальності за нанесення 
шкоди навколишньому середовищу. Основи 
такого законодавства в нашій країні вже ство-
рено, проте вони потребують подальшого вдо-
сконалення. Передусім необхідно підходити до 
вирішення цієї проблеми, поставивши за мету 
не тільки боротьбу із забрудненням навколиш-
нього середовища. Тут потрібен комплексний 
підхід до екологізації економічного розвитку, 
який передбачає запровадження системи захо-
дів щодо зниження навантаження на довкілля. 

Нині іноземні компанії та новостворені 
спільні підприємства з видобування нафти і 
газу отримують пільги порівняно із нафтогазо-
видобувними управліннями ПАТ «Укрнафта» та 
приватними вітчизняними нафтогазовидобув-
ними підприємствами. Зростання податкового 
навантаження та регулювання ціни реалізації 
вуглеводнів не дають змоги замінити застарілі 
технології нафтогазовидобувних підприємств та 
конкурувати на внутрішньому ринку через над-
мірний обсяг накладних експлуатаційних витрат.
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У статті розглянуто проблеми реалізації природоохоронних проектів у рамках державних екологічних 
програм в інтересах територіальних громад. Шляхом дослідження законодавчої бази, наявних досліджень 
на цю тематику, практичного досвіду в Україні та за кордоном визначено основні елементи та інстру-
менти управління такими проектами. Розглянуто основні джерела фінансування та зацікавлені сторони 
у сфері природоохорони. Визначено та систематизовано основні методології та загальні принципи управ-
ління та впровадження для природоохоронних проектів відповідно до найважливіших екологічних напрямів. 
Проведено аналіз міжнародних інститутів, що працюють у даній сфері. Створене підґрунтя для подаль-
шої роботи з поглиблення теоретичної бази з даної тематики.

Ключові слова: проект, екологія, фінансування, система управління, природокористування.

В статье рассмотрены проблемы реализации природоохранных проектов в рамках государственных 
экологических программ в интересах территориальных общин. Путем исследования законодатель-
ной базы, уже существующих исследований на эту тему, практического опыта в Украине и за рубе-
жом определены основные элементы и инструменты управления такими проектами. Рассмотрены 
основные источники финансирования и заинтересованные стороны в сфере природоохраны. Определены 
и систематизированы основные методологии и общие принципы управления и внедрения для 
природоохранных проектов в соответствии с наиболее важными экологическими направлениями. Про-
веден анализ международных институтов, работающих в данной сфере. Создана основа для дальнейшей 
работы по углублению теоретической базы по данной тематике.

Ключевые слова: проект, экология, финансирование, система управления, природопользование.

In the article we view the problems of implementation of environmental projects under state environmental 
programs for local communities. Through the study of the legal framework, existing studies on this subject, experience 
in Ukraine and abroad, the basic elements and management tools of such projects. The main sources of funding and 
stakeholders in the field of conservation. Defined and systematized the basic methodology and general principles 
of Management and implementation for environmental projects in accordance with the most important ecological. In 
the article we made the analysis of existing international institutions working in this field. Established basis for further 
work on deepening theoretical framework on the subject.

Keywords: Design, Environment, Financial, Control, Nature.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Згідно з обраним європей-
ським вектором розвитку, у 2015 р. Верховна 
Рада України приймає  проект закону про вне-
сення змін до Конституції України щодо децен-
тралізації влади, що має розширити повнова-
ження місцевих громад і тим самим запустити 
механізм економічного зростання та розвитку 
на місцях. Беручи до уваги сучасний стан інф-
раструктури та реального сектору економіки, 

на передній план виходять питання підвищення 
конкурентоспроможності та привабливого імі-
джу для інвесторів у новостворених громадах. 
Роль і значення екологічних факторів, наявність 
певних природних благ та послуг через глоба-
лізаційні процеси набувають усе більшої ваги 
для міжнародних інвесторів та наднаціональ-
них організацій. Таким чином, проекти, спрямо-
вані на відтворення довкілля, сталий розвиток 
та екологізацію виробництва, набувають усе 
більшої актуальності. Концепція децентралі-
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зації пропонує великий спектр механізмів для 
реалізації природоохоронних проектів та співп-
раці зацікавлених сторін, проте через недо-
сконалість законодавства та невідповідність 
певних інститутів сучасним завданням маємо 
недостатній рівень взаємодії органів місцевого 
самоврядування з інститутами громадянського 
суспільства. Через загальну недовіру сторін 
маємо проблеми у спільних діях місцевої влади, 
НГО та приватного бізнесу, що, своєю чергою, 
ускладнює спільне фінансування та втілення 
загальнокорисних ініціатив. Через невідпрацьо-
ваність системи виникають чисто бюрократичні 
або корупційні перепони на шляху реалізації 
спільних проектів та залучення позабюджетного 
капіталу.

Вирішення гострих екологічних чи соціальних 
проблем та поставлених громадою стратегіч-
них завдань неможливе без активації проектної 
діяльності та залучення інвестицій. Цілі і дії, вті-
лені в проекті на будь-якому етапі, реалізуються 
згідно з обраною системою управління та прак-
тичного інструментарію, від яких напряму зале-
жать раціональність використання ресурсів та 
результативність у цілому. Отже, теоретичне 
обґрунтування та комплексне бачення методо-
логії створення раціональної системи управ-
ління природоохоронним проектом є актуаль-
ним завданням та потребує вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Значний внесок 
у розвиток проектного підходу до розвитку міс-
цевих громад зробили вчені Ю.М. Петрушенко, 
О.М. Руденко, С.В. Штурхецький, С.А. Пінчук, 
Л.В. Беззубко, Т.А. Васильєва, К.В. Ілляшенко та 
ін. Вагомий внесок у розроблення методів про-
ектного фінансування та інвестиційних проектів 
зробили О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письмен-
ний, В. Русін, С. Рассаднікова. Над екологічним 
аспектом у проектній діяльності працювали 
О. Черкас, О. Микитюк, І. Маноха, О. Заруцька, 
Ю. Пузій та ін. Проте проблеми функціонування 
систем управління природоохоронними проек-
тами залишаються недостатньо розкритими.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у поглибленні 
теоретичних засад створення та оптимізації сис-
теми управління природоохоронними проектами 
на рівні територіальних громад та створенні нау-
кового підґрунтя для аналізу механізмів фінан-
сування для таких проектів. Основні завдання 
наукової роботи: визначити зміст поняття «еко-
логічний проект» у контексті рівня територіаль-
них громад; виділити основні концепції та схеми 
управління такими проектами відповідно до їх 
типів та спрямованості; проаналізувати основні 
ресурсні джерела для таких проектів та визна-
чити їх сильні та слабкі сторони.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Незважаючи на скрутну політичну 

ситуацію, Україна йде шляхом модернізації 
та приведення до сучасних стандартів своїх 
суб’єктів господарювання. Реалізація держав-
ної екологічної політики є невід’ємним елемен-
том цього процесу. 

Згідно із Законом України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» [1], 
екологічні програми затверджуються відпо-
відними нормативно-правовими актами та є 
основою для вирішення питань бюджетного чи 
позабюджетного фінансування заходів з охо-
рони довкілля. Порядок розроблення держав-
них екологічних програм визначений Кабінетом 
Міністрів України. Відповідно до Бюджетного 
кодексу України [2], видатки державного та міс-
цевих бюджетів здійснюються на реалізацію 
державних програм з охорони навколишнього 
природного середовища (ст. 87) та програм 
природоохоронних заходів місцевого значення 
(ст. 91), тому є необхідність включення тих чи 
інших природоохоронних заходів до відповід-
них програм для вирішення питань бюджетного 
фінансування. 

Для визначення оптимальної системи управ-
ління природоохоронним проектом та пер-
спектив провадження оптимізації та інновацій 
потрібно визначити сутність поняття «приро-
доохоронний проект у територіальній громаді» 
Узагальнене визначення розглядаємо як обме-
жену в часі та ресурсах діяльність зацікавлених 
сторін, спрямована на реалізацію природоохо-
ронної ініціативи в інтересах громади.

Локальні природоохоронні проекти є опти-
мальним інструментом для формування еко-
логічних програм територіальних громад, що 
відповідають інтересам жителів конкретної гро-
мади та підприємств, що тут працюють. Важливо 
зазначити, що таким чином ми реалізуємо ініці-
ативи «знизу», що дає можливість раціонально 
використовувати ресурси та вирішувати реальні 
проблеми громади. Таким чином, відповідно до 
запиту громади, формуються цілі природоохо-
ронного проекту що можуть бути такими:

• сформувати та реалізувати ефективну при-
родоохоронну політику територіальної громади;

• залучити природоохоронні інвестиції;
• мобілізувати ресурс громади на реалізацію 

певної стратегії;
• поліпшити стан довкілля;
• підвищити рівень обізнаності населення 

та його залучення до формування та реаліза-
ції природоохоронної політики територіальної 
громади;

• сприяти розвитку партнерських стосун-
ків між місцевою владою та іншими секторами 
суспільства;

• зміцнити потенціал органів самоврядування, 
НГО, лідерів громади у справі формування та 
реалізації ефективної політики громади [3].

Важливим етапом під час вибору цілей при-
родоохоронного проекту є моніторинг пробле-
матики громади виходячи саме з думки членів 
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Таблиця 1 
Приклад інструментів та заходів щодо спрямованості проектів 

Напрям проекту Найчастіше вживані заходи Інструменти, загальні для всіх
Стан повітря Установка повітряних фільтрів на підприємствах 

збудниках. Реорганізація та технічне 
вдосконалення. Альтернативні джерела енергії. 
Захист та поновлення зелених насаджень. 
Упровадження екологічного транспорту 

Проведення інформаційної 
кампанії для населення 
(заходи із залучення 
волонтерів і зміни загального 
інформаційного фону 
в даній проблематиці. 
Можуть включати семінари 
тренінги, кампанію в ЗМІ та 
соцмережах, громадські збори 
та обговорення). 
Лобіювання на рівні місцевих 
рад та виконкомів (у тому 
числі через тиск громадськості 
та особисті політичні інтереси 
осіб, що приймають рішення). 
Аналіз сучасного стану 
проблематики та причинно-
наслідкових зв’язків. 
Чітке формування завдань та 
критеріїв оцінки результатів 
програми. 
Залучення наукового 
підходу під час планування 
та аналізу ризиків та загроз 
(PESTLE-аналізу та SWOT). 
Використання усіх можливих 
джерел отримання ресурсів, 
у тому числі волонтерської 
допомоги. 
Чіткий, професійний 
моніторинг найбільших 
забрудників. 
Залучення міжнародного 
досвіду з вирішення подібних 
питань. 

Ґрунти Запобігання ерозії. Чітке дотримання сучасних 
аграрних технологій із використання ґрунтів. 
Модерування співпраці місцевої влади та 
землевласників. Використання новітніх рослинних 
культур, що зберігають ґрунти 

Ґрунтові води Дослідження геологічної природи водоносного 
шару. Запобігання викидам рідких хімічних 
відходів та важких металів у ґрунтові води. Аналіз 
динамічних та сезонних змін у стані води   

Водойми Організація діалогу між громадою та орендарями. 
Дослідження берегової лінії  

Стан питної води Контроль над дотриманням законодавства на рівні 
громади. Ведення аналізу та обліку питної води на 
території громади 

Стан мереж 
водопостачання і 
водовідведення

Співпраця з комунальними та епідеміологічними 
службами. Розроблення плану реконструкції та 
розвитку мереж 

Кліматичні умови Аналіз тенденцій у змінах кліматичних умов. 
Визначення альтернативних можливостей для 
громади

Шумове й 
електромагнітне 
забруднення 
навколишнього 
середовища

Визначення рівня шумового та електромагнітного 
фону за територіальною ознакою. Чітке 
визначення норм, узгоджене між населенням, 
підприємцем та владою

Тверді відходи, 
сміття

Робота з першопричинами забруднення на рівні 
ментальності. Впровадження рециклінгу та 
розподілу твердих відходів

Природні ресурси Контроль над дотриманням чинного законодавства 
у питаннях природної ренти. Дотримання  
принципів «сталого розвитку»

Ландшафт і його 
зміни

Контроль антропогенних впливів на ландшафт. 
Контроль громадськості над змінами в динаміці 

Стан 
захворюваності 
жителів міста

Соціальні профілактичні заходи. Моніторинг 
стану та простоти доступу до медичних установ. 
Кейсовий підхід до моніторингу 

Карта забудови 
міста

Контроль забудовників та інженерної служби. 
Громадській діалог для формування плану 
забудови, підтриманого населенням 

Екологізація 
виробництва

Проведення іміджевих заходів для підприємств, 
використання механізмів квотування та податкових 
пільг. Залучення сучасних технологій виробництва 

цієї громади. Збираючи первинну інформацію 
по проблемам, проводячи анкетування або 
опитування серед громадян, в установах та 
підприємствах, можна, по-перше, отримати 
реальну інформацію, що дасть змогу в майбут-
ній діяльності апелювати до інтересів громади, 
а по-друге, залучити до проекту якомога більше 
зацікавлених сторін.

Зацікавленими сторонами, або учасниками 
природоохоронного проекту, можуть виступати:

• представники органів влади та 
самоврядування;

• представники екологічних організацій та 
громадських груп, що займаються питаннями 
довкілля;

• представники державних та приватних про-
мислових підприємств, які є основними забруд-
нювачами довкілля;

• представники державних та приватних про-
мислових підприємств, діяльність яких базується 
на використанні місцевих природних ресурсів та 
які зацікавлені у поновленні цих ресурсів;

• представники державних або приватних 
комунальних служб;



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

232 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

• фахівці у галузі охорони довкілля – екологи 
та інші природознавці;

• представники наукових та освітніх закладів;
• приватні землевласники.
Таким чином, виходячи із цілей проблема-

тики та зацікавлених сторін проекту, форму-
ються певна стратегія реалізації та план необ-
хідних заходів, що потребують певних ресурсів 
для їх реалізації.  

Незважаючи на те що після створення 
об’єднаної громади до бюджету громади надхо-
дить 60% ПДФО та 25% екологічного податку, а 
також низка інших надходжень, практика пока-
зує, що позабюджетне фінансування еколо-
гічних проектів на локальному рівні становить 
80–85%. Для оптимального функціонування та 
досягнення цілей проекту важливо намагатися 
диференціювати джерела надходження ресур-
сів. Це можливо через залучення підтримки від 
зацікавлених сторін. Наявність декількох дже-
рел фінансування дає незалежність проекту від 
однієї сторони та розуміння громади, що про-
ект є суспільною ініціативою. Партнери можуть 
надавати підтримку в негрошовому вигляді, що 
дає змогу значно зменшити витрати та залучити 
більше фактичних ресурсів.

Залучення капіталу місцевого бізнесу мож-
ливе через реалізацію принципу «забруднювач 
платить», зацікавленість підприємця в екологіч-
ному складнику регіону, де він функціонує, та 
реалізацію соціальної відповідальності бізнесу 

Одним із найважливіших джерел фінансу-
вання проекту можуть бути грантові кошти, 
наприклад місцева рада може виділити кошти 
з екологічного фонду на проект у рамках еко-
логічної програми громади. Джерелами коштів 
також можуть бути міжнародні фонди та інші 
грантові організації. Як приклад можна навести 
спільний проект ПРООН/ЄС «Місцевий розви-
ток, орієнтований на громаду» (МРГ). У рам-
ках компоненту з розвитку міст цією програ-
мою буде надано підтримку малим містам із 
населенням 10–150 тис. у 12 областях. Буде 
впроваджено принаймні 800 мікропроектів для 
сільських громад, щоб покращити комунальні 
послуги та економічний розвиток у сільській міс-

цевості,  включаючи 300 проектів з енергоефек-
тивності/відновлюваних джерел енергії. Буде 
створено принаймні 48 багатофункціональних 
неприбуткових сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів [4]. 

Велика кількість міжнародних організацій 
зацікавлена в упровадженні проектів і підви-
щенні енергоефективності в Україні:

– Європейський Союз: Фонд Східноєвро-
пейського партнерства з енергоефективності та 
довкілля (Е5Р) (фінансові ресурси: 90 млн. євро 
в 2011–2018 рр.);

– Світовий банк: проект «Україна – про-
ект з підвищення енергоефективності» (фінан-
сові ресурси: 200 млн. дол. у 2011–2016 рр.); 
програма «Підвищення енергоефективності у 
секторі централізованого теплопостачання» 
(у співпраці з Мінрегіоном) (фінансові ресурси: 
близько 30 млн. дол. США) [5].

Таким чином, з урахуванням актуальної 
проблематики зацікавлених сторін та ресурсів 
визначаються стратегія та інструментарій, заді-
яний у рамках проекту. Деякі інструменти відпо-
відно до проблематики наведені в  табл. 1.

Підбір інструментів здійснюється відповідно 
до специфіки місцевості, регіональних особли-
востей, демографічної картини стану проблема-
тики та ін.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Сучасні природоохоронні проекти є оптималь-
ним механізмом для реалізації глобальних та 
локальних екологічних програм у територіаль-
них громадах. Використання науково обґрун-
тованих інструментів та методів управління 
під час роботи над проектом дає  можливість 
отримати максимально можливий результат 
співпраці зацікавлених сторін та ефект синер-
гії між ними. Проектний підхід дає можливість 
залучати максимальні ресурси для екологіч-
ної діяльності незважаючи на несприятливі 
умови. Перспективним напрямом подальшого 
дослідження є поглиблене вивчення та систе-
матизація механізмів, що можуть бути задіяні 
відповідно до конкретних природоохоронних 
завдань.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
2. Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/

show/2456-17
3. Підготовка та впровадження місцевих екологічних програм у територіальних громадах України. – К., 

2005. – С. 24–25.
4. Місцевий розвиток, орієнтований на громаду [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://cba.org.ua/ua/
5. Довідник міжнародних проектів і програм у сфері децентралізації та регіональної політики, що реа-

лізуються в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sorada.gov.ua/content/grants/dovidnik_
mozhlivosti_dlya_rozvitku_gromad.pdf.

6. Рассаднікова С.І. Інвестиційній проекти у сфері природокористування: види і перспективи реа-
лізації / С.І. Рассаднiкова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/
handle/123456789/66988/24-Rassadnikova.pdf?sequence=1



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

233ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ,  
СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

УДК 331.556

ЕКОНОМІЧНИЙ ЕФЕКТ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

THE ECONOMIC EFFECT OF LABOR MIGRATION IN UKRAINE

Бурачек І.В.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування,
Житомирський державний технологічний університет

Грибовський М.М.
магістр,

Житомирський державний технологічний університет

У статті розглянуто питання трудової міграції та її місце в економіці України. Проведено аналіз най-
більших грошових потоків та їх подальше використання. Проведено порівняльний аналіз обсягів приват-
них грошових переказів, прямих іноземних інвестицій та кредитів МВФ у різні періоди. 
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В статье рассмотрены вопросы трудовой миграции и ее место в экономике Украины. Проведен анализ 
крупнейших денежных потоков и их дальнейшее использование. Проведен сравнительный анализ объемов 
частных денежных переводов, прямых иностранных инвестиций и кредитов МВФ в разные периоды.
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The article deals with the issues of labor migration and its place in the economy of Ukraine. The analysis of the 
largest cash flows and their further use was made. A comparative analysis of volumes of private money transfers, 
foreign direct investment and IMF loans in different periods has been carried out.

Keywords: international labor migration, migration processes, migration movement of population, migration-
based growth of population, private remittances, foreign direct investment, labor force.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Україна вважається однією 
з найбільших країн – донорів робочої сили в 
Європі. Великі потоки трудових мігрантів сфор-
мувалися в результаті нестабільної політичної 
та економічної ситуації в країні. 

Головною причиною зовнішньої трудової мігра-
ції є економічна криза. Неможливість працевла-
штування всередині своєї країни примушує людей 
шукати вигідніші умови. Це стосується людей 
абсолютно всіх соціальних верств: і безробітних, 
і фахівців із високим рівнем навичок, що шукають 
кар'єрного зростання і кращих умов для розвитку.

Можливості працевлаштування на офіцій-
ному ринку праці України є незначними, до того 
ж зайнятість у секторі економіки держави не 
гарантує добробуту та не забезпечує потреб 
відтворення робочої сили працюючого.

Окрім соціальних наслідків, результати тру-
дової міграції впливають на економічний склад-
ник країни, тому важливо провести аналіз осно-
вних напрямів міграції, цілей, економічного 
ефекту, а також перспектив використання як 
фінансового інструменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Теоретичні основи 
дослідження закладено у працях Я. Балана, 
Ю. Гуменюка, Т. Драгунова, В. Іонцева, Б. Кор-
дана, Б. Кравченка, Л. Лещенка, В. Макара, 
Н. Проскура, Е. Равенштейна, Л. Рибаківського, 
А. Хомра, В. Шелюка. Фрагментарно розкрито 
питання державного регулювання трудової 
міграції у працях І. Гнибіденка, Д. Крапивенка, 
О. Піскуна, О. Шибка. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
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означена стаття. Незважаючи на достатньо 
велику кількість наукових праць, тема міжна-
родної трудової міграції є актуальною, адже 
процес міграції свідчить про несприятливі 
умови в країні, а також сам значною мірою 
впливає на розвиток країни. На тлі падіння ВВП 
та зовнішніх інвестицій кошти трудових мігран-
тів становлять основу валютних надходжень 
країни. Українська трудова міграція щороку 
зростає, крім того, із погіршенням економічної 
ситуації зростають вплив та частка приват-
них грошових переказів у системі зовнішнього 
фінансування. Аналіз економічних складників 
трудової міграції дасть можливість зрозуміти її 
вплив на економіку та виявити її наслідки для 
України.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є аналіз дина-
міки зовнішньої міграції залежно від соціально-
економічної ситуації, визначення частки валют-
них надходжень трудових мігрантів в економіці 
України, а також дослідження перспектив трудо-
вої міграції з погляду фінансового інструменту.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Явище трудової міграції при-
таманне всім країнам, масштаби залежать від 
стабільності соціально-економічної ситуації. 
Л. Гальків зазначив, що «не існує держави, яка 
б на різних етапах свого розвитку тією чи іншою 
мірою не була задіяна у світових міграційних 
процесах» [1]. 

Досліджуючи міграцію, слід передусім роз-
різняти дві її основні форми: стаціонарну мігра-
цію, що пов’язана зі зміною місця проживання 
і реєструється державною статистикою, та тру-
дову міграцію – тимчасові поїздки на роботу за 
межі свого населеного пункту без зміни місця 
проживання.

Під трудовою міграцією слід розуміти перемі-
щення у просторі, що здійснюються індивідами 

для підвищення рівня життя на основі більш 
вигідного використання власної робочої сили 
без зміни постійного місця проживання [2].

Відповідно до Закону України «Про зовнішню 
трудову міграцію», трудова міграція – це перемі-
щення громадян України, пов’язане з перетинан-
ням державного кордону для здійснення оплачу-
ваної діяльності в державі перебування [3].

Перший сплеск трудової міграції в Україні 
припав на 2009–2010 рр. [4]. Причиною була сві-
това економічна криза. Наступна хвиля міграції 
відбулася 2014 р. з початком української полі-
тичної кризи, воєнних дій на сході, у результаті 
чого ВВП країни впав на 6,8% (рис. 1).

Аналізуючи графік, помітно ріст ВВП у  
2005–2008 та 2010–2013 рр., а також два кризо-
вих періоди: 2008–2009 та 2014–2016 рр. Кон-
флікт в індустріальному регіоні країни призвів 
до суттєвого скорочення промислового вироб-
ництва, зростання видатків бюджету на фінан-
сування силових відомств і відновлення зруйно-
ваної інфраструктури [6, c. 16].

За даними ООН, станом на 2015 р. чисель-
ність мігрантів становила 4 834,9 тис. осіб 
(табл. 1), що становить 11% від загальної 
чисельності населення [5].

Динаміка міжнародних мігрантів населення 
України є нестабільною. Так, якщо в 2000 році 
їх кількість сягала 5,53 млн. осіб, то в 2005 р. 
вона зросла до 6,83 млн. осіб, але до 2010 р. 
зменшилася до 4,83 млн. осіб.

Працюють українські трудові мігранти пере-
важно на будівництві (майже 50%), у сільському 
господарстві (11%), на виробництві (12%), на 
транспорті та у сфері комунікацій (5%), у торгівлі 
(5%), у готельному, ресторанному або турис-
тичному бізнесі (5%), у галузі охорони здоров’я 
(2%), надають побутові послуги (8%) [6].

Одним із позитивних наслідків трудової мігра-
ції є надходження в країну готівкових коштів 
(табл. 2). Понад 5,4 млрд. дол. США надійшло 

Рис. 1. Динаміка ВВП України за 2005–2016 рр., млн. дол. США 
Джерело: складено за [5]
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в Україну від трудових мігрантів у 2016 р. [7]. Це 
на 5,3% більше, ніж 2015 р. Ця сума порівняна з 
20% доходів держбюджету минулого року і ста-
новить 7% ВВП. 

Найбільший потік валюти надходить із Росії. 
Хоча за рік він істотно зменшився – майже на 
200 млн. дол. США. На другому місці за перека-

зами – США – 600 млн. дол. США, що на 16,9% 
більше, ніж рік тому. Найвищий приріст у від-
сотках – з Італії (+19,4% за рік), а в цілому на 
країни Європи припадає 66% обсягу офіційних 
валютних переказів [8].

Для оцінки ролі трудової міграції в економіці 
було запропоновано порівняння сум приватних 

Таблиця 1
Динаміка абсолютних і відносних показників кількості трудових мігрантів в Україні

Показник Рік
2000 2005 2010 2013 2015

Кількість міжнародних мігрантів, 
млн. осіб 5,53 6,83 5,26 5,15 4,83

Частка мігрантів у загальній 
кількості населення, % 11,0 14,7 11,6 11,4 11,0

Чисельність населення, млн. осіб 49.4 47.3 45.9 45.5 42.9
Джерело: складено за [5; 6]

Таблиця 2
Структура потоків приватних грошових переказів в Україну за 2015–2016 рр.,  

млн. дол. США
Приватні грошові 

перекази в Україну
Рік Приріст, %2015 2016

Всього (офіційно) 4190 4400 5,0
Всього (з урахуванням 
неофіційних каналів) 5154 5400 5,3

Росія 1066 900 -15,6
США 513 600 16,9
Німеччина 266 300 12,7
Великобританія 260 280 8,9
Кіпр 240 250 4,2
Італія 170 200 19,4
Греція 185 180 -2,6
Інші 1423 1600 12,4

Джерело: складено за [8]
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Рис. 2. Порівняльний аналіз обсягів приватних грошових переказів, прямих 
іноземних інвестицій та кредитів МВФ за 2008–2016 рр., млрд. дол. США

Джерело: складено за [7; 9]
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грошових переказів в Україну, прямих інвестицій та 
міжнародної допомоги за 2008–2016 рр. (рис. 2).

Спостерігається падіння інвестицій у 2009 р. 
порівняно з минулим роком як наслідок світової 
економічної кризи. У період 2010–2012 рр. від-
булося зростання з 4,8 до 8,4 млрд. дол. США. 
У 2013 р. відбулося друге падіння прямих іно-
земних інвестицій у результаті напруженої полі-
тичної ситуації, які досягли найгірших показни-
ків 0,4 млрд. дол. США в 2014 р. Обсяги прямого 
іноземного інвестування залежать від політич-
ної та економічної ситуації та гостро реагують 
на кризові явища.

Іншою формою фінансування є кредити. Для 
порівняльного аналізу було обрано Міжнарод-
ний валютний фонд, який є найбільшим кре-
дитором України [10]. На графіку помітно, що 
кредити не є постійною формою фінансування і 
використовуються для стабілізації економіки та 
проведення реформ. 

Проведений аналіз підтверджує відносну 
стабільність приватних грошових переказів як 
джерела фінансування економіки країни. Най-
більше приватних переказів було здійснено в 
2013 р. – 8,4 млрд. дол. США. Найнижчий показ-
ник у 2015 р. – 5,2 млрд. дол. США. 

Якщо порівнювати суми грошових надхо-
джень за 2008–2016 рр., лідируючими показ-
никами є приватні перекази переважно трудо-
вих мігрантів – 57,6 млрд. дол. США, іноземних 
інвестицій одержано 48,8 млрд. дол. США, що 
на 15% менше. Кредитних коштів від МВФ одер-
жано 26,1 млрд. дол. США, на 55% менше при-
ватних грошових переказів (табл. 3).

Різниця між найкращим та найгіршим роками 
показників приватних грошових переказів ста-
новить 38%, наприклад різниця між анало-
гічними показниками приватних іноземних 
інвестицій (2008 р. – 10,9 млрд. дол. США та 
2014 р. – 0,4 млрд. дол. США) становить 96%. 
Даний факт підтверджує вищу сталість приват-
них грошових переказів порівняно з прямими 
іноземними інвестиціями.

Для подальшого аналізу було обрано 2008 
та 2014 рр., дані періоди цікаві діаметраль-
ними показниками. У 2008 р. прямі іноземні 
інвестиції перевищували приватні перекази 
на 4,7 млрд. дол. США (43%), проте в 2014 р. 

основу зовнішніх надходжень становили при-
ватні грошові перекази, які перевищували прямі 
іноземні інвестиції на суму 6,1 млрд. дол. США 
(93%). Дані факти підтверджують вищу надій-
ність приватних грошових переказів порівняно 
з прямими іноземними інвестиціями. Тобто 
приватні грошові перекази менш чутливі до 
локальних кризових явищ в Україні, переважна 
більшість коштів надходить від трудових мігран-
тів на постійній основі для забезпечення своїх 
родин. За даними Міжнародної організації з 
міграції, опитування трудових мігрантів пока-
зало, що грошові перекази мігрантів переважно 
спрямовуються на заощадження (рис. 3).

За результатами опитування МОМ можна зро-
бити висновки, що більше 50% готівки потрапляє 
на внутрішній ринок країни і це дає позитивний 
економічний ефект. Проте помітні негативні тен-
денції до заощадження коштів та низький відсо-
ток інвестицій у бізнес та акції, тому є актуаль-
ним в Україні створення сприятливих умов для 
заснування та ведення бізнесу, що дасть змогу 
вивести кошти із заощаджень та сприятиме ство-
ренню робочих місць та збільшенню ВВП. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
В Україні приватні грошові перекази трудових 
мігрантів варто розглядати як вагомий внесок в 
економіку, адже вони відіграють важливу роль у 
фінансовій системі держави, що дає змогу ста-
білізувати платіжний баланс України і зменшити 
залежність від міжнародних організацій.

Українська трудова міграція щороку зростає, 
крім того, із погіршенням економічної ситуації 
зростають вплив та частка приватних грошових 
переказів у системі зовнішнього фінансування. 
Проведений аналіз економічних складників 
трудової міграції дав змогу виявити її вплив на 
економіку.

Для оцінки ролі трудової міграції в економіці 
було запропоновано порівняння сум приватних 
грошових переказів в Україну, прямих інвести-
цій та міжнародної допомоги за 2008–2016 рр. 
Виявлено меншу чутливість приватних грошо-
вих переказів до локальних кризових явищ в 
Україні. Виявлені факти підтверджують більшу 
надійність приватних грошових переказів порів-
няно з прямими іноземними інвестиціями. 

Таблиця 3
Порівняльний аналіз обсягів приватних грошових переказів, прямих іноземних інвестицій 

та кредитів МВФ за 2008–2016 рр., млрд. дол. США 

Показник
Рік

Сума
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Приватні грошові 
перекази 6,2 5,4 5,9 7,1 7,5 8,4 6,5 5,2 5,4 57,6

Прямі іноземні 
інвестиції 10,9 4,8 6,5 7,2 8,4 4,5 0,4 2,9 3,2 48,8

Кредити МВФ 10,6 - 3,4 - - - 4,6 6,5 1,0 26,1
Джерело: складено за [7; 9]
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У статті проаналізовано динаміку безробіття по регіонах України. Визначено причини та наслідки без-
робіття, розроблено шляхи вирішення даної проблеми для зміцнення соціально-економічної безпеки держа-
ви. Проаналізовано статистичні дані та дані служби зайнятості України щодо чисельності безробітних 
для визначення рівня безробіття в аспекті соціально-економічної безпеки держави. Запропоновано шляхи 
вдосконалення функціонування ринку праці для підвищення попиту на робочу силу, а також запропоновано 
вирішення низки проблем для покращення соціально-економічної безпеки  та подолання відсотка регіо-
нального безробіття в Україні.

Ключові слова: безробіття, ринок праці, зайнятість, рівень безробіття, економічно активне населен-
ня, рівень зайнятості, соціально-економічна безпека.

В статье проанализирована динамика безработицы по регионам Украины. Определены причины и 
последствия безработицы, разработаны пути решения данной проблемы для укрепления социально-
экономической безопасности государства. Проанализированы статистические данные и данные службы 
занятости Украины по численности безработных для определения уровня безработицы в аспекте 
социально-экономической безопасности государства. Предложены пути усовершенствования функцио-
нирования рынка труда для повышения спроса на рабочую силу, а также предложено решение ряда про-
блем для улучшения социально-экономической безопасности и преодоления процента регионального 
безработицы в Украине.

Ключевые слова: безработица, рынок труда, занятость, уровень безработицы, экономически актив-
ное население, уровень занятости, социально-экономическая безопасность.

The article analyzes the dynamics of unemployment in the regions of Ukraine. Also identified the causes and 
consequences of unemployment, developed ways to solve this problem, to strengthen social and economic security. 
Analysis of statistics and data Employment Service of Ukraine on the number of unemployed to determine the level 
of unemployment in terms of socio-economic security. The ways of improving the functioning of the labor market 
to boost labor demand, and suggests solving a number of issues to improve the socio-economic security and 
addressing regional unemployment rate in Ukraine.

Keywords: unemployment, labor market, employment, unemployment, economically active population, 
employment, social and economic security.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Ситуація на сучасному ринку 
праці є відображенням демографічних, економіч-
них та соціальних процесів, які впливають на стан 
економічної безпеки країни. Проблема безробіття  
створює негативну економічну ситуацію в країні  

і веде за собою низку проблем, зокрема марну-
вання у великих масштабах продуктивної робочої 
сили, котрі породжують скорочення потенційного 
валового продукту і національного доходу країни.

Зайнятість населення являє собою соціально-
економічну категорію, яка характеризує залу-
чення людських ресурсів у суспільне виробни-
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цтво. Державні структури та інші роботодавці ще 
недостатньо реалізують практичні заходи щодо 
покращення ситуації на ринку праці, підвищення 
зайнятості населення в регіонах країни, а тому 
перед науковцями та фахівцями виникає необхід-
ність провести глибокий аналіз зайнятості насе-
лення та розробити пропозиції щодо практичного 
вирішення актуальних питань на державному, 
регіональному та мікроекономічному рівнях.

Факторами, що сприяють загостренню ситуації 
безробіття, є непродумана політика підвищення 
мінімальної заробітної плати із значним її відри-
вом від прожиткового мінімуму та штучним дотя-
гуванням за рахунок додаткових видів оплати, 
монополізація сфери енергопостачання, що вияв-
ляється в непрозорому та необґрунтованому ціно-
утворенні комунальних послуг.  Як наслідок, люди 
масово звільняються з роботи для пошуку кращих 
варіантів, щоб забезпечити собі проживання хоча 
б на середньому соціальному рівні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Перспективи та про-
блеми розвитку регіонального ринку праці в Укра-
їні, а також його вплив на різні сфери суспільного 
життя досліджували такі вітчизняні науковці, 
як: О.І. Воробйова,  О.О. Давидюк, О.А. Єрмо-
ленко, Л.І. Ільчук, В.Л. Міненко, О.Ф. Новикова, 
Г.Ю. Швидка, О.О. Штельмах. У їхніх працях 
детально розглянуто як практичні, так і теоретичні 
аспекти розвитку та регулювання регіонального 
ринку праці й окремих його елементів, а також 
питання соціально-економічної безпеки держави. 
Однак питання регіональних особливостей ринку 
праці із зазначенням пріоритетних шляхів подо-
лання безробіття й досі залишаються недостатньо 
вивченими та потребують подальших досліджень. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз проблеми без-
робіття в Україні в аспекті соціально-економіч-
ної безпеки. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Основним політичним документом, 
що визначає стратегічні орієнтири розвитку Укра-
їни на перспективу, є  «Стратегія сталого розвитку 
«Україна – 2020», схвалена Указом Президента 
України від 12 січня 2015 р. № 5, що визначає 
мету, вектори руху, дорожню карту, першочергові 
пріоритети та індикатори належних умов ста-
новлення та розвитку України. У  зазначеному 
документі, у п. 4.2.7.1, присвяченому  мінімізації 
негативного впливу кризи на стан ринку праці, 
зроблено наголос на запровадженні громадських 
робіт для захисту людей, які втратили роботу, та 
сприянні забезпеченню ефективної зайнятості 
населення шляхом залучення інвестицій до 
впровадження громадських робіт. 

На нашу думку, громадські роботи сприяти-
муть маргіналізації суспільства, втраті трудового 
потенціалу і можуть уважатися заходами «швид-
кої допомоги», ніж «лікування» стану ринку праці. 

Економічна безпека країни, з одного боку, є 
важливим складником системи національної 
безпеки, що формує захист національних інтер-
есів, з іншого – є безпосередньою умовою дотри-
мання і реалізації національних інтересів щодо 
забезпечення фінансування, формування дохо-
дів та витрат. Економічну безпеку як стан націо-
нальної економіки, який дає змогу зберігати стій-
кість до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний 
задовольнити потреби особи, сім‘ї, суспільства, 
держави, розглядають В. Шлемко та І. Бінько [2].

Економічна безпека сприяє створенню надій-
ної та забезпеченої всіма необхідними засобами 
держави, захищеності національно-державних 
інтересів у сфері економіки. При цьому осно-
вним критерієм економічної безпеки є здатність 
економіки країни зберігати та підвищувати стій-
кість до внутрішніх та зовнішніх загроз. 

Саме тому можна вважати, що економічна без-
пека – це свого роду забезпечення в довгостроко-
вій перспективі таких систем показників, як:

1. економічна незалежність (фінансова, 
сировинно-ресурсна, інноваційна тощо); 

2. економічна стабільність (рівень розви-
тку, що гарантує відчуття безпеки сьогодні та в 
майбутньому); 

3. економічний розвиток (інноваційно-інвес-
тиційна активність, реструктуризація, фінан-
сове оздоровлення).

 Такий підхід до трактування суті економічної 
безпеки (країни, регіону, підприємства) відобра-
жає її основне функціональне значення – збере-
ження економічної самостійності та досягнутого 
рівня, а також підвищення конкурентоспромож-
ності й розширення можливостей подальшого 
розвитку.

На сучасному етапі для забезпечення ста-
більного функціонування національного ринку 
праці необхідно вирішити низку завдань, осно-
вним з яких є підвищення попиту на робочу 
силу. Для цього необхідно зробити її високоя-
кісною і конкурентоспроможною. Такий перебіг 
подій може вивести країну на кращий рівень 
економічного розвитку. 

Якщо враховувати, що ринок праці нині є одним 
з основних важелів впливу на економіку України, 
то його вдосконалення призведе до покращення 
економічної ситуації країни у цілому. До проблем 
сучасного ринку праці в Україні можемо віднести 
й високі обсяги прихованого безробіття, постійну 
депопуляцію та загальне старіння населення, що 
призводить до скорочення чисельності трудового 
потенціалу України [5].

Проблема безробіття є основною в україн-
ській економіці. Безробіття – це таке соціально 
економічне явище, коли частина економічно 
активного  населення не може знайти застосу-
вання своїй робочій силі й стає «зайвою» [1]. 

Існує безліч причин безробіття. Основними 
з них є: структурні зміни в економіці країни та 
окремих регіонах, зменшення та обмеження 
попиту на товари і послуги, постійний розвиток 
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технологій, пошук працівниками нових робочих 
місць із кращою заробітною платою або змістов-
нішою роботою, демографічні зміни у складі та 
чисельності робочої сили, недостатня її мобіль-
ність. Це пов’язано, насамперед, із мізерними 
інвестиціями, низьким рівнем запровадження 
сучасних технологій в економіку і т. д. [3]. 

Унаслідок впливу різноманітних фінансово-
економічних чинників за період 2014–2016 рр. 
кількість безробітного населення істотно зміню-
валася (табл. 1). 

Так, у 2015 р. в середньому кількість без-
робітного (населення у віці 15–70 років) була 
найменшою і становила 1 654,7 тис. осіб, а 
найбільшою – у 2014 р. – 1847,6 тис. осіб, що 
в 1,11 рази більше порівняного періоду. Такі 
зміни відбулися за рахунок того, що населення 
бажає підвищити рівень свого  життя, а тому від-
бувається масове звільнення робітників зі своїх 
робочих місць задля пошуку ліпших варіантів. 
Також причинами виникнення безробіття за цей 
час є спад виробництва на підприємствах, а 
також зниження попиту на низку професій.

У  2015 р. рівень зареєстрованого безробіття 
становив 1,9%. На обліку у центрах зайнятості у 
цей час перебувало 490,8 тис. осіб. При цьому 
кількість вільних робочих місць (вакантних 
посад), яку могли запропонувати роботодавці, 
становила 48,3 тис. Тобто на 10 вільних робочих 
місць у 2015 р. претендувало 86 осіб, що є най-
гіршим показником за останнє десятиліття [9].

Середньомісячна кількість економічно актив-
ного населення віком 15–70 років (дані наведено за 

результатами вибіркового обстеження населення 
(домогосподарств) із питань економічної активності 
в середньому за дев’ять місяців 2016 р.) становила 
18,0 млн. осіб, з яких 16,3 млн. були зайняті еко-
номічною діяльністю, а решта (1,7 млн.) – безро-
бітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно 
її шукали як самостійно, так і за допомогою Дер-
жавної служби зайнятості. Рівень зайнятості насе-
лення становив: у віці 15–70 років – 56,5%, у пра-
цездатному віці – 64,4% [10].

Безробіття – одна з найскладніших соці-
ально-економічних проблем України. До того ж 
вона нерозривно пов'язана з бідністю і зростан-
ням злочинності. 

Ситуація щодо безробіття в Україні посту-
пово стабілізується, про що свідчать останні 
дані Держстату щодо економічної активності 
населення. Так, у 2015 р. чисельність безро-
бітних становила 1,7 млн. осіб та порівняно з 
2014 р. скоротилася на 193 тис. [10]

Досить диференційованими є показники без-
робіття по окремих регіонах. Найбільший рівень 
безробіття спостерігається у таких областях, 
як Донецька, Житомирська, Кіровоградська, 
Луганська, Рівненська, Тернопільська, Полтав-
ська. Більш детально динаміку рівня безробіття 
в Україні за 2013–2015 рр. розглянемо в табл. 2.

Економічна криза 2013–2016 рр., анексія 
Криму та військові дії на сході країни, відсутність 
ефективного соціального діалогу та цілеспрямо-
ваної державної політики зайнятості призвели до 
загострення негативних явищ у соціально-еко-
номічній сфері. За цей період український ринок 

Таблиця 1
Динаміка кількості безробітних та показників безробіття в Україні за 2014–2016 рр. 

Рік

Безробітне населення (за методологією МОП)
у віці 15–70 років працездатного віку

у середньому,  
тис. осіб

у % до економічно 
активного населення 

відповідної вікової групи
у середньому,  

тис. осіб
у % до економічно 

активного населення 
відповідної вікової групи

2014 1847,6 9,3 1847,1 9,7
2015 1654,7 9,1 1654,0 9,5
2016 1798,4 9,2 1687,8 9,4

Джерело: [10]

Таблиця 2
Показники найбільшого рівня безробіття по областях України

Назва області

2013 р. 2014 р. 2015 р.
Чисельність 
безробіт-них, 

тис. осіб

Рівень 
безробіття, 

%

Чисельність 
безробітних, 

тис. осіб

Рівень 
безробіття, 

%

Чисельність 
безробітних, 

тис. осіб

Рівень 
безробіття, 

%
Донецька 121,4 14,2 216,42 11,3 165,5 18,2

Житомирська 64,6 12 66,6 12,3 56,8 10,2
Кіровоградська 49,8 11,9 49,2 11,7 37 8,5

Луганська 56,2 16,6 112,62 11,8 66,3 16,7
Полтавська 80,6 12,4 77,9 11,8 57,7 8,7

Тернопільська 54,1 12 53,1 12 46,2 10,3
Джерело: [10]
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праці втратив значну кількість працюючих – 
понад 2 млн. осіб. Локальні підприємства та регі-
ональні офіси компаній на території бойових дій 
зазнали серйозної руйнації або знищення, що 
призвело до скорочення персоналу або навіть 
закриття підприємств. Однак зниження чисель-
ності зайнятих відбулося не лише в зоні бойових 
дій, а й по всій території країни [10].

Незважаючи на складну ситуацію на ринку 
праці, у І кварталі 2017 р. порівняно з відповідним 
періодом минулого року було досягнуто суттє-
вих позитивних зрушень по основних напрямах 
діяльності Державної служби зайнятості. Кіль-
кість роботодавців, які з початку 2016 р. співпра-
цювали з центрами зайнятості, становила понад 
64 тис., що на 2,3% більше, ніж показник за від-
повідний період минулого року [10].

Щодо негативних тенденцій розвитку ринку 
праці, то найбільш загрозливою з них висту-
пає збільшення тривалості безробіття. Перебу-
вання значної частини населення у стані безро-
біття протягом тривалого часу не тільки знижує 
шанси безробітних осіб на працевлаштування, 
але й погіршує якість трудового потенціалу кра-
їни, призводить до посилення соціальної напру-
женості в суспільстві. 

За останні півроку тривалість пошуку роботи 
збільшилася і тепер займає понад шість міся-
ців. Як показало опитування Міжнародного 
кадрового порталу hh.ua, кожен шостий безро-
бітний шукає роботу більше ніж півроку. Інфля-
ція і зростання цін призвели до того, що більше 
половини «білих комірців» не готові знижувати 
вимоги до зарплати, навіть якщо виникнуть 
труднощі з пошуком роботи [11].

Також стало більше тих, для кого термін 
пошуку перевищує один рік. У табл. 3 розглянемо 
статистичні показники середньої тривалості 
пошуку роботи в Україні за період 2014–2016 рр.

Таким чином, у ситуації тривалого безробіття 
знаходиться кожен восьмий претендент. Відпо-
відно, знизилася кількість тих, хто знаходить 
роботу за лічені місяці, а то й тижні. Нині при-
близно одному з восьми вдається вийти на нову 
роботу протягом одного-двох місяців і лише 
трьом зі ста – протягом декількох тижнів [11].

За даними опитування информаційного пор-
талу HeadHunter, проведеного адміністратором у 

липні 2016 р., швидше за всіх знаходять роботу 
IT-фахівці, лікарі та фармацевти, а також пред-
ставники мас-медіа. Довше часу може знадоби-
тися працівникам банківської сфери та юристам.

Отже, ситуація з безробіттям в Україні 
досить складна. Якщо у великих містах українці 
ще мають можливості заробити, то в областях 
справи йдуть куди гірше.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Погіршення ситуації на ринку праці (зростання 
рівня безробіття, тривалості пошуку підходя-
щої роботи, посилення тенденцій застійності, 
хронічності безробіття для окремих сфер та 
регіонів) та ринку освітніх послуг (невиконання 
державою зобов’язань із фінансування освіт-
ньої сфери, погіршення стипендіальної під-
тримки молоді) становить загрозу соціально-
економічній безпеці країни, що виявлятиметься 
в подальшій утраті трудового потенціалу, інтен-
сифікації міграційних настроїв молоді та муль-
типлікації негативного ефекту в усіх сферах 
суспільного життя. 

Головним, на нашу думку, виходом із ситуа-
ції, що склалася, є розширення сфери застосу-
вання праці шляхом створення робочих місць 
через реалізацію інвестиційних проектів у різних 
сферах економіки. Основним завданням еконо-
мічної безпеки є передусім приборкання без-
робіття та підвищення рівня зайнятості серед 
населення України. Якщо рівень безробіття буде 
низьким, це дасть змогу розвитку стійкої і ста-
більної економіки, економічної незалежності та 
сприятиме розвитку економіки країни у цілому. 

Отже, основними напрямами вирішення про-
блеми безробіття задля зміцнення національної 
безпеки країни є: 

– стимулювання розвитку малого та серед-
нього бізнесу;

– збільшення фінансування заходів щодо 
надання ефективної підтримки пошуку робочих 
місць безробітним; 

–  преміювання підприємств, які сплачували 
страхові внески протягом більше двох років, без 
звільнень робітників; 

– стимулювання підприємців до навчання, 
перекваліфікації та подальшого працевлашту-
вання робочої сили; 

Таблиця 3
Середня  тривалість пошуку роботи в Україні за період 2014–2016 рр.

Рік

Безробітне 
населення 
у віці 15-70 

років, усього, 
тис. осіб

Із них особи, які 
шукали роботу, 

намагались 
організувати 

власну справу

У тому числі за тривалістю пошуку роботи

до 1 
місяця

від 1 до 3 
місяців

від 3 до 6 
місяців

від 6 до 9 
місяців

від 9 до 
12 місяців

12 місяців 
і більше

всього, тис. осіб у відсотках до підсумку
2014 1510,4 1481,3 11,4 27,6 23,5 10,3 6,3 20,9
2015 1847,6 1794,2 11,1 26,7 25,0 10,1 6,7 24,0
2016 1654,7 1592,7 11,5 25,3 24,8 10,2 7,2 21,0

Джерело: [10]
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– залучення приватного (як вітчизняного, 
так й іноземного) капіталу в райони зі стійким 
рівнем безробіття.

Застосування цих заходів сприятиме збіль-
шенню попиту на робочу силу, покращення якості та 
підвищення конкурентоспроможності робочої сили.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИМІРУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ СУЧАСНИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ 

ДО ЙОГО ОЦІНКИ 

METHODOLOGICAL PROBLEMS OF MEASURING LABOR 
POTENTIAL ENTERPRISE AND ANALYSIS MODERN METHODICAL 

APPROACHES TO ITS EVALUATION

Комарніцька О.М.
викладач економічних дисциплін

кафедри економіки, фінансів, обліку та оподаткування,
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний 

соціально-економічний коледж

У статті проведено дослідження та проаналізовано основні методологічні та економічні проблеми 
визначення підходів до виміру та оцінювання трудового потенціалу підприємства, здійснено аналіз їх су-
часних методичних підходів. Визначено сутність оцінки трудового потенціалу підприємства. На осно-
ві аналізу наукових праць як вітчизняних, так i зарубіжних учених виділено основні методичні підходи до 
оцінки трудового потенціалу, серед них: витратний, результативний, порівняльний. Розглянуто методи-
ку коефіцієнтної оцінки трудового потенціалу підприємства. Акцентовано увагу на необхідності аналізу 
трудових ресурсів, що дасть змогу визначити прихований потенціал компанії. Установлено, що єдиної 
комплексної методики оцінки трудового потенціалу, яка б урахувала всі особливості його формування та 
використання, не існує.

Ключові слова: методологічні проблеми, підходи, трудовий потенціал, оцінка, методи оцінки, система 
показників.

В статье проведено исследование и проанализированы основные методологические и экономические 
проблемы определения подходов к измерению и оценке трудового потенциала предприятия, осуществлен 
анализ их современных методических подходов. Определена сущность оценки трудового потенциала 
предприятия. На основе анализа научных работ как отечественных, так и зарубежных ученых выделены 
основные методические подходы к оценке трудового потенциала, среди них: затратный, результативный, 
сравнительный. Рассмотрена методика коэффициентной оценки трудового потенциала предприятия. 
Акцентировано внимание на необходимости анализа трудовых ресурсов, что позволит определить 
скрытый потенциал компании. Установлено, что единой комплексной методики оценки трудового потен-
циала, которая учла бы все особенности его формирования и использования, не существует.

Ключевые слова: методологические проблемы, подходы, трудовой потенциал, оценка, методы оцен-
ки, система показателей.

The paper studied and analyzed the basic methodological and economic problems determining approach 
measurement and evaluation of labor potential of the enterprise, the analysis of modern methodological approaches. 
The essence assessment of labor potential of the enterprise. Based on the analysis of scientific papers both domestic 
i foreign scientists selected basic methodological approaches to assessing the employment potential including: cost, 
effective, comparative. The method coefficient estimates of labor potential of the enterprise. The article focuses on 
the need for manpower analysis that will identify the hidden potential of the company. The study found that a single 
comprehensive methodology for assessing labor capacity, which would take into account all the peculiarities of its 
formation and use today did not exist.

Keywords: methodological issues, approaches, labor potential, assessment methods for evaluating system 
performance.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Завдання оцінки трудо-
вого потенціалу підприємства є особливо акту-
альним для України. Нині в Україні показник 

використання трудового потенціалу компанії 
(професійні знання та навички, особистісні та 
демографічні характеристики, ділові зв'язки) 
дуже низький. У сучасних умовах економіч-
ного розвитку та науково-технічних перетво-
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рень успішна діяльність підприємств залежить 
повною мірою від наявності компетентного 
персоналу, що є основою трудового потенціалу 
підприємства. Дослідження досвіду зарубіж-
них країн неодноразово доводить, що трудовий 
потенціал є одним із головних факторів підви-
щення результативності виробництва та успіш-
ного функціонування підприємства у цілому. 
У зв'язку із цим багато вчених стверджують 
про необхідність проведення аналізу трудових 
ресурсів, оскільки керівники підприємства пови-
нні мати уявлення про ефективність викорис-
тання та оцінки наявного трудового потенціалу.

Отже, актуальності набуває питання дослі-
дження підходів та методів оцінювання тру-
дового потенціалу підприємства для розро-
блення практичних рекомендацій щодо його 
підвищення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Питанням дослідження 
методичних підходів до оцінювання трудового 
потенціалу присвячено багато праць як вітчизня-
них, так і зарубіжних учених, таких як: І. Бажан, 
М. Виноградський, Д. Богиня, В. Савченко, 
Н. Тарнавська, О. Варецька, О. Грішнова, Г. Осо-
вська, Б. Генкин. Останнім часом у науковій еко-
номічний літературі з'явилося чимало публікацій, 
в яких такі вчені, як Б. Бачевський, І. Заблод-
ська, О. Федонін, І. Рєпіна, О. Олексюк, Л. Галаз, 
Р. Набока та ін. висвітлюють методологічні про-
блеми щодо визначення підходів до виміру та 
оцінки трудового потенціалу підприємства, однак 
єдиного комплексного методичного підходу до 
оцінки трудового потенціалу нині не існує.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). На сучасному етапі суспільного 
розвитку, формування стійкої конкурентної 
позиції підприємства на ринку успішна діяль-
ність будь-якої організації залежить від високої 
результативності спільної праці зайнятих у ній 
працівників, від їх кваліфікації, рівня освіти та 
професійної підготовки, тобто раціонального 
використання трудового потенціалу. У зв'язку із 
цим набуває особливої ваги знання реального 
стану трудового потенціалу підприємства, його 
оцінки, що дасть керівникам змогу об’єктивно 
оцінювати можливості у сфері використання тру-
дових ресурсів, правильно формувати стратегію 
управління персоналом. Метою статті є дослі-
дження підходів та методів оцінки трудового 
потенціалу підприємства в сучасних умовах. 
Отже, постає питання про вибір інструмента-
рію оцінки потенціалу підприємства, який дасть 
змогу оперативно визначати шанси і загрози 
для підвищення ефективності діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Внаслідок впливу факторів зовніш-
нього та внутрішнього середовища трудовий 
потенціал підприємства є змінною величиною, 
яка потребує вимірювання з метою застосу-

вання коригуючих заходів для досягнення цілей 
господарської діяльності. У цьому контексті 
важливим є встановлення наявного рівня тру-
дового потенціалу та його необхідної величини. 

Вирішення цих питань є складним і трива-
лим процесом, тому що, досліджуючи наявні та 
потенційні можливості персоналу підприємства, 
треба враховувати не лише реалізовані в про-
цесі праці знання, вміння, здібності, тобто всі ті 
характеристики, які працівник зумів проявити, 
але й ті внутрішні, приховані резерви, які не були 
реалізовані в процесі трудової діяльності через 
відсутність певних об’єктивних чи суб’єктивних 
умов. При цьому виникають труднощі методич-
ного характеру. Проведені науковцями дослі-
дження торкнулися основ теорії потенціалу, що 
ж до методичної сторони питання, то тут лише 
окреслено загальні підходи та проблеми.

Вимірювання трудового потенціалу підпри-
ємства утворює досить складну групу проблем. 
Під час їх вирішення можливе використання 
різних підходів. Кожний із них може вимагати 
застосування особливих метрологічних про-
цедур, вибору виду та складу вимірюваних й 
оцінюваних показників, необхідних для цього 
метричних систем та одиниць виміру, і, наре-
шті, різних мір, метрик і шкал, вибір яких у під-
сумку й буде визначати характер методології, 
придатної для виміру й оцінки трудового потен-
ціалу. При цьому кожний із зазначених підходів 
може давати певні переваги у вирішенні однієї 
проблеми та одночасно породжувати додаткові 
проблеми.

Окрім зазначених вище проблем, на думку 
Б.Є. Бачевського, вітчизняний досвід прове-
дення діагностики кадрового потенціалу групи в 
умовах переходу до ринкових відносин обмеж-
ується, головним чином, досвідом аналізу в ході 
реструктуризації або приватизації підприємств. 
При цьому методологічна та методична база 
майже не обґрунтована, і діагностика викону-
ється на основі експертної оцінки за участю 
експертів, які не мають потрібного досвіду 
роботи в умовах ринку, орієнтуються не стільки 
на потреби нової виробничої та організаційної 
структури, скільки на бажання нових власників 
створити власну команду [1].

Проблема оцінки трудового потенціалу під-
приємства є прикладом слабо структурованих, 
неформалізованих або слабо формалізованих 
завдань, для яких немає алгоритмів рішення, це 
з’являється внаслідок розпливчастості ситуацій, 
неповноти та неточності знань.

Здійснюючи аналіз методів та підходів до 
оцінки трудового потенціалу підприємства, 
можна стверджувати, що в науковій літера-
турі сформувалося розмаїття підходів, а також 
вибірковість, несистемність та однобокість мето-
дів оцінки трудового потенціалу підприємства. 
На нашу думку, така ситуація склалася через 
неточне розуміння авторами визначення термі-
нів «науковий підхід», «метод», «показники». 
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У науковій літературі існує безліч методоло-
гічних елементів, тому в науковців виникають 
труднощі під час визначення, який з елементів є 
методом, а який – підходом. Щоб внести ясність 
в це питання, зазначимо таке. У словниках «під-
хід» визначається як «сукупність прийомів від-
носин до чого-небудь» [2] «Спосіб» і «прийом» – 
терміни, які доповнюють та взаємозамінюють 
один одного. Спосіб – певна дія (послідовність 
дій), прийом або система прийомів, яка дає мож-
ливість зробити, здійснити що-небудь, досягти 
чогось [2]. Тлумачення поняття «науковий під-
хід» є результатом його еволюції від простого, 
адитивного до складного, системного. Поняття 
«метод» розглядають у літературі як системати-
зовану сукупність кроків, які потрібно здійснити, 
щоб виконати певне завдання чи досягти певної 
мети [2]. Поняття «показник» визначається зде-
більшого як узагальнена характеристика якого-
небудь об'єкта, процесу або його результату, 
поняття або їх властивостей, зазвичай вира-
жена чисельно [2].

Своєрідність і складність проблеми виміру 
трудового потенціалу одночасно полягає й у 
множинності його проявів. Він може виступати 
як миттєво зафіксований рівень; як потік із неви-
значеним поданням про його одиницю; як запас, 
який існує у фізично різних формах і який збе-
рігається впродовж невизначеного періоду; як 
різниця значень його компонент, що відповіда-
ють різним, але порівнюваним об’єктам (компо-
нентам потенціалу); як розходження, які відпові-
дають різним моментам часу стану потенціалу, 
який сприймається у вигляді єдиного об’єкта; 
як розносне або мультиплікативне відношення 
напружених станів різних його носіїв або зміс-
товно різних компонентів [3, с. 38]. Визначення 
напрямів розвитку трудового потенціалу та 
управління цим процесом передбачає необхід-
ність його оцінки за кількісним та якісним скла-
дом. Під час оцінки трудового потенціалу під-
приємства завжди можна визначити величину 
кількісного складника, оскільки він заснований 
на таких кількісних показниках, як чисельність 
персоналу та кількість робочого часу.

Проте з позиції вимог сьогоднішнього дня 
цього явно недостатньо, і в цьому певною мірою, 
на нашу думку, спостерігається вузький підхід до 
методики оцінки трудового потенціалу. Показ-
ник чисельності працівників не є достатнім для 
повної оцінки та виміру трудового потенціалу. 
Ми вважаємо, що тут необхідна інша система 
показників, яка, на нашу думку, охарактеризу-
вала б усі сторони трудового потенціалу під-
приємства: по-перше, характеристику якостей 
працівників, що відображає їх підготовленість 
до виконання робіт, рівень розвитку їх здібнос-
тей та особистого ставлення до праці; по-друге, 
можливості участі працівників підприємства в 
суспільно-корисній діяльності. Вважаємо, що 
під час проведення оцінки трудового потенці-
алу необхідно приділяти увагу характеристиці 

не тільки кількісних, але й якісних складників 
потенціалу. 

Підтвердження цьому знаходимо у працях 
науковців. Так, професор Д.П. Богиня і про-
фесор О.А. Грішнова вважають, що трудовий 
потенціал – це інтегральна оцінка і кількісних, 
і якісних характеристик економічно активного 
населення [4, с. 42]. Подібний підхід спостеріга-
ємо у працях Т.М. Касіч-Пилипенко [5]. Трудовий 
потенціал – це показник інтегральної дієздат-
ності людини, що виникає з органічної єдності 
якісних і кількісних характеристик економічно 
активного населення, трудових ресурсів, сукуп-
ного робітника і члена суспільства. 

Більш складним завданням є визна-
чення величини якісного складника трудового 
потенціалу.

Так, Б.М. Генкін для виміру виділяє вісім ком-
понент трудового потенціалу: здоров’я, мораль-
ність і вміння працювати в колективі, активність, 
творчий потенціал, організованість, освіту, про-
фесіоналізм, ресурси робочого часу [6]. Такий 
підхід, на нашу думку, охоплює практично всі 
аспекти розвитку особистості.

Проблема якісної оцінки трудового потенці-
алу полягає у:

– визначенні еталону вимог (норм, стан-
дартів) до кожної групи співробітників підпри-
ємства, відповідно до якого буде проводитися 
порівняння;

– відсутності цілісної програми обліку й звіт-
ності про якісну структуру персоналу організації;

– великій розмаїтості набору якісних параме-
трів трудового потенціалу. 

Тому на практиці використовується спроще-
ний підхід, за якого якісна характеристика трудо-
вого потенціалу обмежується даними, що відби-
вають освітній і кваліфікаційний рівні, наявність 
спеціальної кваліфікаційної підготовки й її три-
валість, статевовіковий склад, стан здоров'я [7]. 

Отже, для об’єктивної оцінки трудового 
потенціалу підприємства виникає необхідність 
конкретизувати різні підходи, що сформувалися 
в науковій літературі. Проте  недосконалість 
науково-прикладних розробок у сфері оцінки 
трудового потенціалу підприємства не дає 
змоги визначити хоча б декілька альтернатив-
них методик, які б створили основу для подаль-
шого вирішення цього складного проблемного 
завдання. 

На основі проведених досліджень нижче 
представлено окремі методичні напрацювання 
вітчизняних та закордонних науковців для 
оцінки трудового потенціалу, серед них: витрат-
ний, результативний, порівняльний.

Витратний підхід дає змогу оцінити розмір 
трудового потенціалу сумою минулих витрат на 
підготовку, поточне утримання і майбутній роз-
виток персоналу. 

Даний напрям досліджень найбільше роз-
роблявся вітчизняними науковцями. Зокрема, 
найбільш типовою методикою такого типу 
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можна вважати розробки М.В. Авдеєнка та 
В.А. Котлова. 

Згідно з міркуваннями цих авторів, розмір 
трудового потенціалу підприємства переважно 
визначається сумою витрат на промислово-
виробничий персонал. Тобто найкращим показ-
ником ефективності використання трудового 
потенціалу є продуктивність праці, але у даній 
методиці сам показник продуктивності праці 
не використовується як результуючий показ-
ник. Витратний підхід дає змогу деякою мірою 
оцінити вартість працівника для підприємства, 
однак така оцінка доволі умовна і приблизна. 
Наприклад, два працівника, на підготовку і 
навчання яких були витрачені однакові кошти, 
у майбутньому можуть працювати із різною про-
дуктивністю, віддачею, а отже, матимуть різну 
цінність для підприємства.

Результативний підхід заснований на оцінці 
результативності праці персоналу, причому 
основними показниками ефективності виступа-
ють кількість та вартість виготовленої продукції, 
він пов’язаний з оцінкою реальної вигоди, яку 
має підприємство від праці працівників. Але 
при цьому виникають труднощі у визначенні 
конкретного результату праці окремих категорій 
персоналу: керівників, службовців, спеціалістів, 
основних і допоміжних робітників, технологіч-
ного та управлінського персоналу [8].

Відзначимо, що нині найбільш поширеними 
системами оцінки ділових якостей таких катего-
рій персоналу є експертні системи.

Порівняльний підхід до оцінки трудового 
потенціалу базується на співставленні (порів-
нянні) трудових потенціалів окремих працівників 
та  передбачає високий ступінь суб’єктивізму та 
заснований на існуванні реального чи уявного 
еталону [9, с. 152].

Найбільш поширеними в країнах із ринковою 
економікою є методи оцінки трудового потенці-
алу за порівнянням. Якщо для цих цілей засто-
совувати механізм виміру потенціалу, то, на 
нашу думку, потрібно користуватися витратними 
методами для визначення вартості створення 
та розвитку носія потенціалу – трудових ресур-
сів. Результатний підхід є сенс використовувати 
лише до підприємства у цілому, де окремий 
внесок трудових ресурсів виділити практично 
неможливо і недоцільно [1].

Провівши аналіз праць як вітчизняних, так 
i закордонних учених, можна зазначити, що 
в рамках кожного із зазначених підходів до 
оцінки трудового потенціалу використовуються 
певні методи. Прикладами порівняльних під-
ходів до оцінювання можна вважати методи 
оцінки трудового потенціалу працівника, осно-
вними з яких є:

1. метод анкетування: трудовий потенціал 
працівника оцінюється на основі заповнених 
ним самим анкет, розроблених оцінювачем, в 
яких фіксуються усі істотні позитивні та нега-
тивні характеристики;

2. описовий метод: оцінювач самостійно 
визначає та описує позитивні та негативні харак-
теристики працівника, які зумовлюють розмір 
його трудового потенціалу;

3. метод класифікації: трудовий потенціал 
окремого працівника визначається на основі 
ранжування усіх працюючих на підприємстві за 
визначеним критерієм, а також вибору трудової 
характеристики найкращого з них як еталонне 
значення;

4. метод порівняння параметрів: трудовий 
потенціал окремого працівника визначається 
шляхом багатоетапного співставлення про-
дуктивності, освітньо-культурних та інших його 
характеристик з аналогічними параметрами 
інших працівників компанії, які виконують схожі 
роботи;

5. рейтинговий метод: трудовий потенціал 
працівника визначається на основі оцінювання 
його істотних трудових якостей за оціночними 
шкалами, які розробляються оцінювачем за пев-
ними критеріями (залежно від мети аналізу). Це 
метод розподілу за шкалою особистих якостей 
працівника. Найважливіший компонент цього 
виду оцінювання – список завдань, що повинен 
виконувати працівник. Після складання цього 
списку відбувається вивчення діяльності з ура-
хуванням часу, затрачуваного працівником  на 
прийняття рішень, способів виконання визначе-
них завдань. Потім відбувається оцінка перера-
хованих у списку якостей працівника за бальною 
шкалою або порівняння з певним еталоном;

6. метод визначеного розподілу: трудовий 
потенціал працівника встановлюється експер-
том-оцінювачем у рамках допустимих інтер-
валів, які в сукупності формують фіксований 
розподіл усіх оцінок. Наприклад: 10% – незадо-
вільно, 20% – задовільно, 40% – цілком задо-
вільно, 20% –  добре, 10% – відмінно, усього – 
100%. Після оцінки працівників розподіляють за 
групами відповідно до заданої квоти; 

7. метод оцінки за вирішальною ситуацією: 
трудовий потенціал працівника визначається 
на основі його поведінки чи вирішення осно-
вних виробничо-господарських ситуацій, змоде-
льованих чи ініційованих оцінювачем у рамках 
конкретної організації. Можливе також уста-
новлення бажаних критеріїв, які формують ета-
лонне значення трудового потенціалу;

8. метод шкали спостереження за поведін-
кою: у цілому метод базується на постулатах 
попереднього, але фіксуються не бажані харак-
теристики, а відсутність негативних (деструк-
тивних) дій, специфічної поведінки, стресових 
навантажень тощо. Оцінка трудового потенці-
алу працівника проводиться «від негативного»;

9. метод інтерв’ю: трудовий потенціал пра-
цівника визначається на основі його усних від-
повідей на запитання компетентних експертів-
оцінювачів, які виносять суб’єктивні судження 
щодо коректності чи некоректності відповідей 
на вузькоспеціалізовані запитання;
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10. метод «360 градусів»: трудовий потен-
ціал працівника оцінюється на основі суджень 
його професійно-трудового оточення (співробіт-
ників, які з ним працювали);

11. тестування: трудовий потенціал праців-
ника визначається за результатами вирішення 
психологічних, фізіологічних та кваліфікаційно-
освітніх завдань (тестів). Позитивною стороною 
тестової оцінки є те, що вона дає змогу одержати 
кількісну характеристику за більшістю критеріїв 
оцінки; можлива також комп’ютерна обробка 
результатів. Однак, оцінюючи потенційні мож-
ливості працівника, тести не враховують, як ці 
здібності виявляються на практиці; 

12. метод ділових ігор: трудовий потенціал 
працівника визначається на основі спостере-
жень та результатів його участі в імітаційних 
(ситуаційних) іграх, змодельованих під кон-
кретну організацію;

13. метод оцінки на базі моделей компетент-
ності: трудовий потенціал працівника визнача-
ється за допомогою формалізованих (матема-
тичних) моделей компетентності, які являють 
собою системну оцінку інтелектуальних, профе-
сійних та інших характеристик, суттєвих у рам-
ках конкретної організації;

14. метод комітетів: оцінювання проводить 
група експертів, мета якого полягає у з'ясуванні 
здібностей кандидата, що дають йому право 
претендувати на інші посади, зокрема вису-
вання на підвищення; 

15. метод центрів оцінювання: з'ясування 
особистих i ділових якостей працівника, визна-
чення програми індивідуальних тренувань, що 
дає змогу розвинути його здібності, поведінкові 
навички; 

16. метод експертних оцінок: застосовують 
найчастіше для оцінки потенціалу персоналу, 
зайнятого творчою працею.

Усі ці методи так чи інакше передбачають 
наявність еталону (реального чи уявного), який 
утілює в собі максимальні значення окремих 
критеріїв оцінки [9, с. 154–155]. 

Синтезом витратного та доходного підходів 
можна вважати метод  коефіцієнтної оцінки тру-
дового потенціалу. Як зазначають О.С. Федонін, 
І.М. Рєпіна та О.І. Олексюк, він є досить пошире-
ним і за своєю сутністю є гібридом витратних та 
порівняльних підходів. Згідно з коефіцієнтною 
методикою, до системи оцінки трудового потен-
ціалу працівників належать такі основні показ-
ники: коефіцієнти освіти, посадового досвіду, 
підвищення кваліфікації, раціоналізаторської 
активності, оперативності виконання робіт [10].

Проте автор дослідження дотримується 
дещо іншої думки стосовно використання «кое-
фіцієнтної методики оцінки трудового потенці-
алу підприємства». За простоти низки коефіці-
єнтів, що використовуються в даній методиці [1],  
«вони не відображують змісту за назвою, а деякі 
з них є взагалі застарілими. Наприклад, коефіці-
єнт освіти неможливо застосовувати в сучасних 

умовах, оскільки він дійсний лише для бюджет-
ної форми навчання (та й там він існує лише 
формально), мало хто з молодих спеціалістів 
дійсно працює за спеціальністю, можна знайти 
чимало кандидатів наук із базовою освітою, яка 
не відповідає їх подальшій спеціалізації. Коефі-
цієнт посадового досвіду: за досвідом крупних 
японських фірм, робітник повинен за ротацією 
пройти за вказаний строк декілька посад, то не 
ясно, цей коефіцієнт характеризує позитивну чи 
негативну якість працівника. Крім того, він має 
ті самі недоліки, що і попередній коефіцієнт. 
Коефіцієнт підвищення кваліфікації: строк пере-
підготовки спеціалістів залежить від галузі та 
характеру роботи, до того ж підвищення кваліфі-
кації не обмежується проходженням навчання, 
іноді для цього достатньо виконати умови ква-
ліфікаційного екзамену. Нормативи на цей час є 
дійсними лише для бюджетних установ, до того 
ж, як показує досвід, важить не стільки строк, 
скільки якість навчання. Коефіцієнт оператив-
ності виконання робіт: за цією формулою можна 
виконати безліч маловажних завдань, але про-
валити одне вирішальне, і при цьому коефіцієнт 
буде задовільний». 

Отже, з нашої точки зору, не можуть слугу-
вати підставою для прийняття будь-яких рішень, 
оскільки за такими розрахунками викривлюють 
фактичну картину. 

Особливо актуальним аспектом під час 
визначення величини трудового потенціалу й 
ступеня його використання є вибір показників 
для оцінки трудового потенціалу підприємства. 
На цей час немає достатнього обґрунтування 
системи показників його оцінки. Усі вказані 
методи дуже приблизні, не визначено навіть 
загальновизнаної системи показників, на які б 
можна було опиратися.

Для вирішення цього завдання необхідно 
виділити показники, які могли б дати найпо-
внішу характеристику всіх складників трудового 
потенціалу. Як уже зазначалося, категорія «тру-
довий потенціал» є доволі складною. Визнача-
ючи її, необхідно враховувати вплив багатьох 
компонентів, які іноді доволі проблематично 
виявити і чисельно виміряти, тому досягнення 
об’єктивної оцінки є важливим і складним 
завданням. У зв’язку із цим виміряти трудовий 
потенціал підприємства можна, лише викорис-
тавши систему показників, до якої варто ввести 
найвагоміші характеристики [11]. Трудовий 
потенціал являє собою узагальнену характерис-
тику ресурсів, прив’язану до простору і часу. На 
думку автора, кількісні та якісні характеристики 
трудового потенціалу не можуть надати повноти 
підходів до оцінки трудового потенціалу, тому 
автором пропонується розглядати кількісні та 
якісні характеристики трудового потенціалу у 
взаємозв'язку з умовами їх реалізації [9].

Автор дотримується думки, що оцінка трудо-
вого потенціалу підприємства, його реалізація без-
посередньо пов’язана і залежить від умов праці.
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Майже всі підходи до оцінки потенціалу під-
приємства ґрунтуються на ресурсах підприєм-
ства та на їх можливостях. Але при цьому сама 
наявність ресурсів підприємства ще не гарантує 
досягнення поставлених цілей, а тому важли-
вим складником потенціалу є здібності підпри-
ємства мобілізувати ресурси для досягнення 
поставлених цілей.

Підтвердження цьому знаходимо в моногра-
фії І.І. Бажана: «Є багато ситуацій, коли є трудо-
вий потенціал, але не використовується з при-
чини відсутності матеріально-технічних умов 
виробництва» [12]. 

Потенціал може реалізуватися лише в умо-
вах економічної та політичної свободи. Якщо 
таких умов не буде, то трудовий потенціал не 
самореалізується [13, с. 8]. 

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Здій-
снивши аналіз літературних джерел та спираю-
чись на досвід учених, дійшли висновку, що в 
розробках, які стосуються сфери оцінки трудо-
вого потенціалу підприємства, існує певна недо-
сконалість,  цілісної методики, яка б дала змогу 
провести всебічне у об’єктивне оцінювання тру-
дового потенціалу, не існує. Таким чином, незва-
жаючи на досить значні досягнення у визначенні 
проблем трудового потенціалу на теоретичному 
рівні, питання щодо його оцінювання розкрито 
недостатньо, а самі оцінки величини трудового 

потенціалу зустрічаються вкрай рідко, до того 
ж вони є розрізнені та суперечливі. Як пра-
вило, зазначається факт важливості трудового 
потенціалу та визнання необхідності навчитися 
його вимірювати. Це дало б керівникам підпри-
ємства змогу більш ефективно його використо-
вувати для досягнення цілей.  Але далі справа 
не заходить. Це пояснюється, насамперед, тим, 
що чинні методики недосконалі, а тому потрібне 
їх удосконалення або розроблення нових мето-
дик оцінювання трудового потенціалу. 

Цей показник не знайде поширення у прак-
тиці доти, доки його переваги в плануванні 
поточної діяльності та розвитку підприємства, 
в оціночній роботі не стануть настільки оче-
видними, що його визнають обов'язковим для 
статистичної, податкової, облікової звітності. 
Справедливо зазначити, що на цей час «потен-
ціал» як теоретично та методично обґрунто-
ваний комплексний показник, що використо-
вується у практичній діяльності промислових 
підприємств та у оціночній діяльності, не існує. 
Його ще потрібно створювати, і це доцільно, 
оскільки цей показник дасть можливість ана-
лізувати як процеси функціонування, так і роз-
витку підприємства обґрунтовано, комплексно 
та в динаміці, однозначно визначати нюанси 
коливання ціни не лише за досвідом та інтуї-
цією, а на основі відпрацьованого та випробу-
ваного алгоритму.
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У статті охарактеризовано основні інструменти рефінансування, зокрема регулюючі (постійно діючі 
інструменти, монетарні інструменти тонкого налаштування) та специфічні (стабілізаційні, екстрені). 
Проаналізовано структуру та динаміку кредитів рефінансування за останні роки. Виділено основні про-
блеми рефінансування та вказано шляхи їх подолання. 

Ключові слова: грошово-кредитна політика, інструмент грошово-кредитної політики, механізм рефі-
нансування, рефінансування, кредит, банк, Національний банк України.

В статье охарактеризованы основные инструменты рефинансирования, в частности регулирующие 
(постоянно действующие инструменты, монетарные инструменты тонкой настройки) и специфические 
(стабилизационные, экстренные). Проанализированы структура и динамика кредитов рефинансирова-
ния за последние годы. Выделены основные проблемы рефинансирования и указаны пути их преодоления. 

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, инструмент денежно-кредитной политики, меха-
низм рефинансирования, рефинансирование, кредит, банк, Национальный банк Украины.

The paper describes the main refinancing instruments, particularly the control (permanently introduced 
instruments and fine monetary instruments) and specific (stabilizing and emergency) instruments. The structure 
and dynamics of the refinancing credits for recent years have been analysed. The main refinancing problems were 
singled out and the ways of their solution are indicated. 

Keywords: monetary policy instrument of monetary policy mechanism for refinancing, refinancing, credit, bank, 
National Bank of Ukraine.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. За допомогою інструментів 
грошово-кредитної політики, зокрема рефінан-
сування банків, центральні банки мають можли-
вість підтримувати ліквідність банківської сис-
теми, впливати на функціонування грошового 
ринку, а також на розвиток економіки. В умовах 
соціально-економічної нестабільності, збитко-
вості банківської системи особливої актуаль-
ності набувають дослідження та вдосконалення 
механізму рефінансування центральним банком 
комерційних банків. Національний банк України 
як кредитор останньої інстанції для підтримки 
ліквідності банківських установ на достатньому 
рівні надає кредити банкам шляхом рефінан-
сування у різний спосіб. Протягом останнього 

періоду регулятор удосконалює механізм рефі-
нансування банків, проте й досі існують деякі 
протиріччя, недоліки, що зумовлює необхідність 
подальшого наукового пошуку шляхів удоскона-
лення даного процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Дослідженню про-
блеми ефективності грошово-кредитної політики 
Національного банку України, зокрема рефінан-
суванню комерційних банків, приділяють велику 
увагу такі вітчизняні учені, як: В.І. Міщенко, 
М.І. Савлук, В.В. Коваленко, О.В. Дзюблюк, 
В.В. Козюк, А.В. Мороз, А.В. Сомик, Т.Д. Косова, 
В.В. Лановий, О.В. Мельниченко та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
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означена стаття. У ході останніх політичних і еко-
номічних подій значна кількість банків відчувала 
нестачу ліквідності, міжбанківський ринок був 
не в змозі задовольнити потреби банків, тому 
Національний банк України  як кредитор остан-
ньої інстанції активно кредитував банки другого 
рівня. Отже, постає необхідність детально роз-
глянути та провести аналіз застосування даного 
інструменту грошово-кредитної політики та виді-
лити шляхи вдосконалення даного процесу.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Ліквідність банківської установи є її 
динамічним станом, який забезпечує своєчас-
ність, повноту і безперервність виконання усіх 
її сукупних зобов’язань, відіграє важливу роль 
у забезпеченні її платоспроможності та фінан-
сової стійкості. З огляду на це, забезпечення та 
підтримання оптимального рівня банківської лік-
відності є складним процесом управління, який 
здійснюється за участю Національного банку 
України за допомогою законодавчо визначених 
механізмів та інструментів. 

Центральний банк як кредитор останньої 
інстанції для підтримки ліквідності банків на 
необхідному рівні надає кредити банківським 
установам шляхом рефінансування їх активних 
операцій. На сучасному етапі розвитку вітчизня-
ного грошово-кредитного ринку рефінансування 
банків є цілком необхідним інструментом моне-
тарної політики та одним із визначальних фак-
торів стабілізації фінансових ринків, особливо 
за кризових умов розвитку економіки. Події 
останніх років продемонстрували явні проти-
річчя наявного механізму рефінансування бан-
ків, зокрема його вибірковий характер та недо-
статній контроль із боку Національного банку 
України над використанням банками отриманих 
ресурсів, що не сприяє посиленню кредитної 
активності банків саме у взаємодії з реальним 
сектором економіки [1, с. 131].

Рефінансування – це один із поширених 
інструментів грошово-кредитної політики, який 
використовується центральними банками різних 
країн. Під рефінансуванням розуміють забезпе-
чення центральним банком комерційних банків 
додатковими резервами на кредитній основі, 
тобто запозиченими резервами. Ініціаторами 
рефінансування виступають комерційні банки. 
Вони звертаються до центрального банку в 
разі вичерпання можливостей поповнити свої 
резерви з інших джерел. Рефінансування можна 
розглядати як процес відновлення ресурсів 
комерційних банків, які були вкладені в позички, 
боргові цінні папери та інші активи [2, с. 104].

Відповідно до глосарію банківської терміно-
логії, рефінансування – це операції з надання 
банкам кредитів у встановленому національним 
банком порядку. Основною метою рефінансу-
вання є регулювання ліквідності банків на вико-
нання національним банком функції кредитора 
останньої інстанції [3]. 

Колектив науковців під керівництвом 
В.С. Стельмаха у монографії, присвяченій моне-
тарній політиці НБУ, зазначає, що рефінансу-
вання – операції національного банку з надання 
банкам кредитів у встановленому порядку. Еко-
номічна сутність механізму рефінансування на 
мікрорівні полягає у підтримці ліквідності банків, 
а на макрорівні – у розширенні грошової маси 
в економіці країни. Кредити рефінансування 
для банків є джерелом тимчасових ліквідних 
коштів, доступність яких залежить від фінансо-
вого стану банків та цілей грошово-кредитної 
політики. Вони надаються банкам під відповідне 
забезпечення, перелік видів якого визначається 
центральним банком виходячи із ситуації на 
грошово-кредитному ринку [4, с. 133].

Нині НБУ використовує стандартні інстру-
менти регулювання ліквідності банківської 
системи для виконання цілей та завдань, 
визначених законодавством України та Осно-
вними засадами грошово-кредитної політики, 
залежно від ситуації на грошово-кредитному 
ринку; здійснює регулювання ліквідності банків-
ської системи в межах визначених монетарних 
параметрів та в обсягах, які потрібні для їх зба-
лансування та управління грошово-кредитним 
ринком, шляхом застосування таких стандарт-
них інструментів, як:

1) операції з рефінансування (кредити овер-
найт, кредити рефінансування);

2) операції прямого репо;
3) операції із власними борговими 

зобов'язаннями;
4) операції з державними облігаціями 

України [5].
Доцільно більш детально розглянути осно-

вні інструменти рефінансування НБУ станом на 
2017 р. (табл. 1).

Щодо порядку надання кредитів рефінан-
сування, то Національний  банк України надає 
банкам кредити рефінансування шляхом про-
ведення кількісного або процентного тендера 
з підтримання ліквідності банків. Повідомлення 
про проведення кількісного або процентного 
тендера з підтримання ліквідності банків над-
силається щотижня засобами системи електро-
нної пошти та розміщується на сторінці офіцій-
ного Інтернет-представництва.

Кількісний тендер – тендер, на якому Наці-
ональний банк України наперед установлює 
ціну (процентну ставку), за якою банки можуть 
одержати кредити рефінансування або роз-
містити в Національному банку кошти. Сума 
коштів, що пропонується для рефінансування 
або для розміщення, може оголошуватися або 
не оголошуватися. 

Процентний тендер – тендер, під час оголо-
шення якого банки у своїх заявках до Національ-
ного банку зазначають ціну (процентну ставку), 
за якою вони погоджуються одержати кредит 
рефінансування або розмістити кошти. Сума 
коштів, що пропонується для рефінансування 
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Таблиця 1
Особливості інструментів рефінансування НБУ

Інструменти Мета залучення 
банками

Періодичність / 
строк Застава Порядок надання

Регулюючі
Постійно діючі монетарні інструменти

Овернайт Забезпечення 
виконання 
обов’язкових 
резервів та 
нормативів

Щоденно Державні облігації 
України, облігації 
міжнародних 
фінансових 
організацій 
та депозитні 
сертифікати

Автоматично 
до 100% обсягу 
обов’язкових 
резервів

Щотижневі тендери Регулювання 
короткострокової/
середньострокової 
ліквідності

Три середи поспіль 
Строк – до 14 днів

Державні облігації 
України,депозитні 
сертифікати, 
іноземна 
валюта, облігації 
міжнародних 
фінансових 
організацій

Процентний або 
кількісний тендер

Кожна четверта 
середа  
Строк – до 90 днів

Монетарні інструменти тонкого налаштування
Пряме репо Регулювання 

короткострокової/
середньострокової 
ліквідності

За зверненням до 
банку  
Строк – до 90 днів

Державні облігації 
України

Укладання 
двосторонньої 
угоди

Позачергові 
тендери

Регулювання 
короткострокової/
середньострокової 
ліквідності

Залежно від 
ситуації на ринку 
Строк – до 360 днів 
(понад 90 днів – 
додаткові вимоги)

Державні облігації 
України, депозитні 
сертифікати, 
іноземна 
валюта, облігації 
міжнародних 
фінансових 
організацій

Процентний або 
кількісний тендер

Специфічні
Екстрені механізми

Механізм 
оперативного 
підтримання 
ліквідності банків

Підтримка 
ліквідності у разі 
відпливу строкових 
вкладів (депозитів) 
фізичних осіб

Залежно від 
ситуації на 
ринку шляхом 
проведення 
позачергового 
тендеру  
Строк до 360 днів

Державні облігації 
України, іноземна 
валюта

Кількісний тендер. 
Заявка банку не 
більше відпливу 
строкових коштів 
фізичних осіб

Стабілізаційний кредит
Стабілізаційний 
кредит

Усунення загрози 
стабільної 
діяльності 
через тимчасові 
проблеми з 
ліквідністю

Залежно від 
потреби банку 
Строк – до двох 
років із можливою 
пролонгацією 
до одного року. 
Загальний 
строк не може 
перевищувати 
п’яти років

Державні облігації 
України, депозитні 
сертифікати 
НБУ, іноземна 
валюта, облігації 
підприємств та 
місцевих позик, 
цінні папері ДІУ, 
векселі, майнові 
права, повітряні 
і морські судна, 
залізничний 
рухомий склад та 
ін.

Клопотання 
про надання 
стабілізаційного 
кредиту, фінансову 
модель розвитку 
банку, графік 
повернення 
стабілізаційного 
кредиту та 
сплати процентів, 
письмове 
запевнення 
банку, щодо 
збільшення розміру 
регулятивного 
капіталу банку на 
суму не менше 
ніж 15% від суми 
стабілізаційного 
кредиту та ін.

Джерело: [5–7]
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або для розміщення, може оголошуватися або 
не оголошуватися.

Тендери з підтримання ліквідності банків 
проводяться щотижня з такою періодичністю: 
три тижні підряд – надання кредитів рефінан-
сування строком до 14 днів; один тиждень – 
надання кредитів рефінансування строком до 
90 днів [5].

Нині в механізмі рефінансування комерцій-
них банків внесено зміни, які відображаються 
в Постанові НБУ «Про затвердження Поло-
ження про застосування Національним банком 
України стандартних інструментів регулювання 
ліквідності банківської системи» № 615 від 
19.09.2015. Тим самим регулятор зробив більш 
гнучким регулювання ліквідності банківської 
системи, що є необхідною умовою для ефек-
тивної реалізації монетарної політики в рамках 
режиму  таргетування інфляції. 

Зокрема, Національним банком України 
запроваджено можливість використання меха-
нізму  роловеру – надання банку кредиту для 
виконання раніше взятих зобов’язань, заста-
вою за якими були державні облігації України та 
депозитні сертифікати НБУ.

Також розширено перелік цінних паперів, які 
Національний банк приймає як заставу за кре-
дитами  овернайт та операціями прямого репо.  
Досі у цій якості за кредитами  овернайт вико-
ристовувалися лише облігації внутрішньої дер-
жавної позики та депозитні сертифікати НБУ, а 
за операціями прямого  репо – лише ОВДП. Нині 
як застава приймаються облігації міжнародних 
фінансових організацій. Надано можливість 
збільшувати, зменшувати або проводити заміну 
застави за кредитами рефінансування. Досі 
було передбачено лише можливість її змен-
шення у разі часткового погашення кредиту [8].

Використовуючи міжнародний досвід, із 
грудня 2016 р. Національний банк України може 
використовувати також інструмент екстреної 
підтримки ліквідності платоспроможних бан-
ків (Emergency liquidity assistance – ELA). Кре-
дити, отримані за інструментом ELA, призначені 
виключно для покриття тимчасового дефіциту 
ліквідності банку в разі настання надзвичай-
них ситуацій, коли банки вичерпали інші дже-
рела підтримки ліквідності, зокрема за рахунок 
коштів акціонерів та стандартних інструментів 
рефінансування Національного банку України 
під заставу державних цінних паперів та іно-
земної валюти. Отримані в рамках ELA кредитні 
кошти банки мають спрямувати на виконання 
зобов’язань перед вкладниками та іншими кре-
диторами (крім пов’язаних із банком осіб).

Перелік можливих застав за кредитами ELA:
– цінні папери, які гарантовані державою;
– ліквідне нерухоме майно (крім об’єктів 

незавершеного будівництва);
– майнові права за укладеними банком кре-

дитними договорами з юридичними особами 
(крім банків та бюджетних установ) та фізич-

ними особами, виконання зобов’язань за якими 
в повному обсязі забезпечене іпотекою, крім 
об’єктів незавершеного будівництва;

– майнові права за укладеними банком кре-
дитними договорами з фізичними особами;

– майнові права за кредитами юридичних 
осіб та фізичних осіб – підприємців, які забез-
печені не лише іпотекою, а й водночас іншими 
активами, тобто змішаною заставою;

– майнові права за кредитами, наданими 
фізичним особам, зобов’язання за якими забез-
печені іпотекою, прийматимуться Національним 
банком у заставу на портфельній основі (згідно 
з реєстром укладених банком кредитних дого-
ворів) за балансовою вартістю кредитів, визна-
ченою банком. Заставою приймаються майнові 
права за іпотечними кредитами фізичним осо-
бам, наданими лише у національній валюті [9].

Грошово-кредитний ринок у 2014 р. перебу-
вав під впливом суспільно-політичного напру-
ження в країні. Підвищений емоційний фон 
населення на початку 2014 р.  спричинив ситу-
ативне збільшення попиту на ліквідні  кошти, у 
тому числі на готівку. Для створення умов для 
стабільної діяльності і  банків та вчасного вико-
нання ними законних вимог вкладників та інших 
кредиторів НБУ вживав додаткові заходи щодо 
підтримання ліквідності  банківської системи, 
зокрема активно надавав кредити рефінансу-
вання [1, с. 136]. 

Регулятор у 2014 р. порівняно з 2013 р. збіль-
шив обсяг рефінансування банків у три рази – до 
222,3 млрд. грн. Обсяг рефінансування банків у 
2014 р. став найбільшим після 169,5 млрд. грн. 
у кризовому 2008 р. Найчастіше у 2014 р. банки 
зверталися за додатковими ресурсами НБУ у 
першому півріччі, за цей же період були отри-
мані й найбільші суми кредитів. Рефінансування 
надавалося у формі кредитів овернайт шляхом 
проведення тендерів, договорів репо, стабіліза-
ційних кредитів та кредитів для збереження лік-
відності. Однак не завжди надані кредити рефі-
нансування ефективно використовувалися та 
позитивно впливали на діяльність банку.

За даними НБУ, найбільше кредитів рефі-
нансування в 2014 р. отримали державні банки, 
яким кошти були потрібні переважно для фінан-
сування «Нафтогазу». 

Приватні ж банки за рахунок рефінансу 
вирішували проблеми із відтоком депозитів. 
Більше за інших отримав найбільший банк 
країни – ПАТ «КБ «ПриватБанк» – приблизно 
20 лрд. грн. АТ «Дельта Банк» отримав протя-
гом року більше 10 млрд., але все одно відчував 
труднощі, що стало причиною визнанням його 
неплатоспроможним. ПАТ «ВіЕйБі Банк» отри-
мав 5,5 млрд грн., ще 8,3 млрд. грн. – КБ «Фінан-
сова ініціатива». Із цих коштів, наприклад, 
ПАТ «ВіЕйБі Банк» виплачував депозити у лис-
топаді 2014 р., але того ж місяця у нього ввели 
тимчасову адміністрацію. Нині банківська сис-
тема перенасичена ліквідністю, неплатоспро-
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можні банки виведені з ринку,  як наслідок, рефі-
нансування практично не надається. Динаміку 
та структуру кредитів рефінансування, наданих 
у формі постійно діючих інструментів НБУ, за 
період 2012–2016 рр. зображено в табл. 2.

У першій половині 2014 р. Національний банк 
емітував відносно «довгі» гроші, які могли бути 
використані для компенсації відпливу депози-
тів. Проте у другій половині 2014 р. характер 
строковості рефінансування змінився на про-
тилежний: у структурі рефінансування банків 
почали домінувати надкороткострокові операції 
овернайт, які не могли ефективно виконувати 
функцію компенсації відтоку депозитів, а під-
живлювали короткостроковий спекулятивний 
попит на валютному ринку. 

Такі процентна політика і політика рефінансу-
вання призвели до стрімкого зростання оборо-
тів за кредитами овернайт: у листопаді 2014 р. 
обсяг кредитів овернайт порівняно із жовтнем 
зріс більш ніж у п’ять разів – до 23,3 млрд. грн., 
а їхня частка у загальному обсязі рефінансу-
вання зросла до 86%. У грудні цей тренд під-
силився: обсяги кредитів овернайт зросли до 
32,2 млрд. грн., а отже, загальний річний обсяг 
становив 95,2 млрд. грн. (43% від загального 
обсягу рефінансування). Саме у цей період 
мало місце значне посилення девальваційних 
процесів, курс «чорного» ринку значно переви-
щив офіційний, відображаючи реальний гривне-
вий попит на валютному ринку. 

Аналогічна структура рефінансування збере-
глася й на початку 2015 р. Зокрема, 12.02.2015, 
коли обмінний курс на міжбанківському ринку 
перетнув позначку 25 грн./дол. і продовжу-
вав знижуватися, НБУ ухвалив рішення щодо 
збільшення максимального розміру кредиту 
овернайт, по який банк може звертатися до 
НБУ, з 70% до 100% від нормативного обсягу 
обов’язкових резервів за попередній період 
утримання. Як наслідок, із 16.02.2015 по 
20.02.2015 денні обсяги кредитів овернайт 
перевищили 2 млрд. грн., але кількість банків, 
що отримували такі кредити, становила лише 
від 8 до 11. Загалом за лютий 2015 р. обсяг 
кредитів овернайт становив 23,3 млрд. грн. Від-

повідно, офіційний обмінний курс наприкінці 
місяця сягнув 30,01 грн. дол., а курс чорного 
ринку – 35–40 грн./дол. [11, с. 18–19]. 

Також потрібно зазначити, що банківські 
установи не завжди використовують рефінансу-
вання за призначенням (підтримка короткостро-
кової ліквідності або фінансування реального 
сектора), а залучають в операції на міжбанків-
ському валютному ринку країни, що посилює 
девальваційні процеси національної грошо-
вої одиниці. Це відбувається через відсутність 
належного контролю з боку НБУ над викорис-
танням банками наданих ресурсів.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
У процесі трансформації діяльності Націо-
нального банку України здійснюється вдоско-
налення інструментарію грошово-кредитної 
політики, що повинно стати підґрунтям для 
ефективного розвитку банківської системи і 
фінансового ринку взагалі. Також зміни відбу-
лися й у кредитних відносинах між НБУ та бан-
ками другого рівня.

Недоліки застосування інструментів рефі-
нансування НБУ, які мали місце під час сис-
темної банківської кризи та в умовах сучасної 
соціально-економічної напруги, ще не зовсім 
подолано. Потребує вдосконалення діюча нор-
мативно-правова база, механізми рефінансу-
вання за кожним окремим інструментом, осо-
бливості забезпечення повернення кредитів із 
рефінансування тощо. Подальші дослідження 
у даному напрямі сприятимуть удосконаленню 
відносин НБУ та комерційних банків, що дасть 
можливість політиці рефінансування стати діє-
вим та ефективним інструментом грошово-кре-
дитної політики.

За результатами дослідження можемо 
визначити основні шляхи вдосконалення про-
цесу рефінансування НБУ комерційних банків в 
Україні:

– зниження облікової ставки, що вплине на 
відсоткові ставки на ринку та на доступність 
позикових коштів;

– удосконалення методики оцінки фінан-
сового стану банку, що дасть змогу визначити 

Таблиця 2
Динаміка та структура кредитів рефінансування, наданих у формі постійно діючих 

інструментів НБУ, за період 2012–2016 рр. 

Період
Усього наданих 

кредитів 
рефінансування, 

млн. грн.

Кредити 
овернайт, млн. 

грн.

Питома вага 
кредитів 

овернайт, %

Кредити, надані 
на тендерах, 

млн. грн.

Питома вага 
кредитів, 

наданих на 
тендерах,%

2012 40396,2 28584 70,76% 11962,3 29,61%
2013 33581,3 19770,4 58,87% 13799,3 41,09%
2014 146246 95202,3 65,10% 55566,4 38,00%
2015 61412,3 49248,7 80,19% 12164 19,81%
2016 51256,3 35719,7 69,69% 21479 41,91%

Джерело: [10]
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реальну ситуацію та зменшить ризик неповер-
нення кредиту рефінансування;

– здійснення контролю над напрямом вико-
ристання отриманих кредитів від центрального 
банку;

– удосконалення механізму рефінансування, 
враховуючи досвід розвинених країн світу.

Зроблені висновки та пропозиції сприятимуть 
удосконаленню механізму рефінансування та 
грошово-кредитної політики у цілому.
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У статті розглянуто основні етапи процесу управління податковими ризикам. Приділено увагу вияв-
ленню та здійсненню оцінки податкових ризиків у діяльності страхових компаній. Проведено розрахунок 
та аналіз показників податкового навантаження та податкової віддачі. Запропоновано модель управління 
податковими ризиками.
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навантаження, податкова віддача, страхові компанії.

В статье рассмотрены основные этапы процесса управления налоговыми рискам. Уделено внимание 
выявлению и осуществлению оценки налоговых рисков в деятельности страховых компаний. Проведены 
расчет и анализ показателей налоговой нагрузки и налоговой отдачи. Предложена модель управления 
налоговыми рисками.

Ключевые слова: налоговый риск, управление налоговыми рисками, налоговые проверки, налоговая 
нагрузка, налоговая отдача, страховые компании.

The basic stages of tax risks management are examined in the article. Attention is given to the detection and 
assessment of tax risks of insurance companies. The calculation and analysis of the tax burden and tax returns. The 
model of tax risks management is suggested.

Keywords: tax risk, tax risk management, tax inspections, tax burden, tax return, insurance companies.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Податки є важливим 
інструментом перерозподілу ресурсів у країні, 
але поряд із цим виступають носіями ризику 
для всіх учасників податкових відносин. Нині 
діяльність  будь-якої страхової компанії так 
чи інакше стикається з численними податко-
вими ризиками, управління якими є важливим 
фактором підвищення і підтримки стабільності 
їх фінансового становища. Отже, особливої 
актуальності набуває питання необхідності 
виявлення податкових ризиків, їх аналізу та 
оцінки, що сприятиме ефективності фінансо-
вого управління і підвищить обґрунтованість 
та оптимізацію податкових рішень на фінансо-
вому ринку України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Дослідження ключо-
вих проблем управління податковими ризиками 
в діяльності фінансових установ, у тому числі 
страхових компаній, висвітлено у працях таких 
науковців, як: А.А. Болдова [1], Ж.Е. Гаглоєва, 

В.І. Курило [3], Т.В. Максимова [4], М.В. Штил-
лер [9], З.С. Якупов [10] та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Незважаючи на значну кіль-
кість досліджень даної проблематики, сфера 
аналізу податкових ризиків залишається недо-
статньо вивченою, а саме в аспекті створення 
дієвого механізму управління податковими 
ризиками в діяльності страхових компаній. 
Подальші дослідження повинні спрямовуватися 
на розроблення єдиного методичного підходу 
до виявлення, оцінки та усунення можливих 
ризикових ситуацій.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою даного дослідження є визна-
чення основних податкових ризиків у діяльності 
страхових організацій та здійснення аналізу 
наявної системи управління ними.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Податкові ризики як результат 
зовнішніх та внутрішніх чинників впливають на 
результат податкового планування як на загаль-
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нодержавному рівні, так і на рівні фінансових 
установ (корпоративному рівні), тому доцільно 
не тільки враховувати їх у податковому пла-
нуванні, а й уживати заходи щодо управління 
ризиками задля збільшення чистого прибутку 
фінансових установ. Не є винятком і страхові 
компанії, які постійно знаходяться під впливом 
ризиків, що виникають безпосередньо з їх діяль-
ності як суб’єктів податкових відносин. Під час 
здійснення процедур із виявлення, оцінки та 
управління податковими ризиками в діяльності 
страхових компаній необхідно розуміти, у чому 
полягає їх економічний зміст.

Поняття податкового ризику можна визначити 
як сукупність дій (або бездіяльності) платника 
податків в умовах економічної невизначеності і 
неоднозначності, пов'язаної з альтернативним 
вибором будь-якого рішення у сфері оподатку-
вання, за якої є ймовірність настання як бажа-
ного результату, так і виникнення несприятли-
вих наслідків для платника [3, с. 183].

Податкові ризики в діяльності страхових 
компаній виникають за появи фінансових утрат 
через збільшення ставок податків, неузгодже-
ність  бухгалтерського  обліку  та податкових 
розрахунків, невідповідний рівень кваліфікації 
працівників, скасування наданих компанії подат-
кових пільг, а також за свідомого використання 
деякими компаніями схем мінімізації податко-
вих зобов’язань тощо. Без ефективної системи 
управління податковими ризиками практично 
неможливо забезпечити надійність і фінансову 
стійкість страхової компанії.

Система управління податковими ризиками 
являє собою сукупність  методів, прийомів і захо-
дів, які дають змогу відповідною мірою прогно-
зувати недонадходження  податкових  платежів 
і приймати заходи з недопущення чи мінімізації  
порушень  у  сфері оподаткування [1, c. 31].

Виділяють такі етапи процесу управління 
податковими ризиками:

– виявлення та оцінка ризику;
– вироблення заходів щодо управління 

ризиками;
– контроль над результатом.
Виявлення  податкового  ризику є початковим 

етапом його управління, важливу роль на якому 

відіграє оцінка податкових зобов'язань, що дає 
змогу визначити, наскільки обтяжлива наявна 
податкова система для економічного суб'єкта 
і на яку частку ресурсів припадають платежі 
в бюджет [4, c. 110]. Уважаємо за доцільне 
здійснити розрахунок показників податкового 
навантаження та податкової віддачі страхових 
компаній, проаналізувавши їх динаміку. Резуль-
тати розрахунку наведено в табл. 1.

Як видно з табл. 1, упродовж 2013–2016 рр. 
податкове навантаження на страхову галузь 
стрімко зростало, досягнувши у 2016 р. досить 
високого рівня – 33,5%. При цьому показник 
податкової віддачі залишається сталим на рівні 
2,6–2,9%, але водночас є недостатньо високим, 
що свідчить про низький рівень сплати подат-
кових платежів та системне використання схем 
їх мінімізації. Дана тенденція пояснюється про-
веденням податкової реформи у сфері страху-
вання, внаслідок якої державні органи сподіва-
лися зібрати більше податків через збільшення 
податкового навантаження на страховий ринок, 
але в підсумку ефект виявився недовготрива-
лим та спричинив лише загострення ситуації на 
страховому ринку. 

Дослідженню впливу податкового наванта-
ження та податкової віддачі на ділову актив-
ність і сплату податків присвячено багато робіт 
вітчизняних і зарубіжних авторів,  найбільш 
відомими є розробки А. Лаффера, виходячи з 
яких дослідник робить висновки про те, що під-
вищення ставок податків і вилучення у платни-
ків податків до 30–40% доходу є межею важко-
сті оподаткування, за яким у платників податків 
не залишається стимулів до повноцінної діяль-
ності та сплату податків [10, с. 36]. Іншими сло-
вами, це означає, що підвищується ризик того, 
що вони шукатимуть шляхи ухилення від сплати 
податків та вдаватимуться до різних податкових 
ризиків.

Для подальшого розвитку страхової діяль-
ності та запобігання появі в ній податкових ризи-
ків доцільно встановити оптимальне податкове 
навантаження з мінімальними податковими 
ставками, яке б забезпечувало надходження 
достатньої суми грошових коштів до бюджету, 
сприяло підвищенню показника податкової від-

Таблиця 1
Розрахунок податкового навантаження та податкової віддачі страхових компаній в Україні

Показник 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 30.09.2016
Податок на прибуток (фактично сплачений), 
млн. грн. 970 711,4 854,7 687,7

Фінансові результати звичайної діяльності 
(до оподаткування), млн. грн. 6 535,1 3 998,5 3 530,9 2 055

Податкове навантаження, % 14,8% 17,8% 24,2% 33,5
Нарахований податок на прибуток, млн. грн. 807,6 781,5 854,9 654 ,9
Валові страхові премії, млн. грн. 28 661,9 26 767,3 29 736,0 24 844,2
Податкова віддача, % 2,8% 2,9% 2,9% 2,6%

Джерело: розраховано авторами на основі [2]
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дачі, але при цьому надмірно не обтяжувало 
страховий ринок.

Поряд із ризиками, пов'язаними зі збільшен-
ням податкового навантаження, існує низка 
загроз під час проведення перевірок податків-
цями. Найбільшу увагу перевіряючих приді-
лено перестрахувальникам-резидентам. Під час 
визначення фінансового результату до оподат-
кування вони зменшують оподатковувану базу. 
На практиці вже неодноразово договори з пере-
страховиками визнавалися фіктивними, що при-
зводило до нарахування великих штрафів. Пере-
ведення на загальну систему оподаткування за 
відсутності прибутку у фінансовій звітності стра-
ховика, а отже, відсутності податку на прибуток 
дасть більше підстав перевіряючим органам для 
проведення позапланових перевірок [6].

Негативні наслідки таких перевірок для стра-
ховиків можуть відображатися в погіршенні їх 
фінансового стану у вигляді донарахувань, у 
загрозі банкрутства, застосуванні запобігаючих 
заходів у вигляді арешту майна та інших захо-
дів, які заважають нормальній роботі компанії. 
Велике значення має також утрата репутації в 
очах клієнтів та ділових партнерів, що призво-
дить в кінцевому підсумку до грошових утрат 
або моральних утрат, які важко оцінити в гро-
шовій формі. 

Упродовж останніх років значного поширення 
набула тенденція використання різних схем 
ухилення від сплати податків як страховими 
компаніями, так і суб’єктами господарювання, 
які використовують страхові послуги для ухи-
лення від оподаткування. За словами першого 
заступника голови «УКРІНФОРМ», на ринку 
страхових послуг існує типова схема ухилення 
від сплати податків страховими компаніями, 
коли реально діючі підприємства-вигодонабу-
вачі перераховують безготівкові кошти за нібито 
надані послуги страхування і перестрахування 
на рахунки транзитних страхових компаній, які, 
своєю чергою, перераховують кошти на рахунки 
фіктивних страхових компаній, підконтрольних 
учасникам «конвертаційного центру». Надалі 
гроші переводяться в готівку, у тому числі через 
рахунки підставних фізичних осіб [7]. Як наслі-
док, за даними Нацкомфінпослуг, обсяги схем 
мінімізації податкових зобов’язань через інстру-
менти псевдострахування в 2013 р. сягнули 
майже 3 млрд. грн. 

Експерти вважають, що в 2017 р. держбю-
джет недорахується 300–400 млн. грн. податків 
від страховиків і 2–3 млрд. грн. від підприємств, 
які використовують страхування для ухилення 
від оподаткування та переведення коштів у 
готівку [8].

Здійснивши оцінку виявлених податкових 
ризиків, необхідно  створити систему захо-
дів щодо їх управління. Основна ціль системи 
управління податковими ризиками не має 
обмежуватися досягненням абсолютної їх міні-
мізації, вона має забезпечувати активний вплив 

на максимізацію чистого прибутку страхових 
компаній за заданих параметрів податкового 
середовища.

Модель управління податковими ризиками 
в діяльності страхової компанії, включає такі 
складники (рис. 1).

Запропонована модель надасть можливість 
вибору страховим компаніям використовувати 
агресивну стратегію управління ризиками, під-
даючи організацію істотним штрафним санк-
ціям та іншим негативним наслідкам, які можуть 
поставити під загрозу її існування чи свідомо 
підходити до процесу управління, враховуючі 
майбутні наслідки. При цьому компанія, яка має 
на меті максимізацію чистого прибутку, не пови-
нна ризикувати діловою репутацією й успіхом 
функціонування бізнесу заради податкової еко-
номії в разі сумнівності передбачуваних рішень.

Як видно з рис. 1, управління податковими 
ризиками, що виникають у діяльності страхо-
вих компаній, здійснюється як самими устано-
вами, так і державними органами. Причиною 
цього є те, що податкові ризики для платників 
податків і для податкових органів часто бувають 
взаємопов'язаними, одна й та сама подія може 
нести ризик і для тієї, і для іншої сторони подат-
кового процесу. Наприклад, проведення подат-
кової перевірки може вилитися для платника 
податків у донарахування податкових платежів, 
а для податкового органу це додаткові доходи 
бюджету, які повинні бути прирівнені до витрат. 
Закономірним є те, що за підвищення якості 
корпоративного податкового менеджменту зни-
жуються ризики для страхової компанії і можуть 
підвищуватися для податкових органів. З іншого 
боку, за підвищення якості податкового управ-
ління підвищуються ризики для недобросо-
вісних платників податків, а за зниження його 
якості – також знижуються [2, c. 37–38].

Державні органи проводять постійний моніто-
ринг діяльності страховиків як платників подат-
ків із погляду можливості ухилення від оподат-
кування, тобто наявності податкових ризиків.

Для захисту прав споживачів фінансових 
послуг Нацкомфінпослуг здійснює боротьбу з 
ризиком «схемного» страхування та фіктивності 
операцій перестрахування за такими напря-
мами, як:

– здійснення пруденційного нагляду – ана-
ліз фінансового стану та динаміки фінансових 
показників страховиків із подальшим ініціюван-
ням позапланових інспекцій;

– контроль достатності активів для надання 
страхових резервів та інших вимог до плато-
спроможності на «проміжні» не звітні дати;

– проведення позапланових перевірок як за 
ініціативою Нацкомфінпослуг, так і за результа-
тами розгляду звернень громадян, контролюю-
чих та правоохоронних органів;

– контроль достовірності інформації, що 
надається страховиками до ДРФУ (зміна керів-
ництва, складу засновників);
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– співпраця з правоохоронними органами 
щодо виявлення учасників «схемних» операцій 
страхування та перестрахування [5].

Заключним етапом в управлінні податковими 
ризиками є контроль і коригування результа-
тів реалізації обраної стратегії з урахуванням 
нової інформації. Контроль полягає в отриманні 
інформації від менеджерів про наявні збитки 
та вжиті заходи щодо їх мінімізації. Він може 
виражатися у виявленні нових обставин, що 
змінюють рівень ризику, передачі цих відомос-
тей страховій компанії, спостереженні за ефек-
тивністю роботи систем забезпечення безпеки. 
У процесі управління податковими ризиками 
установа повинна проводити постійний моні-
торинг не лише чинного законодавства, пози-
цій судових органів, органів влади, економічної 
ситуації в країні у цілому й окремо по регіонах, 
але й власного фінансового стану і положення 
на ринку [9, c. 183]. Здійснення контролю над 
результатами  реалізації обраної стратегії має 

проводитися не тільки фінансовими установами 
самостійно, але й податковими органами.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Ефек-
тивне управління податковими ризиками є однією 
з найголовніших умов успішного ведення страхо-
вої діяльності. Діюча система управління подат-
ковими ризиками в діяльності страхових компаній 
потребує подальшого вдосконалення в напрямі 
посилення контролю над операціями вихідного 
перестрахування та продовження реформу-
вання системи оподаткування страховиків для 
встановлення оптимального рівня податкового 
навантаження та мінімізації шахрайських опе-
рацій із фінансовими ресурсами. Таким чином, 
саме ефективне управління податковими ризи-
ками надасть страховикам реальну можливість 
використовувати позитивні фактори середовища 
і нейтралізувати податкові загрози, поєднувати 
інтереси керівників, клієнтів і контрагентів компа-
нії та досягати високої ефективності діяльності.

 

Суб’єкт управління 

Держава, через свої 
інститути та органи 

Внутрішні управлінські та 
контролюючі структури самої 

організації 

Страхова компанія – об’єкт управління 
податковими ризиками 

Методи управління: 
- державні; 

- корпоративні 
 

Інструментарій управління 
податковими ризиками 

Суб’єктивні інструменти, які впливають на 
формування внутрішнього середовища 

компаніїї і пов’язані з вольовими 
рішеннями самого платника 

Об’єктивні інструменти, пов’язані зі 
змінами зовнішнього податкового 

середовища 

Вольові рішення страхової компанії: 
- знати чи не знати податкове 
законодавство, дотримуючись його чи ні; 
- застосовувати чи ні схеми податкової 
оптимізації; 
- застосовувати чи ні схеми мінімізації 
податкових зобов’язань; 
- реагувати чи ні на показники, які 
характеризують  податковий ризик; 
- залучати чи ні податкових консультантів 
(аудиторських фірм  тощо)   

 

- внесення законодавчих змін у систему 
оподаткування страхових компаній 
(установлення оптимальних ставок 
оподаткування, податкового 
навантаженн, податкових пільг, 
штрафів тощо); 
- здійснення пруденційного нагляду 
контролюючими органами; 
- виявлення «схемних» перестрахових 
операцій 

 

Рис. 1. Модель управління податковими ризиками в діяльності страхової компанії
Джерело: складено авторами на основі [10]
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У статті здійснено аналіз стану бюджетного фінансування соціального захисту в Україні та розгляну-
то тенденції його розвитку. Визначено основні проблеми та особливості фінансування соціального захис-
ту на всіх рівнях бюджетної системи. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності бюджетного 
фінансування соціального захисту населення в Україні.

Ключові слова: соціальний захист, фінансове забезпечення, фінансові ресурси, бюджет, соціальна до-
помога.

В статье проанализировано состояние бюджетного финансирования социальной защиты в Украине 
и рассмотрены тенденции его развития. Определены основные проблемы и особенности финансирова-
ния социальной защиты на всех уровнях бюджетной системы. Предложены мероприятия по повышению 
эффективности бюджетного финансирования социальной защиты населения в Украине.

Ключевые слова: социальная защита, финансовое обеспечение, финансовые ресурсы, бюджет, со-
циальная помощь.

The present article analyzes the state budget funding of social protection in Ukraine and the tendencies of its 
development.The main problems and peculiarities of social protection funding at all levels of budget system were 
specified. The measures to improve the efficiency of social protection budget funding of social protection in Ukraine 
is suggested.

Keywords: social protection, financial security, financial resources, budget, social assistance.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Однією з головних функ-
цій держави є проведення соціальної політики, 
яка здатна забезпечити повноцінний розвиток 
людини, реалізацію її інтелектуального і про-
фесійного потенціалу. Нині державна система 
соціального захисту є необхідністю для стабіль-
ного функціонування сучасного суспільства. Це 
зумовлено, насамперед, складною фінансово-
економічною ситуацією в державі, частковою 
окупацією її території, веденням військових 
дій на сході країни, стрімким зниженням рівня 
життя її громадян і, як наслідок, збільшенням 
кількості малозабезпечених верств населення, 
інвалідів, переселенців, багатодітних сімей та 
інших категорій осіб, що потребують різного 
роду соціальної допомоги. Соціально-еконо-
мічні процеси, що відбуваються в останні роки 
в Україні, сприяють зниженню рівня зайнятості 
населення, якості й доступності суспільних благ 
у сфері охорони здоров’я, освіти та культури.

Створення ефективної системи соціального 
захисту населення є домінуючим завданням у 

процесі побудови соціально-економічної моделі 
суспільства на сучасному етапі в Україні. Одним 
із визначальних чинників, що сприяє форму-
ванню дієвого соціального захисту громадян, 
є фінансове забезпечення цієї сфери, яке, з 
огляду на нинішні обставини та фінансові мож-
ливості держави, є обмеженим. Отже, надзви-
чайно важливим для стабільного забезпечення 
соціального захисту в Україні є ефективне 
бюджетне фінансування соціальних програм.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Основні засади 
формування та розвитку системи фінансового 
забезпечення соціального захисту населення 
знайшли відображення у працях зарубіжних 
учених: Ф. Бастіа, А. Вагнера, Л. Ерхарда, 
Дж.М. Кейнса, І. Озерова, Дж. Стігліца та ін. 
Питанням фінансового забезпечення соціаль-
ного захисту населення в умовах економіч-
них перетворень присвячено праці вітчизня-
них учених: О. Василика [1], О. Величко [2], 
С. Корецької [3], Е. Лібанової [4], З. Лободіної 
[5], М. Мальованого [6], Д. Сухового [7], В. Тро-
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піної [8], Н. Шаманської [9] та ін. Проте у зв’язку 
з погіршенням фінансово-економічної ситуації в 
Україні ця проблема потребує постійного дослі-
дження з урахуванням сучасних соціально-еко-
номічних тенденцій розвитку суспільства і дер-
жавних фінансів.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз стану та тен-
денцій розвитку бюджетного фінансування соці-
ального захисту в Україні, визначення основних 
проблем та розроблення шляхів його подаль-
шого розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Світовою теорією і практикою дове-
дено, що в ринкових умовах система фінансу-
вання соціального захисту має багатоканальну 
структуру, яка складається з коштів державного 
та місцевих бюджетів, державних та недер-
жавних соціальних фондів, суб’єктів господа-
рювання різних форм власності, спонсорів та 
населення.

Найвагомішими джерелами фінансування 
соціального захисту населення є кошти дер-
жавного і місцевих бюджетів, а також страхо-
вих фондів, тому про те, наскільки достатнім є 
рівень фінансування однієї з основних функцій 
держави – соціального захисту, а також щодо її 
пріоритетності на певному етапі соціально-еко-
номічного розвитку країни, можна судити з ана-
лізу обсягів, структури державних видатків на 
соціальний захист та соціальне забезпечення у 
їх загальній сумі та у ВВП.

В Україні в державних витратах соціальні 
видатки завжди займали провідне місце, а 
бюджет країни (державний і місцеві) був одним 
з основних джерел фінансування системи соці-
ального захисту. Так, у 2011 р. вони становили 
105 434 761 тис. грн., або 25,29% від загаль-

ної суми видатків, та протягом досліджуваного 
періоду мали тенденцію до зростання. За п’ять 
років витрати на соціальний захист та соціальне 
забезпечення у Зведеному бюджеті України 
збільшилися до 176 339 837 тис. грн. у 2015 р., 
або на 67,25%. Вагоме місце у складі видатків 
Зведеного бюджету на 2015 р. займає фінан-
сування соціального захисту та соціального 
забезпечення – 26%, охорони здоров'я – 22%, а 
також освіти – 30% [10] (рис. 1).

Особливо стрімке зростання спостеріга-
лося у 2015 р. – на 38 335 154 тис. грн., або у 
1,3 рази (таке зростання пов’язано зі збільшен-
ням видатків бюджету на пенсійні виплати та 
соціальні допомоги). У 2015 р. частка видатків 
на соціальний захист пенсіонерів дорівнювала 
56%, водночас видатки на соціальний захист 
сім’ї, дітей та молоді – 21%, а також допомога у 
вирішенні житлового питання – 9% [11] (рис. 2).

У нашій державі фінансування соціальних 
видатків рівномірно розподіляється між держав-
ним і місцевими бюджетами. При цьому фінан-
сування соціальних послуг, які безпосередньо 
споживає населення, здебільшого здійснюється 
за рахунок коштів місцевих бюджетів (рис. 3).

Слід відзначити, що частка соціальних 
видатків, які фінансуються з місцевих бюдже-
тів, із кожним роком зростає. Якщо у 2011 р. 
88,1% усіх витрат на соціальний захист та 
соціальне забезпечення фінансувалося із міс-
цевих бюджетів, то в 2014 р. – 91,8%, у 2015 р. 
– 88,4%. Водночас збільшується й абсолютний 
розмір соціальних видатків. У 2015 р. він дорів-
нював 76 753 млн. грн. проти 43 781 млн. грн. 
у 2011 р. Частка видатків на соціальний захист 
та соціальне забезпечення в Україні станом 
на 2016 р. становить понад 30% Зведеного 
бюджету, це майже 11% від ВВП. Проте, якщо 
враховувати видатки фондів соціального 

Рис. 1. Структура видатків Зведеного бюджету за 2011 та 2015 рр. 
Джерело: [10]
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страхування, у тому числі Пенсійного фонду 
(загалом – 365,6 млрд. грн.), то частка видат-
ків на соціальний захист та соціальне забез-
печення в Україні у розрахунку до ВВП ста-
новитиме 16,2% від ВВП. Із цим показником 
ми перебуваємо приблизно на одному рівні з 
такими країнами, як Словаччина, Австралія, 
США [12].

Збільшення у структурі видатків на соціаль-
ний захист за рахунок коштів місцевих бюджетів 
відбулося в результаті фінансової децентралі-
зації: прийнято зміни до Бюджетного та Подат-
кового кодексів України щодо передачі органам 
місцевого самоврядування додаткових бюджет-
них повноважень і закріплення стабільних дже-
рел доходів для їх реалізації. 

Рис. 2. Структура видатків на соціальний захист за 2015 р. 
Джерело: [11]

Рис. 3. Динаміка зміни абсолютного та відносного розмірів витрат на соціальний захист  
і соціальне забезпечення за рівнями бюджетної системи

Джерело: [10]
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За наявного збільшення фінансування видат-
ків на соціальну сферу протягом п’яти років, на 
жаль, неможливо стверджувати про його ефек-
тивність, особливо на місцевому рівні. Це є не 
менш важливою проблемою і пов’язано з тим, що 
соціальна допомога виплачується населенню, 
яке її не потребує з погляду рівня добробуту. За 
словами прем ̓єр-міністра В. Гройсмана, лише 
25% людей, які отримують соціальну допомогу 
від держави, дійсно її потребують [13]. У системі 
соціального захисту України існує значна кіль-
кість натуральних трансфертів та різноманітних 
соціальних пільг, які охоплюють, за підрахун-
ками експертів [14], від 25–50% населення. Вар-
тість пільг, які, згідно з чинним законодавством, 
повинні надаватися, за різними оцінками, стано-
вить від 19 до 29 млрд. грн., але реально фінан-
сується з держбюджету тільки незначна частина 
[15]. Отже, більшість із них є декларативною, 
фінансування за рахунок бюджетних коштів або 
не здійснюється взагалі, або є недостатнім за 
обсягом чи несистематичним.

З огляду на це, на нашу думку, необхідно:
– удосконалити міжбюджетні відносини в 

напрямі збільшення повноважень місцевих 
органів влади під час розрахунку потреби у 
фінансових ресурсах для соціального захисту 
населення;

– створити ефективну систему моніторингу 
витрачання коштів на соціальний захист та 
визначення ефективності відповідного виду 
соціальної допомоги, послуги чи пільги;

– переглянути критерії визначення майно-
вого стану сім’ї; сформувати на місцевому рівні 
бази даних одержувачів усіх видів соціальних 
допомог та передати їх до державного реєстру 
осіб, які користуються або мають право на від-
повідні соціальні виплати, допомоги і пільги;

– посилити адресність соціальної допомоги і 
підвищити ефективність її використання;

– більшою мірою залучати громадські орга-
нізації до соціального захисту окремих категорій 
населення.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, у системі соціального захисту України при-
сутня низка проблем, які потребують негайного 
вирішення: непрозора законодавча база, наяв-
ність великої кількості неефективних соціальних 
пільг, недосконала система фінансування та бюро-
кратія в органах соціального захисту. Бюджетне 
фінансування соціального забезпечення в Україні 
також має низку проблем, особливо на місцевому 
рівні. Поліпшення фінансового забезпечення соці-
ального захисту неможливе без зміцнення фінан-
сової бази та підвищення фінансової незалеж-
ності місцевих бюджетів.

Державна система фінансування соціальних 
виплат, пільг і допомоги залишається одним 
з основних складників всезагальної та комп-
лексної системи соціального захисту України 
та потребує реформування, зміни підходів до 
організаційних принципів надання та фінансу-
вання державної соціальної допомоги, впро-
вадження нових шляхів та методів, які без 
додаткових затрат коштів, матеріальних засо-
бів дадуть змогу працювати більш результа-
тивно на користь тих, хто потребує соціального 
захисту. Такими напрямами є: вдосконалення 
законодавства в соціальній сфері, перехід від 
надання пільг та дотацій до адресної допо-
моги, скорочення переліку неефективних соці-
альних виплат, зменшення монополії держави 
на ринку соціальних послуг. Реформування 
системи соціального захисту допоможе змен-
шити видатки державного бюджету та покра-
щить добробут незахищених верств населення. 
Отже, подальші наукові дослідження необхідно 
здійснювати в напрямі зміни ролі держави у 
формуванні держави загального добробуту, у 
створенні таких умов, що дали б змогу її грома-
дянам забезпечити собі достойний рівень життя. 
Також в основі майбутніх наукових досліджень 
лежить пошук шляхів збільшення питомої ваги 
інших джерел фінансування сфери соціального 
захисту населення, крім бюджетних.
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У системі заходів регулювання підприємницької діяльності податкове стимулювання має виняткове 
значення. Розвиток підприємництва значною мірою залежить від інструментів податкової політики, які 
застосовуються в державі. Статтю присвячено вивченню теоретичних та практичних аспектів подат-
кового стимулювання підприємництва за кордоном для запозичення передового зарубіжного досвіду в на-
ціональну практику оподаткування.

Ключові слова: податкове стимулювання, податкова політика, податкова система, підприємництво, 
податки, платники податків, податкове навантаження, спрощена система оподаткування, податкова 
реформа, податкове регулювання.

В системе мер регулирования предпринимательской деятельности налоговое стимулирование имеет 
исключительное значение. Развитие предпринимательства в значительной степени зависит от инстру-
ментов налоговой политики, применяемых в государстве. Статья посвящена изучению теоретических и 
практических аспектов налогового стимулирования предпринимательства за рубежом для заимствова-
ния передового зарубежного опыта в национальную практику налогообложения.

Ключевые слова: налоговое стимулирование, налоговая политика, налоговая система, предприни-
мательство, налоги, налогоплательщики, налоговая нагрузка, упрощенная система налогообложения, 
налоговая реформа, налоговое регулирование.

The system measures business regulations of tax incentives is crucial. Business development largely depends 
on fiscal policy instruments that are used in the state. The article is devoted to the study of theoretical and practical 
aspects of tax incentives for businesses abroad to borrow advanced foreign experience in national tax practice.

Keywords: tax incentives, tax policy, tax system, business, taxes, taxpayers, the tax burden, simplified taxation 
system, tax reform, tax regulations. 

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Для розвитку підприємни-
цтва необхідна належна фінансова база, яку в 
ринкових умовах доцільно формувати не лише 
за рахунок методів прямого фінансування, а й 
на основі використання таких опосередкованих 
важелів, як податки.

В Україні податкове стимулювання підприєм-
ництва впродовж усіх років незалежності було 
недостатньо ефективним, а отже, не приносило 
очікуваних результатів. Саме тому залучення 
передового зарубіжного досвіду для активізації 
податкового стимулювання розвитку підприєм-
ництва нині є особливо важливою проблемою, 
яка потребує системного вивчення та вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв’язання даної 
проблеми і на які спираються автори. Про-
блематика податкового стимулювання під-
приємництва доволі широко розглядається в 
економічній літературі. Дослідженню теоре-
тичних і практичних аспектів використання 
інструментів податкової політики присвячено 
праці таких учених-економістів, як: Л.М. Гаєв-
ська, О.М. Десятнюк Ю.Б. Іванов, А.Я. Кізима, 
А.І. Крисоватий, Я.В. Литвиненко, Г.С. Мель-
ничук, А.М. Поддєрьогін, Д.М. Серебрянський, 
А.М. Соколовська та багато інших. Однак попри 
велику кількість публікацій із даної проблема-
тики питання підвищення ефективності подат-
кового стимулювання підприємництва з ура-
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хуванням зарубіжного досвіду залишаються 
недостатньо дослідженими.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження теоре-
тичних та практичних аспектів податкового сти-
мулювання підприємництва зарубіжних країн 
для подальшого застосування в національній 
практиці оподаткування.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Податкова політика, застосовуючи 
ті чи інші податкові інструменти, може запо-
бігти розвитку підприємництва в країні, а може 
і посприяти та стати важливим стимулом для 
детінізації окремих бізнесу галузей національ-
ної економіки. Ключовою проблемою діючої сис-
теми оподаткування в Україні є надмірне подат-
кове навантаження на платників податків різних 
сфер підприємництва.

Аналіз світового досвіду свідчить, що прак-
тично в усіх розвинутих країнах держава бере 
активну участь у формуванні та розвитку під-
приємницької діяльності, підтримці найбільш 
доцільних та ефективних її напрямів. Навіть у 
таких країнах, де склалися вікові традиції при-
ватного підприємництва, малий бізнес потре-
бує такої підтримки й одержує її на основі 
державних програм підтримки підприємни-
цтва. Одні країни з розвинутою ринковою еко-
номікою мають розгалужену та чітко усталену 
систему державної підтримки бізнесу (США, 
Японія, Німеччина, Франція), а в інших подібна 
система знаходиться у стадії становлення чи 
розвитку.

Однією з функцій податку є стимулююча, 
однак в Україні переважають фіскальна та 
контролююча. Стимулювання розвитку еко-
номіки у цілому і підприємницької діяльності 
зокрема як однієї з основних ланок доходів 
бюджету повинно знаходите своє першочергове 
відображення у сфері податкової політики. 

Проблема діючої системи оподаткування 
України полягає у тому, що наявний великий 
податковий тиск на платників податків, у тому 
числі і підприємців, а особливо це актуально 
для малих підприємств (далі – МП). 

Досвід poзвинeниx кpaїн у виpiшeннi подат-
кових пpoблeм у фopмувaннi i пpoвeдeннi 
збaлaнcoвaнoї податкової пoлiтики дoвoдить, 
що вона мoжe як гaльмувaти, пepeшкoджaти 
poзвитку пiдпpиємництвa в дepжaвi, тaк i 
нaвпaки – дoпoмaгaти, бути важливим стиму-
лом дeтiнiзaцiї cфepи підприємництва [1].

Розрізняють такі форми податкового стиму-
лювання розвитку бізнесу країн світу [2; 4; 5; 7]:

– спрощена система обліку та звітності;
– зниження ставок прибуткового податку;
– звільнення від сплати податку на додану 

вартість (далі – ПДВ) та застосування диферен-
ційованих ставок;

– стимулювання інвестицій у капітальні 
активи;

– надання податкових канікул новостворе-
ним підприємствам;

– стимулювання витрат на науково-
дослідні та дослідно-конструкторські роботи 
(далі – НДДКР).

Проаналізуємо застосування перелічених 
методів податкового стимулювання суб’єктів 
підприємництва окремих країн світу.

Спрощена система обліку та звітності 
(приклади застосування у деяких країнах). Фран-
ція: МП ведуть лише облік закупівель та фінан-
сових надходжень, а також складають фор-
мальні розрахунки з ПДВ, у яких зазначається, 
що ПДВ не стягується. Великобританія: підпри-
ємства з річним доходом до 15 тис. фунтів стер-
лінгів заповнюють просту податкову декларацію 
без детальних даних про свою діяльність або 
активи чи зобов’язання. Швеція: МП подають 
спрощену податкову декларацію, використову-
ють касовий метод обліку доходів і зобов’язані 
реєструватися лише у податковій інспекції; МП 
із річним доходом до 110 тис. дол. США можуть 
подавати податкову декларацію один раз на рік, 
а не щомісячно.

Застосування знижених ставок прибут-
кового податку. Франція: МП, що мають ста-
тус юридичної особи та належать фізичним осо-
бам, сплачують прибутковий податок за ставкою 
19% (замість 33% за стандартною ставкою). 
Литва: МП, валовий доход яких не перевищує 
25 тис. дол. США, сплачують прибутковий пода-
ток за ставкою 15% (за загальною схемою – 
29%). Болгарія: ставка прибуткового податку до 
республіканського бюджету становить 15% для 
підприємств з річним прибутком до 50 тис. левів, 
та 20% – понад 50 тис. левів. Нідерланди: для 
підприємств з оподатковуваним доходом до 
50 тис. гульденів ставка прибуткового податку 
становить 30%, понад 50 тис. гульденів – 35%. 
США: ставка прибуткового податку становить 
15% – за річного оподатковуваного прибутку 
до 50 тис. дол., 25% – від 50 до 75 тис. дол., 
34% – від 75 тис. до 10 млн. дол. та 35% – 
понад 10 млн. дол. Великобританія: для під-
приємств та фізичних осіб ставка прибуткового 
податку становить 10% за щомісячного доходу 
до 1 520 фунтів стерлінгів, 22% – до 28,4 тис. та 
40% – понад 28,4 тис.

Звільнення від сплати ПДВ та застосу-
вання диференційованих ставок. Франція: 
МП зобов’язані реєструватися платниками ПДВ, 
однак ПДВ не сплачується, якщо мінімальне 
граничне значення величини річного обігу не 
було перевищено. Болгарія: МП, що сплачують 
єдиний річний патентний податок, звільнені від 
сплати ПДВ. Польща: застосовується нульова 
ставка ПДВ для експортованих товарів, 3% – 
до деяких фармацевтичних товарів, 7% – до 
будівельних матеріалів та послуг, продукції дру-
карства, 22% – до інших товарів; деякі товари 
і послуги звільнені від ПДВ (послуги освіти, 
медицини, страхування, певні види харчових 
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продуктів). Чехія: ПДВ становить 22% на товари 
та 5% – на послуги, продукти харчування та 
джерела енергії.

Стимулювання інвестицій у капітальні 
активи:

А) Внутрішні інвестиції: Франція: частина 
оподатковуваного прибутку МП, з якого стягу-
ється зменшена ставка податку, повинна бути 
використана для капіталовкладень у це ж під-
приємство. Естонія: звільнено від оподатку-
вання ту частину прибутку, яка реінвестується 
підприємством у його розвиток; звільнено від 
прибуткового податку будь-які інвестиції естон-
ських підприємств, у т. ч. ті, що інвестуються 
в інші країни. Великобританія: поширена 
податкова знижка на амортизацію будівель та 
устаткування, яка дає можливість деяким МП 
вираховувати з бази оподаткування до 40%. 
Нідерланди: оподатковуваний прибуток змен-
шується за рахунок інвестицій у деякі капітальні 
активи. США: МП можуть вилучати з оподат-
кування інвестиції в капітальні активи, якщо їх 
річні обсяги не перевищують 24 тис. дол.

Б) Зовнішні інвестиції: Пакистан: іноземні 
інвестори, що отримують дивіденди менше 
15 тис. рупій, звільнені від оподаткування; у разі 
володіння капіталом менше одного року із 60% 
доходу прибутковий податок не стягується, а з 
інших 40% – стягується за ставкою 25% (замість 
30%). Сирія: іноземні інвестори, що зробили 
вкладення у туристичну сферу, можуть звільня-
тися від податку на торгово-промисловий при-
буток строком на три роки. Індонезія: іноземні 
інвестори  отримують пільги залежно від доход-
ності вкладень у галузь; мають можливість 
переводити за кордон прибуток, амортизаційні 
відрахування тощо.

Надання податкових канікул новостворе-
ним підприємствам. Йорданія: податкові кані-
кули надаються новоствореним підприємствам 
на строк до шести років. Індонезія: нові підпри-
ємства, що створюються у пріоритетних галузях 
економіки, можуть не сплачувати податки про-
тягом періоду від двох до шести років. Пакис-
тан: надання податкових канікул підприємствам 
добувної галузі (до п’яти років), низці підгалузей, 
пов’язаних із виробництвом продуктів харчування.

Стимулювання витрат на НДДКР. 
Великобританія: з 2000 р. діє підвищена 
норма списання витрат на НДДКР із бази 
оподаткування у розмірі 150% для малого 
та середнього бізнесу. Австралія: податкове 
списання витрат на НДДКР із бази оподатку-
вання у розмірі до 125% (за певних умов – до 
175%). Угорщина: передбачено повне вираху-
вання витрат на НДДКР із бази оподаткування. 
Нідерланди: передбачена можливість вира-
хування із податкових зобов’язань частини 
витрат на заробітну плату працівникам, що 
приймають участь у НДДКР. США: із нарахо-
ваного прибуткового податку існує можливість 
вирахування 20% приросту витрат на деякі 

види НДДКР відносно середніх витрат у базо-
вому періоді (розраховується за чотири роки). 
Франція: 50% приросту кваліфікованих витрат 
на НДДКР (витрати на проведення робіт, при-
дбання наукового обладнання, оплату праці 
наукових співробітників) за минулі два роки 
можуть бути вирахувані із суми прибуткового 
податку. Іспанія: передбачені вирахування із 
прибуткового податку в розмірі 30% витрат на 
НДДКР у поточному році та 50% від переви-
щення середніх витрат за останні два роки.

Треба звернути увагу на той факт, що в 
умовах фінансово-економічної кризи та подо-
лання її наслідків окремі зарубіжні країни, осо-
бливо це стосується європейських країн, досить 
обережно підходили до формування системи 
податкових пільг. Так, нині ніхто не заперечува-
тиме, що найефективнішим податковим інстру-
ментом стимулювання підприємницької (у тому 
числі інвестиційної) діяльності є податок на при-
буток (корпоративний податок). У докризовий 
період можна було спостерігати, як більшість 
країн ЄС знижували його базову ставку, щоб 
залучити якомога більші обсяги капіталу. Під 
час різкого погіршення економічної кон'юнктури 
лише декілька країн ЄС зменшили ставку опо-
даткування прибутку: Великобританія (із 30 до 
28%), Люксембург (із 29,6 до 28,6%) і Швеція 
(із 28 до 26,3%) (табл. 1).

У 2014–2015 pp. до зниження базової ставки 
корпоративного податку вдалися Великобри-
танія (до 27%), Нідерланди (до 25,5%), Греція 
(з 25 до 24%). Причому Великобританія і Гре-
ція поєднали лібералізацію оподаткування 
прибутку з помітним посиленням фіскальної 
ролі ПДВ в умовах гострого дефіциту фіскаль-
них ресурсів. Португалія, навпаки, підвищила 
додаткове навантаження на прибуток більшості 
компаній. В ЄС у 2015 р. середня базова ставка 
корпоративного податку становила 26,7%, варі-
юючи від 34,4% у Франції до 12,5% в Ірландії. 
Як правило, у країнах із вищою базовою став-
кою оподаткування ширше використовувалися 
інвестиційні податкові пільги [6].

Аналізуючи досвід податкового стимулю-
вання у розглянутих країнах, можна стверджу-
вати, що прогресивний розвиток економіки 
цих країн багато в чому зумовлений удалою 
податковою політикою держави зі стимулюю-
чою спрямованістю. І хоча привілеї надавалися 
переважно підприємствам, що розташовува-
лися в конкретних регіонах країни, переваги від 
такої політики відчули практично в усіх куточках 
країни. 

Вкладення коштів у прогресивні та наукоємні 
галузі економіки за допомогою податкових сти-
мулів сприяли утвердженню нового курсу країн, 
спрямованого на досягнення сталого розвитку 
суспільства та регіонів зокрема. 

Навіть в умовах подолання наслідків 
фінансово-економічної кризи розвинуті кра-
їни не здійснюють ігнорування необхідності 
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податкового стимулювання підприємницької 
активності.

Порівняно з країнами, які провели радикальні 
податкові реформи у формі істотного зниження 
ставок податків, у тому числі й для малих під-
приємств, удосконалення структури пільг, Укра-
їна активно та досить удало переймає світовий 
досвід, удосконалює спрощену систему, що 
позитивно відображається на розвитку оподат-
кування суб’єктів малого підприємництва. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Для подальшого покращення бізнес-клімату 
та подолання корупції в Україні потрібно вдо-
сконалити механізм та податкове наванта-
ження щодо справляння єдиного податку та 
низки інших податків у системі оподаткування 
суб’єктів малого бізнесу. Так, наприклад, для 
активізації інвестиційної діяльності необхідно 
вдосконалити діючий механізм, що визначений 
перехідними положеннями ПКУ, впровадити 
стимулюючу модель податку на прибуток із від-
повідним механізмом його адміністрування. За 
прикладом європейських країн увести дифе-
ренційну ставку для прибутку, що реінвесту-
ється в операційну та інвестиційну діяльність 
суб’єкта; диференціювати ставки ЄСВ по 
видах та обсягах діяльності суб’єктів підприєм-

ницької діяльності – фізичних осіб, дозволити 
суб’єктам І та ІІ груп «єдиноплатників» здій-
снювати господарські відносини з юридичними 
особами, при цьому зобов’язати всіх суб’єктів 
підприємницької діяльності фіксувати доходи 
через РРО для чіткого контролю обсягів госпо-
дарської діяльності. 

В умовах ринкової економіки одним з осно-
вних інструментів регулювання економічної 
діяльності підприємництва є правильно побудо-
вана податкова політика в державі, яка має бути 
спрямована, перш за все, на зростання зайня-
тості, збільшення доходів населення, подолання 
кризових явищ в економіці, що досягається лише 
з розвитком підприємництва в країні.

На нашу думку, доцільно чітко сформувати та 
узгодити державну податкову політику у сфері 
підтримки МП із планом дій та системою контр-
олю як проміжних, так і кінцевих результатів, а 
також мінімізувати втручання органів державної 
влади в діяльність суб’єкта господарювання. 
Головним пріоритетом під час формування 
податкової політики мають стати вдоскона-
лення діючого податкового законодавства, зни-
ження податкового навантаження, спрощення 
системи справляння та адміністрування подат-
ків, а також створення податкових стимулів для 
активного розвитку підприємництва.

Отже, у рамках податкової реформи для 
податкового стимулювання розвитку підприєм-
ництва, буде доцільним:

– надання інвестиційних стимулів МП, 
наприклад податкових пільг, для інвестування в 
обладнання та нематеріальні активи;

– застосування прискореної амортизації під 
час використання основних засобів та нематері-
альних активів;

– прискорення процесу відшкодування ПДВ 
для найбільш сумлінних платників податків;

– оптимізація системи авансової сплати 
податків для зменшення податкового наванта-
ження на платників;

– спрощення умов розстрочення і відстро-
чення податкових зобов’язань шляхом перене-
сення термінів сплати податків;

– запровадження електронного кабінету 
платника – онлайн-доступ платників податків 
до управління особовим рахунком (облік плате-
жів, авансів, переплат, заліки, податковий борг 
тощо);

– запровадження інституту податкових кон-
сультантів з використанням найбільш удалого 
зарубіжного досвіду країн (забезпечення якості 
надання бухгалтерських послуг, допомога МП 
у сплаті податків та зборів, складанні звітності, 
представлення інтересів платника у судах та 
податкових органах);

– модернізація окремих аспектів адміністру-
вання податків;

– надання податкових кредитів по окремих 
видах податків та зборів, які мають цілу низку 
переваг, особливо для МП.

Таблиця 1
Ставки податку європейських країн

Назва країни

Ставка 
податку 

на додану 
вартість, 

%

Ставка 
податку 
з доходу 
фізичних 
осіб, %

Ставка 
податку 

на 
прибуток, 

%
Австрія 20 50 25
Бельгія 21 53,7 34
Болгарія 20 10 10
Великобританія 17,5 50 28
Греція 23 45 24
Данія 25 51,5 25
Іспанія 18 43 30
Італія 20 45,2 31,4
Кіпр 15 30 10
Латвія 21 26 15
Литва 21 15 15
Люксембург 15 39 28,6
Мальта 18 35 35
Нідерланди 19 52 25,5
Німеччина 19 47,5 29,8
Польща 22 32 19
Румунія 19,0 16 16
Угорщина 25 40,6 20,6
Франція 19,6 45,8 34,4
Швеція 25 56,4 26,3

Джерело: [2]
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У статті приділено увагу методам управління кредитним ризиком та його впливу на забезпечення 
платоспроможності банків. Розглянуто погляди на визначення сутності кредитного ризику. Проаналізо-
вано законодавчі та нормативно-правові акти, що регламентують методи управління кредитним ризи-
ком банків. Визначено динаміку рівня кредитного ризику, на який наражаються банки. Запропоновано осно-
вні напрями вдосконалення роботи з проблемними кредитами як методу управління кредитним ризиком.

Ключові слова: кредитування, банки, кредитний ризик, платоспроможність, кредитний портфель, 
кредитна політика.

В статье уделено внимание методам управления кредитным риском и его влиянию на обеспече-
ние платежеспособности банков. Рассмотрены взгляды на определение сущности кредитного риска. 
Проанализированы законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие методы управ-
ления кредитным риском банка. Определена динамика уровня кредитного риска, которому подвергаются 
банки. Предложены основные направления совершенствования работы с проблемными кредитами как 
метода управления кредитным риском. 

Ключевые слова: кредитование, банки, кредитный риск, платежеспособность, кредитный порт-
фель, кредитная политика.

This article is devoted to the problems of methods of managing credit risk and its impact on ensuring the solvency 
of banks. The article is to systematize views on the definition of the nature of credit risk. Has been analyzed laws and 
regulations, which determine credit risk management practices of banks. Defined dynamics of credit risk to which 
banks are exposed. Suggested the main directions of improvement the interaction with problem loans as a method 
of credit risk management.

Keywords: crediting, banks, credit risk, solvency, credit portfolio, credit policy.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Кредитний портфель займає 
найбільшу питому вагу у структурі активів банків, 
тому від якості кредитного портфеля залежить 
якість активів у цілому, а отже, і рівень платоспро-
можності банків. Наявність великої кількості про-
блемних кредитів, формування резерву під ризики 
за кредитними операціями набирають значних 
обертів, надання великих кредитів одному пози-
чальнику погіршує якість кредитного портфеля.

Забезпечення платоспроможності банків 
залежить від використання ефективних методів 
оцінювання банківських ризиків, передусім кре-
дитного ризику.

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

і на які спираються автори. У вітчизняній науці 
дослідженню проблем методів управління кре-
дитним ризиком банків приділялася особлива 
увага. Зокрема, значний внесок у розкриття сут-
ності та методів управління кредитним ризиком 
зробили О. Гайдаржийська [1], О. Звєряков [2], 
Л. Кузнєцова [3], В. Міщенко [4], С. Науменкова 
[5], О. Терещенко [7] та багато інших. Аналіз публі-
кацій визначає потребу в подальших досліджен-
нях методів управління кредитним ризиком та їх 
місця у забезпеченні платоспроможності банків, 
особливо у специфічних умовах розвитку вітчиз-
няної банківської системи, який відзначається 
трансформацією умов кредитування та викорис-
тання методів нівелювання кредитного ризику.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – розвиток науково-мето-
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дичних підходів і розроблення практичних реко-
мендацій щодо вдосконалення методів управ-
ління кредитним ризиком банків для забезпечення 
достатнього рівня їхньої платоспроможності. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. За результатами проведеного 
дослідження визначено, що формування підхо-
дів до управління кредитним ризиком у банках 
визначається певними постулатами.

По-перше. Кредитний ризик – це наявний або 
потенційний ризик для надходжень та капіталу, 
який виникає через неспроможність сторони, 
що взяла на себе зобов’язання, виконати умови 
будь-якої фінансової угоди з банком або в інший 
спосіб виконати взяті на себе зобов’язання [7]. 

По-друге. Система оцінки кредитного ризику, 
притаманного кредитному портфелю, включає 
такі елементи: оцінку якості кредитів, що станов-
лять кредитний портфель; визначення структури 
портфеля на основі якості кредитів і оцінка цієї 
структури на основі вивчення її динаміки; визна-
чення очікуваної доходності від кредитних опера-
цій, яка має компенсувати прийнятий кредитний 
ризик банку; визначення достатньої величини 
резервів для покриття збитків за позиками на 
основі структури кредитного портфеля [2, с. 85].

По-третє. Резерви під утрати за активними 
операціями – частина вартості негативно кла-
сифікованих активів банку, яку банк із певною 
мірою достовірності на основі попереднього 
досвіду може вважати втраченою і відносить на 
витрати своєї діяльності. Резерви під утрати за 
активними операціями не включаються до капі-
талу банку. Ці резерви складаються з резервів 
під кредитні  збитки, резервів під нараховані 
доходи, резервів під дебіторську заборгованість  
та резервів під кореспондентські рахунки [7].

По-четверте. Політика щодо резерву-
вання кредитних утрат може встановлюва-

тися зверху або формуватися самим банком 
залежно від банківської системи. Хоча є деяка 
користь в індивідуальному аналізі можливих 
утрат, особливо для великих кредитів, більш 
практично призначити певний рівень резер-
вів за кожною окремою категорією активів. 
У багатьох країнах із нестабільними економі-
ками органи нагляду встановили обов'язкові 
рівні таких резервів [8, с. 152].

Слід зазначити, що на мікроекономічному рівні 
організація управління кредитним ризиком регла-
ментована політикою управління кредитними ризи-
ками і починається з виявлення можливих випадків 
появи кредитного ризику (фахівці відділу ризик-
менеджменту виявляють фактори ризику). Потім 
проводиться оцінка кредитного ризику, за результа-
тами якої і на підставі внутрішньобанківської доку-
ментації фахівці підрозділу ризик-менеджменту 
обирають оптимальний набір інструментів управ-
ління кредитним ризиком [9, с. 37].

Процес управління кредитним ризиком здій-
снюється в кілька етапів (залежно від величини 
банку, його організаційної структури, спеціалі-
зації), а саме: ідентифікація кредитного ризику, 
оцінка ризику; якісна оцінка ризику (оцінка 
кредитоспроможності позичальника); ймовір-
нісна (ймовірність дефолту) оцінка ризику; кіль-
кісна (VaR-аналіз кредитного портфеля) оцінка 
ризику; вплив на ризик через утримання влас-
ними силами або за допомогою передачі ризику 
третій особі; моніторинг ризиків [10].

На кінець 2016 р. розрив між сформова-
ними резервами за міжнародними стандартами 
фінансової звітності та кредитним ризиком, оці-
неним відповідно до положення Національного 
банку України «Про визначення банками Укра-
їни розміру кредитного ризику за активними 
банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351 
[11], у групі найбільших банків із національним 
капіталом становить 132 млрд. грн. (рис. 1).

Рис. 1. Оцінений кредитний ризик для груп банків, млрд. грн.
Джерело: складено авторами за [12]
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Важлива роль під час оцінки рівня кредитного 
ризику належить нормативам, які його оцінюють 
та мають на меті не допустити надмірну кон-
центрацію кредитного ризику в банках. Еконо-
мічні нормативи діяльності банків, які доводить 
Національний банк України, є основою системи 
лімітів, що встановлюються для обмеження та 
мінімізації кредитного ризику банку.

За офіційними даними, впродовж  
2010–2016 рр. простежується дотримання бан-
ківськими установами України всіх нормативів 
кредитного ризику (табл. 1).

Проведений аналіз дотримання банками 
України нормативів кредитного ризику вказує, 
що фактичні значення нормативів нижчі за 
оптимальні.

Окрему увагу слід звернути на нормативи 
стосовно кредитування інсайдерів. За опти-
мального значення показника не більше 25% 
норматив максимального розміру кредитного 
ризику за операціями з пов’язаними з банком 
особами становив у 2015 р. 31,19%, що свідчить 
про підвищення кредитного ризику в банківській 
системі України за цим напрямом.

Розрізняють інструменти для запобігання 
виникненню кредитних ризиків та інструменти 
управління наслідками настання кредитних 
ризиків. Останні можуть бути активними (засто-
совуються для обмеження втрат) і пасивними 
(пов'язані зі страхуванням збитків). Інструменти 
управління кредитними ризиками розглянуто в 
табл. 2.

Слід зазначити, що стратегія управління 
ризиками в банках повинна ґрунтуватися 
на інтегрованій структурі, що складається з 
обов'язків і функцій, які спускаються від рівня 
Правління вниз, на операційні рівні, охоплюючи 
всі аспекти ризику, особливо ринковий, кредит-

ний і ризик ліквідності, операційний, юридичний 
ризики, ризики, пов'язані з репутацією банку 
і з персоналом. Ця структура включає в себе 
власне Правління (кінцевий відповідальний 
орган), комітети, відділ управління ризиками, а 
також різні відділи підтримки та контролю. Усі 
вони мають чітко визначені обов'язки і порядок 
звітності [14].

Кредитний ризик визначається ймовірністю 
того, що позичальник не зможе або не захоче 
виконати свої зобов'язання відповідно до кре-
дитної угоди. Управління кредитним ризиком 
банку здійснюється на двох рівнях залежно від 
причин його виникнення: на рівні кожної окремої 
позики і на рівні кредитного портфеля у цілому.

Методи управління кредитним ризиком поді-
ляються на дві групи: методи управління кре-
дитним ризиком на рівні окремої позики; методи 
управління кредитним ризиком на рівні кредит-
ного портфеля банків (диверсифікація, ліміту-
вання, створення резервів).

Слід зазначити, що платоспроможність бан-
ків залежить від якості активів банків. Банки 
мають суттєві частки проблемних активів на 

Таблиця 1
Аналіз дотримання банківськими установами України нормативів кредитного ризику  

з 2010 по 2016 р., %

Норматив 01.01. 
2011

01.01. 
2012

01.01. 
2013

01.01. 
2014

01.01. 
2015

01.01. 
2016

01.01. 
2017

Норматив максимального розміру 
кредитного ризику на одного 
контрагента (Н7)

21,04 20,76 22,1 22,33 22,01 22,78 21,48

Норматив великих кредитних 
ризиків (Н8) 161,2 164,46 172,91 172,05 250,04 364,14 308,27

Норматив максимального 
розміру кредитів, гарантій та 
поручительств, наданих одному 
інсайдеру (Н9)

0,81 0,57 0,37 0,36 0,13 - 36,72

Норматив максимального 
сукупного розміру кредитів, 
гарантій та поручительств, 
наданих інсайдерам (Н10)

2,25 2,51 2,41 1,63 1,37 - -

Норматив максимального розміру 
кредитного ризику за операціями 
з пов’язаними з банком особами 
(Н9)*

-  - -  - - 31,19 -

Джерело: складено авторами за [13]

Таблиця 2
Інструменти управління  
кредитними ризиками

Активні інструменти Пасивні інструменти

Обмеження ризиків Утворення резервів 
ліквідності

Диверсифікація Утворення резервів 
власного капіталу

Управління 
проблемними 

кредитами
Контроль якості 

кредитного портфеля

Джерело: складено авторами за [1; 3; 5; 6]
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балансі, що потребує системного рішення про-
блеми якості активів, зокрема це стосується 
зростаючої частки простроченої заборгованості, 
що викликає процес збільшення резервів на 
покриття кредитного ризику (рис. 2).

Нині управління кредитним ризиком здійсню-
ється не тільки на етапі формування портфеля. 
Банки ведуть постійний моніторинг кредитного 
портфеля й оптимізують його, поповнюючи чи, 
навпаки, позбавляючись частини активів через 
договори переуступок (цессію). Таким чином, 
виникає вторинний ринок позик, що дає змогу ще 
більш активно управляти кредитним ризиком [15].

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. На під-
ставі проведеного дослідження можна ствер-
джувати, що рівень кредитного ризику банків є 
надзвичайно високим та негативно впливає на 
стабільність функціонування усієї банківської 
системи. Ураховуючи зазначене вище, подаль-
ший розвиток банків щодо оптимізації кредит-
ної політики повинен базуватися на продума-
ній стратегії. До її основних напрямів доцільно 

включити: вдосконалення системи оцінки креди-
тоспроможності позичальника із застосуванням 
рейтингових моделей; подальше поліпшення 
усіх аспектів кредитної діяльності й оптимізацію 
організаційної структури кредитного відділу для 
забезпечення якісно нової системи управління 
кредитним портфелем; використання комплек-
сного програмно-цільового підходу до плану-
вання діяльності банків; оптимізацію кредитних 
вкладень за рівнем галузевого ризику з ураху-
ванням потенційної ефективності; збільшення 
обсягу та видів кредитування для успішної реа-
лізації концепції банку з урахуванням фінансо-
вої нестабільності; поліпшення маркетингової 
діяльності. Ефективність організації кредитного 
процесу в найближчій перспективі буде одним 
із головних чинників, які визначатимуть плато-
спроможність вітчизняних банків. 

Саме тому чіткість кредитної політики та 
кредитних процедур, задокументованих у кор-
поративних нормативних актах, сприятиме 
зниженню ризиків кредитної діяльності, підви-
щенню платоспроможності банків. 

Рис. 2. Динаміка наданих кредитів та частки простроченої заборгованості  
у загальній сумі кредитів за період з 2007 по 2016 р. 

Джерело: розраховано авторами за [12]
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У статті приділено увагу операціям рефінансування та їх впливу на ліквідність банківської системи. 
Розглянуто погляди на визначення сутності операцій рефінансування. Проаналізовано законодавчі та 
нормативно-правові акти, що регламентують проведення операцій рефінансування. Визначено динаміку 
обсягів операцій рефінансування та процентних ставок за цими операціями. Запропоновано основні на-
прями вдосконалення операцій рефінансування.

Ключові слова: рефінансування, процентна політика, облікова ставка, грошово-кредитна політика, 
ліквідність, банківська система, банки.

В статье уделено внимание операциям рефинансирования и их влиянию на ликвидность бан-
ковской системы. Рассмотрены взгляды на определение сущности операций рефинансирования. 
Проанализированы законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение 
операций рефинансирования. Определена динамика объемов операций рефинансирования и процентных 
ставок по этим операциям. Предложены основные направления совершенствования операций рефинан-
сирования.

Ключевые слова: рефинансирование, процентная политика, учетная ставка, денежно-кредитная по-
литика, ликвидность, банковская система, банки.

In the article it has been given focus on refinancing operations and their influence on liquidity of banking 
system. There have been examined views on the definition of the essence of refinancing operations. Legislative 
and regulatory acts that regulate conducting refinancing operations are analyzed. The dynamics of the amount 
of refinancing operations and interest rates on them is determined. The main directions to improve refinancing 
operations are offered. 

Keywords: refunding, interest rate, discount rate, money-credit policy, liquidity, banking system, banks.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Розвиток сучасних бан-
ків перебуває у значній залежності від реа-
лізації стратегії грошово-кредитної політики 
Національного банку України, зокрема операцій 
рефінансування, які націлені на регулювання 
рівня ліквідності в банківській системі. Світова 
фінансово-економічна криза 2008 р., вплив якої 
залишається суттєвим, значною мірою пору-
шила функціонування кредитної системи і стала 
чинником банківської кризи: виникли проблеми 
з ліквідністю та платоспроможністю банківських 
установ. У такій ситуації вирішальною є роль 
НБУ як кредитора останньої інстанції, який здій-
снює підтримку банків шляхом рефінансування.

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

блеми і на які спираються автори. У вітчизняній 
науці дослідженню проблем рефінансування 
банків приділялася особлива увага. Зокрема, 
значний внесок у розкриття сутності та опе-
рацій рефінансування зробили В. Лановий 
[1], О. Малахова [2], С. Міщенко [3], В. Пухов-
кина [4], С. Циганов [5] та багато інших. Аналіз 
представлених публікацій визначає потребу у 
подальших дослідженнях щодо ролі операцій 
рефінансування у забезпеченні ліквідності бан-
ків, особливо у специфічних умовах розвитку 
вітчизняної банківської системи, яка пройшла 
етап реструктуризації та очищення від неплато-
спроможних банків.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті – розвиток науково-
методичних підходів і розроблення практич-
них рекомендацій щодо вдосконалення опера-
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цій рефінансування банків для забезпечення 
достатнього рівня їхньої  ліквідності. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з  повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Рефінансування є одним з основних 
інструментів грошово-кредитної політики Націо-
нального банку України. Під рефінансуванням, 
у широкому значенні цього поняття, розуміється 
надання банкам тимчасових запозичень, коли 
вони гостро потребують додаткових ресурсів.

Серед вітчизняних науковців є певні розбіж-
ності у тлумаченні поняття «політика рефінан-
сування». Так, на думку одних науковців, рефі-
нансування – це видача кредитів для підтримки 
ліквідності, на думку інших, – це забезпечення 
комерційних банків додатковими резервами на 
кредитній основі. Як відзначає М. Пуховкіна, для 
банків рефінансування в центральному банку – це 
процес відновлення банківських ресурсів, які були 
вкладені в позички, цінні папери та інші активи, це 
останній спосіб (надія) регулювання їхньої ліквід-
ності. Для центральних банків це спосіб випуску в 
обіг платіжних засобів, тобто канал безготівкової 
емісії, спосіб регулювання банківської ліквідності 
та спосіб запобігання банківській паніці [4, с. 147].

С. Міщенко стверджує, що кредити рефі-
нансування, навіть в умовах кризи, не пови-
нні надаватися істотно недокапіталізованим чи 
неплатоспроможним банкам для вирішення їх 
капіталізації [3, с. 77].

Водночас у нормативно-правових актах 
України рефінансування банків розглядається у 
вужчому сенсі і виступає як операції з надання 
банкам кредитів у встановленому Національ-
ним банком України порядку [6].

Відповідно до ст. 7, 25 Закону України «Про 
Національний банк України», виступаючи у ролі 
кредитора останньої інстанції, НБУ організовує 
систему рефінансування (кредитування) банків, 
встановлює порядок і умови рефінансування, 
здійснює операції рефінансування, забезпечу-
ючи тим самим регулювання ліквідності бан-
ківської системи [7]. Окрім цього, забезпечує 
передбачене ст. 49 Закону України «Про банки 
і банківську діяльність» право банків за нестачі 
коштів для здійснення кредитування клієнтів 
і виконання, прийнятих на себе зобов'язань 
звертатися за отриманням кредитів до НБУ на 
визначених ним умовах [8].

На підставі узагальнення наукових думок 
автори вважають, що рефінансування є комп-
лексною системою реалізації грошово-кредит-
ної політики, яка спрямована на кредитування 
НБУ банків другого рівня під заставу певних 
активів для підтримки ліквідності останніх і регу-
лювання грошової пропозиції в економіці. Таким 
чином, рефінансування банків на сучасному 
етапі є одним з найважливіших інструментів гро-
шово-кредитної політики НБУ.

Відповідно до Положення «Про застосування 
Національним банком України стандартних 
інструментів регулювання ліквідності банківської 
системи», до операцій рефінансування відносять: 

операції з рефінансування (кредити овернайт, 
кредити рефінансування);  операції прямого репо; 
операції із власними борговими зобов'язаннями; 
операції з державними облігаціями України [6].

Слід зазначити, що розширення ліквідності 
вітчизняної банківської системи, яке розпоча-
лося в листопаді 2016 р., у грудні пришвидши-
лося. Це, зокрема відобразилося, у прискоре-
ному збільшенні середньоденних залишків як на 
коррахунках банків, так і на депозитних серти-
фікатах НБУ. Основним джерелом розширення 
ліквідності банківської системи в грудні були опе-
рації уряду (чистий вплив яких оцінено на рівні 
38,1 млрд. грн.). Це було зумовлено традиційно 
активним витрачанням бюджетних коштів напри-
кінці року, а також нехарактерно високими обся-
гами відшкодування ПДВ та авансовими випла-
тами частини пенсій за січень. Разом із цим вплив 
цього фактору був різко зміщений у бік останніх 
днів року. Склад та структуру операцій рефінан-
сування НБУ банків представлено в табл. 1.

Як свідчать дані табл. 1, структура опера-
цій рефінансування НБУ постійно змінюється 
залежно від стану ліквідності банківської сис-
теми. Найбільш пікові періоди надання стабі-
лізаційного кредиту спостерігаються в 2010 р. 
(20,2%) та 2015 р. (12,3%), що пов’язано зі 
збільшенням частки проблемних банків. 

У дієвості операцій рефінансування вагоме 
місце займає процентна політика НБУ. Зміню-
ючи облікову ставку, центральний банк орієнтує 
ринок щодо послаблення чи посилення моне-
тарної політики. Виходячи з облікової ставки, 
встановлюються основні ставки НБУ за актив-
ними і пасивними операціями.

Для реалізації процентної політики Національ-
ний банк установлює такі процентні ставки: облі-
кову; за інструментами постійного доступу НБУ; за 
депозитними сертифікатами НБУ; за кредитами 
рефінансування [11]. Динаміку процентних ставок 
рефінансування НБУ представлено в табл. 2.

Аналіз процентних ставок рефінансування 
засвідчив, що їх динаміка залежить від цикліч-
ності розгортання банківської кризи в Україні. 

При цьому слід звернути увагу на те, що в 
період економічної кризи розвинуті країни йдуть 
шляхом скорочення ставок рефінансування 
майже до нуля для збереження ринку кредиту-
вання. При цьому рівень інфляції у цих країнах 
залишається досить низьким, зокрема в Японії 
в 2008 р. він становив 1,75%, у США – 4,22%, у 
Великобританії – 3,78%, в ЄС – 2–4% [13]. Навіть 
в умовах кризи процентні ставки за кредитами в 
країнах Європи не перевищують 6–9% річних. 
Такий підхід сприяє розширенню виробництва, 
росту конкуренції і зниженню рівня інфляції.

Облікова ставка НБУ є одним із факторів 
впливу на ціноутворення в комерційних банках. 
Динаміку облікової ставки НБУ та процентних 
ставок за депозитами і кредитами банків у націо-
нальній валюті за 2002–2016 рр. надано в табл. 3.

Однак варто зауважити, що зміна облікової 
ставки не завжди впливає на зміну процент-
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Таблиця 1
Динаміка структури операцій рефінансування НБУ банків у 2007–2016 рр., % 

Період

Види операцій рефінансування

Операції РЕПО Кредити 
овернайт

Позички, які 
надані на 
тендері

Стабілізаційний 
кредит Інші механізми

01.01.2007 16,8 71,9 4,9 1,5 4,9
01.01.2008 - 17,1 78,0 - 4,9
01.01.2009 13,6 54,1 9 0,9 22,4
01.01.2010 0,7 19,8 1,9 18,7 57,8
01.01.2011 2,1 3,5 8,7 20,2 65,5
01.01.2012 20,3 27,5 51,1 - 1,1
01.01.2013 31,3 25,6 40,0 3,1 -
01.01.2014 21,2 27,2 47,2 4,5 -
01.01.2015 0,3 54,2 35,4 - 10,1
01.01.2016 3,4 4,2 7,9 12,3 72,2
01.01.2017 2,3 66,5 17,5 - 13,7

Джерело: розраховано авторами за [9; 10]

Таблиця 2
Динаміка процентних ставок рефінансування банків НБУ за період 2007–2016 рр., % 

Період Облікова 
ставка НБУ

Середньозважена 
ставка за усіма 
інструментами

У тому числі
Позички, 
які надані 
на тендері

Кредити 
овернайт

Операції 
репо

Стабілізаційний 
кредит

Інші 
механізми

2007 8,4 10,1 10,0 11,1 - - -
2008 12,0 15,3 16,6 16,0 13,8 11,5 -
2009 10,25 16,7 20,6 18,1 21,6 10,5 -
2010 7,75 11,6 11,1 11,3 9,4 9,5 -
2011 7,75 12,4 12,5 9,4 12,6 - -
2012 7,5 8,1 7,7 8,8 7,9 9,5 -
2013 6,5 7,2 6,8 7,6 6,9 8,9 -
2014 14,0 15,2 15,3 13,5 10,8 8,5 19,0
2015 22,0 25,2 24,7 25,2 24,0 - 26,0
2016 14,0 17,4 17,7 18,6 - - 16,0

Джерело: розраховано авторами за [12]

Таблиця 3
Динаміка облікової ставки НБУ та процентних ставок за депозитами і кредитами банків  

у національній валюті за 2002–2016 рр., % 
Роки  

(станом на 
кінець періоду)

Облікова ставка Процентні ставки банків за 
кредитами в національній валюті

Процентні ставки банків за 
депозитами в національній валюті

2002 7,0 19,6 6,9
2003 7,0 17,7 8,0
2004 9,0 17,5 7,9
2005 9,5 16,4 8,0
2006 8,5 15,1 7,6
2007 8,0 13,9 8,2
2008 12,0 19,2 10,9
2009 10,25 16,6 11,5
2010 7,75 16,5 8,2
2011 7,75 14,7 11,1
2012 7,5 21,7 15,3
2013 6,5 20,2 13,4
2014 14,0 20,7 8,2
2015 22,0 20,2 8,0
2016 14,0 16,0 7,9

Джерело: розраховано авторами за [12]
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них ставок за депозитами і кредитами банків 
повною мірою. Причини цьому – нестабільність 
економіки, рівень інфляції, падіння ВВП, вар-
тість ресурсів на ринку, високі фінансові ризики.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Сту-
пінь впливовості та  дієвості операцій рефінан-
сування НБУ, з нашої точки зору, залежить від 
реалізації кредитного, грошового та процент-
ного каналів монетарного трансмісійного меха-
нізму. Для визначення передумов забезпечення 
ефективності цих каналів слід ураховувати осо-
бливості їх функціонування на сучасному етапі: 

– процентний канал: сформований за кре-
дитними і депозитними ставками процентний 
коридор не є об’єктивним орієнтиром для корот-
кострокових ставок грошового ринку;

– кредитний та грошовий канали: низький 
рівень монетизації економіки, криза ліквідності 
[14, с. 53].

Основними заходами НБУ щодо посилення 
впливу кредитного каналу  монетарного трансмі-
сійного механізму полягають у такому: розвиток 
інструментарію і розширення операцій на відкри-
тому ринку, що здійснюються з ініціативи НБУ, та 
перенесення на ці операції основної ваги в системі 
управління ліквідністю банківською системою; міні-
мізація обсягів операцій постійного доступу (кре-
дитних та депозитних операцій НБУ овернайт, що 
здійснюються за ініціативою банків) шляхом зни-

ження їх конкурентної привабливості через відпо-
відні зміни процентних ставок, які носять штраф-
ний характер; оптимізація процентної політики; 
стимулювання кредитування реального сектору, 
особливо його високотехнологічного сегменту, 
малого та середнього бізнесу, а також структур-
ної перебудови економіки; розроблення і запрова-
дження заходів монетарної політики, орієнтованих 
на спрямування структурного профіциту банків-
ської ліквідності для ефективного використання 
реальним сектором економіки [14, с. 44–45].

Для підвищення вагомості процентного каналу 
необхідною є синхронізація ключової процентної 
ставки з облікової ставкою, яка відображає стан 
грошово-кредитної політики, слугуючи операцій-
ною ціллю для короткострокових процентних ста-
вок на міжбанківському кредитному ринку; кори-
гування ключової процентної ставки – процентної 
ставки за операціями регулювання ліквідності; 
ключова процентна ставка доповнюватиметься 
коридором процентних ставок за кредитними та 
депозитними операціями овернайт для управ-
ління короткостроковими процентними ставками 
на міжбанківському ринку шляхом обмеження їх 
коливань навколо ключової процентної ставки; 
подальша трансмісія зміни ключової процентної 
ставки і міжбанківських короткострокових про-
центних ставок у реальний сектор економіки від-
буватиметься різними каналами (процентним, 
валютним, кредитним).
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У статті розглянуто теоретичні підходи до інформаційного забезпечення управління ризиками бан-
ківської ліквідності. Запропоновано власне визначення єдиної банківської інформаційної системи. Розкрито 
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В статье рассмотрены теоретические подходы к информационному обеспечению управления риска-
ми банковской ликвидности. Предложено собственное определение единой банковской информационной 
системы. Раскрыт механизм влияния информации на ликвидность банка. Представлены концептуальные 
составляющие информационного обеспечения управления рисками банковской ликвидности.
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In the article theoretical approaches to information support bank liquidity risk management. A proper definition of 
a single banking information system are considered. The mechanism of influence of information on bank liquidity are 
solved. Conceptual components of information support bank liquidity risk management are determined.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Будь-який процес у банку 
може бути гранично ефективний тільки за наяв-
ності повної інформації в операторів цього про-
цесу. Цей постулат можна застосувати як до 
процедури аналізу і прогнозу ліквідності, так 
і до управління банком у цілому. Дійсно, для 
ефективного управління ризиками банківської 
ліквідності потрібна всеохоплююча інформація 
щодо всіх нюансів діяльності банку. Своєю чер-
гою, для управління ліквідністю банку необхідні 
оперативні дані про всі процеси, що відбува-
ються в банку, у тому числі щодо видачі креди-
тів (починаючи з етапу планування), залучення 
депозитів, здійснення позабалансових опера-
цій – усього того, що впливає на стан ліквідності 
банку. Отже, з’ясування методичних підходів до 
інформаційного забезпечення управління ризи-
ками банківської ліквідності нині є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Різні підходи до визна-
чення інформаційного забезпечення банківської 
діяльності представлено в роботах таких вітчиз-
няних учених-економістів, як В. Сусіденко, 

Р. Жарлінська, С. Глівенко, С. Єгоричева, І. Бур-
денко, Ю. Серпенінова, Е. Галицька. З погляду 
експертних систем та основ програмування роз-
глядали у своїх дослідженнях банківську діяль-
ність Д. Кнут, Г. Райлі та Д. Джераратано. Однак 
проведене дослідження наявних точок зору 
показало, що однозначного формулювання 
поняття єдиної банківської інформаційної сис-
теми вказаними науковцями не дано. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Незважаючи на велику кіль-
кість досліджень за даною темою, відсутнє 
однозначне формулювання поняття єдиної бан-
ківської інформаційної системи, не розкритий 
механізм впливу інформації на ліквідність банку. 
Крім того, потребують систематизації концепту-
альні складниик інформаційного забезпечення 
управління ризиками банківської ліквідності. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є з’ясування поняття 
єдиної банківської інформаційної системи, роз-
криття механізму впливу інформації на ліквід-
ність банку та систематизація концептуальних 
складників інформаційного забезпечення управ-
ління ризиками банківської ліквідності.
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Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У межах дослідження ключових 
аспектів забезпечення управління ризиками бан-
ківської ліквідності на особливу увагу заслугову-
ють питання щодо інформаційного забезпечення 
цього процесу. Аналіз наукових публікацій [1–14] 
дав змогу дійти висновку, що вказаним питанням 
приділено мало уваги. Більше того, на практиці 
донині банки взагалі сприймали впровадження 
програмного забезпечення виключно як автома-
тизацію операційної діяльності. Що стосується 
інформаційного забезпечення управління ризи-
ками ліквідності, то це завдання, яке досі не вирі-
шувалося за допомогою автоматизованих інфор-
маційних систем. Нинішня ж ситуація на ринку 
вимагає комплексної автоматизації банківських 
процедур і процесів як єдиної цілісної системи, що 
покриває всі функції банку, забезпечує наскрізну 
обробку інформації й дає змогу приймати управ-
лінські рішення, ґрунтуючись на достовірних 
даних. Отже, з’ясування методичних підходів до 
інформаційного забезпечення управління ризи-
ками банківської ліквідності в даній статті є важ-
ливим для усвідомлення їх значимості в сучасній 
системі управління банківською діяльністю.

Ми поділяємо позицію тих економістів, які 
вважають наявність інформації початковою 
базою управління будь-яким об'єктом [1]. І фун-
даментальною доктриною вважаємо тезу, що 
процес управління ризиками банківської ліквід-
ності постійно пов'язаний із пошуком та аналізом 
інформації із зовнішніх та внутрішніх джерел. 
Інформація може бути про минуле (те, що вже 
сталося), про сьогодення (те, що відбувається 
в даний момент), про майбутнє (те, що може 
статися). Вищі посадові особи банку переважно 
працюють з інформацією про майбутнє (для 
розроблення довгострокової стратегії управ-
ління ризиками ліквідності, для знаходження 
партнерів та укладання стратегічних угод банку 
загалом) та сьогодення (для прийняття рішень 
зі стратегічних питань управління ризиками лік-
відності), меншою мірою – про минуле (пере-
важно тільки для визначення тенденцій розви-
тку й аналізу показників ліквідності).

Підрозділи стратегічного розвитку банку пра-
цюють з інформацією про майбутнє, сьогодення 
і минуле в обсязі, необхідному для розроблення 
планів щодо управління ризиками ліквідності 
банку. Функціональні банківські підрозділи пра-
цюють з інформацією про найближче майбутнє, 
про сьогодення і недавнє минуле. Інформація 
функціональних банківських підрозділів зде-
більшого кількісна, інформація підрозділів стра-
тегічного розвитку – переважно якісна. Найчас-
тіше це інформація про можливі події, яка ще не 
має кількісної оцінки.

Керівництво банку має постійно ставити собі 
питання про те, якої інформації йому постійно 
не вистачає, яка важлива інформація існує у 
зовнішньому середовищі або всередині банку, 

яку інформацію необхідно взагалі отримувати і 
з якою періодичністю, як її отримувати, як обро-
бляти, як аналізувати, хто, з якою періодичністю, 
в якій формі має отримувати результати аналізу, 
а найголовніше – хто, коли й як повинен готувати і 
приймати рішення. Тільки осмислене управління 
цим процесом дасть змогу створити дійсно ефек-
тивну систему інформаційного забезпечення 
управління ризиками банківської ліквідності.

Для чіткого та послідовного формулювання 
власного розуміння наукового й практичного 
інструментарію системи інформаційного забез-
печення управління ризиками банківської лік-
відності надалі розглядатимемо її як сукуп-
ність обладнання та методологічних прийомів, 
призначених для збору, класифікації, аналізу, 
оцінки і розповсюдження інформації для при-
йняття управлінських рішень банком.

Якщо наприкінці ХХ ст. недопрацювання 
банку й неефективність управління ним ком-
пенсувалися високою прибутковістю банків-
ських операцій на ринку, то в нинішніх умовах, 
коли прибутковість банківських операцій істотно 
знизилася, банки стали розуміти важливість 
питань, пов'язаних з автоматизацією не тільки 
обліку, а й управління, без вирішення яких 
банк може перестати існувати як організація. 
Питання наявності і доступності такої інфор-
мації може вирішити єдина інформаційна бан-
ківська система [2, с. 177–182], яка повинна 
лежати в основі управління банком.

Під єдиною банківською інформаційною сис-
темою ми розуміємо комплекс інформаційних 
технологій, що дають змогу банку функціону-
вати як єдиний механізм і підвищують ефектив-
ність управління у цілому.

Така система повинна бути заснована на 
таких принципах, як:

– централізація різних модулів бізнесу 
навколо системи управління банком;

– можливість інтеграції нових технологій 
(Інтернет-банкінг, WAP);

– безпаперова технологія.
Указана система забезпечує динамічне пред-

ставлення інформації і багатовимірний аналіз 
агрегованих даних, аналіз тенденцій, моделю-
вання і прогнозування діяльності банку. Резуль-
татом упровадження такої системи стануть, з 
одного боку, аналітичні звіти, орієнтовані на 
потреби користувачів різних категорій, з іншого 
– кошти аналізу даних і швидкої побудови звітів 
користувачем-непрограмістом із застосуванням 
понять предметної сфери.

Що стосується питання управління ризиками 
ліквідності, то блок, присвячений аналізу та управ-
ління ліквідністю, повинен бути якщо не основним, 
то найбільш значущим блоком указаної системи, 
оскільки саме на його основі можна ефективно 
аналізувати й моделювати діяльність банку.

Формально завдання такої системи (у тому 
числі в частині аналізу і прогнозу ризиків ліквід-
ності) можна розділити на кілька груп.



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

281281ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Першою групою завдань є перегляд інформа-
ції, агрегованої за одним, кількома або за всіма 
джерелами даних відповідно до мети банку. У 
цю групу можуть бути включені завдання пере-
гляду й аналізу фактичного приходу/витрат 
коштів, стану рахунків клієнтів/груп клієнтів, 
загального банківського портфеля.

Друга група об'єднує завдання аналізу, 
пов'язані з перетворенням даних і розрахунку на 
їх основі різних показників: аналізу ліквідності, 
оцінки ефективності вкладень у цінні папери, 
аналізу руху коштів на розрахункових рахунках, 
платіжної позиції банку.

До третьої групи належать завдання, які 
забезпечують прийняття рішень. Такі завдання 
повинні бути комплексними і включати в себе 
елементи умовного моделювання (оцінка ліквід-
ності з урахуванням планованої зміни рекламної 
стратегії, процентної політики банку на ринку).

Таким чином, завдання побудови механізму 
управління ліквідністю є не що інше як формаліза-
ція другої та третьої вищеописаних груп завдань 
управління банком. Своєю чергою, цілі створення 
інформаційного забезпечення управління ризи-
ками банківської ліквідності теж досить зрозумілі: 
у межах проекту створюється якісно нова система 
управління ризиками банківської ліквідності. При 
цьому головне завдання не впровадження про-
грамних продуктів або нових інформаційних тех-
нологій, а якісна перебудова системи управління 
ризиками для наближення її до кращих світових 
зразків. Основна ж мета – створення в банку єди-
ного інформаційного середовища.

Загалом, уважаємо, інформаційні чинники 
можуть мати різний за силою вплив на банк і, 
відповідно, на банківську ліквідність починаючи 
від негативного (наприклад, дії конкурентів, пла-
тіжна криза) до позитивного (економічний під-
йом). Зрозуміло, що й роль кожного з чинників 
на ліквідність банку може змінюватися, але у 
цілому цей процес доволі схематичний (рис. 1).

Для усвідомлення значущості інформаційного 
забезпечення управління ризиками банківської 
ліквідності важливий факт, що воно забезпечує:

– менеджмент банку достовірною інфор-
мацією, необхідною для виявлення та нівелю-
вання ризиків ліквідності;

– дистанційний доступ клієнтів до даних про 
результати діяльності банку.

Найважливіші концептуальні складники інфор-
маційного забезпечення представлено на рис. 2.

Окрім концептуальних складників, інформа-
ційне забезпечення управління ризиками бан-
ківської ліквідності також містить підтримуючі і 
функціональні підсистеми, що ілюструє рис. 3. 
До підтримуючих підсистем належать технічне 
оснащення, системи зв’язку, програмні засоби, 
системи безпеки, захисту і надійності. Функціо-
нальні підсистеми реалізують банківські послуги 
та виконують будь-які комплекси завдань із під-
тримки ліквідності банку.

Уважаємо, що найбільш прийнятною для 
вітчизняних банків є трирівнева архітектура 
технології «клієнт – сервер», коли в мережі при-
сутні не менше трьох комп’ютерів: клієнтська 
частина (робоча станція), сервер прикладних 
процесів та сервер бази даних (рис. 4). У клієнт-
ській частині організовується взаємодія з корис-
тувачем (користувацький інтерфейс). Сервер 
прикладних процесів проводить процедури для 
клієнтської частини. Сервер бази даних обслу-
говує процедури, які відіграють роль клієнтів. 
Гнучкість такої архітектури полягає в незалеж-
ному використанні і заміні обчислювальних і 
програмних ресурсів на всіх трьох рівнях. 

Перспективним уважаємо також об'єднання 
серверів у групи (кластери) для підвищення 
надійності їх роботи. У такому разі ресурси і 
навантаження розподіляються між серверами 
(вузлами системи) так, що користувач не знає, 
з яким конкретно сервером він працює в даний 
момент, а використання технічних засобів у 
цьому разі виявляється найефективнішим.

Поява нових видів даних (наприклад, муль-
тимедійних) створює нові умови для процесу 
управління ризиками банківської ліквідності. 
Наголосимо на важливості сприйняття банками 
України світової практики створення та викорис-

Рис. 1. Механізм впливу інформації на ліквідність банку
Джерело: складено автором
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Рис. 2. Концептуальні складники інформаційного забезпечення 
управління ризиками банківської ліквідності

Джерело: складено автором
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Рис. 3. Інформаційне забезпечення управління ризиками  
банківської ліквідності

Джерело: складено автором

Рис. 4. Архітектура побудови технології «клієнт – сервер» в банку
Джерело: складено автором
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тання баз даних і, відповідно, появи концепції 
інформаційних сховищ.

Інформаційне сховище – централізована 
база даних банку, яка об’єднує інформацію із 
різноманітних джерел та систем для подаль-
шого її використання прикладними програмами 
кінцевих користувачів (спеціалістів банку та 
клієнтів). 

Зарубіжна практика свідчить, що в останнє 
десятиріччя переваги інформаційних сховищ 
стають усе очевиднішими. 

Важливими цілями створення інформацій-
ного сховища банку є:

• підвищення якості, прозорості та оператив-
ності фінансової звітності;

• централізація інформації щодо ліквідності з 
різних джерел;

• скорочення операційних витрат за рахунок 
виключення дублюючих функцій та мінімізація 
ручної обробки даних шляхом уніфікації довід-
ників і забезпечення одноразового введення 
повних, несуперечливих даних;
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• зниження операційних ризиків;
• скорочення часу на формування звітності;
• оптимізація бізнес-процесів підготовки 

звітності;
• підвищення надійності захисту інформації 

за рахунок централізованого управління досту-
пом до конфіденційних даних.

Достовірні дані в інформаційних сховищах 
сприймаються як зрозуміле явище з двох при-
чин. По-перше, часи первісних, часто невда-
лих, упроваджень у вітчизняних банках давно 
пройшли, а побудова якісного інформацій-
ного забезпечення завдяки накопиченому 
досвіду стало простим інженерним завданням. 
По-друге, розвиток інституту сервіс-менеджерів 
у багатьох великих банках підвищує впевненість 
користувачів в якості даних.

Ураховуючи сказане, найчастіше прийма-
ється як аксіома, що дані в інформаційному схо-
вищі на 100% правильні. Однак для аналітичної 
та управлінської звітності помилка в 3% уважа-
ється допустимою і на таку помилку не звертає 
уваги більшість інтеграторів. Звідки виникає 
невеликий відсоток помилок в даних? До цього 
призводить цілий спектр причин: допущення на 
етапі бізнес-аналізу, спрощення моделі даних, 
зроблені для швидшого надання аналітики, а 
також особливості роботи самих промислових 
інструментів завантаження даних. 

Для зручності використання даних, що 
будуть утримуватися в єдиному інформацій-
ному сховищі банку, воно повинно відповідати 
таким вимогам, як:

1. диференційований доступ до різних груп 
даних. Так, рядові співробітники банку можуть 
мати доступ тільки до визначеної частини 
зібраної інформації, а менеджери вищої управ-
лінської ланки − до всієї системи аналітичних 
даних;

2. можливість оперативної зміни даних, що 
утримуються в сховищі, відповідності до уста-
новленої процедури; 

3. можливість пошуку даних за різними 
критеріями.

Переконані, що банківські технології, в основу 
роботи яких покладена лише класична логіка 
(тобто алгоритми рішення відомих задач), не в 
змозі продукувати об’єктивні рекомендації для 
прийняття рішень у складних ситуаціях за неви-
значеності вихідних умов. Якісне вирішення 
цих задач під силу лише технологіям, які здатні 
функціонувати подібно людському інтелекту, 
а саме: мати здатність здобувати, адаптувати, 
модифікувати і поповнювати інформацію для 
розв’язання задач, формалізація яких усклад-
нена. Такі системи належать до категорії штуч-
ного інтелекту, що здатні, залежно від поточної 
ситуації, самі розробляти алгоритми рішення 
новоутворених проблем у сфері управління 
ризиками банківської ліквідності.

В інтересах посилення системи управління 
ризиками банківської ліквідності варто зконцен-

трувати зусилля банків на впровадженні мето-
дів, які використовуються в технології створення 
експертних систем.

Згідно з класичним виразом, який оприлюд-
нив Д. Кнут [6] щодо програмування алгоритміч-
них задач:

Програма = Структура даних + Алгоритми (1)
За цією логікою щодо експертних систем цей 

вираз виглядає так:
Експертна система = Знання +Логічний висновок (2)

Пропонуємо банкам будувати за таким прин-
ципом експертні системи у сфері управління 
ризиками банківської ліквідності, що візьмуть на 
себе функції надання достовірної інформації та 
кваліфікованих оцінок, на базі яких керівництво 
банків може приймати виважені управлінські 
рішення щодо мінімізації або уникнення вказа-
них ризиків. Уважаємо, фахівець банку в галузі 
ризик-менеджменту за умови співпраці з екс-
пертною системою має можливість отримати 
результати вищої якості.

Більшість експертів уважає, що переваги 
експертних систем банку проявляються в таких 
моментах:

• рівень знань експертної системи, ймо-
вірно, перевищуватиме рівень знань окремо 
взятого експерта-людини;

• інформація в експертній системі збері-
гається невизначено довгий час на відміну від 
експертів-людей, які можуть звільнитися або 
вийти на пенсію;

• експертна система здатна детально пояс-
нити свої міркування, які привели до певного 
висновку, у будь-який час і з практично необме-
женою кількістю повторень, що сприяє підви-
щенню довіри до ухваленого рішення;

• експертна система гарантує об’єктивність 
в екстремальних ситуаціях, тоді як дії людини-
експерта під впливом стресу неефективні;

• експертну систему можна використову-
вати як інтелектуальну навчальну програму, 
щоб розвивати у співробітників банку аналітичні 
навички.

Крім того, експертні системи приносять банку 
і непряму перевагу також, оскільки знання екс-
пертів-людей повинні бути заздалегідь перетво-
рені в явну форму для введення в базу знань. 
Унаслідок цих дій знання стають явними, тому 
з’являється можливість перевіряти їх на пра-
вильність, несуперечність та логіку. 

Найбільш поширений метод накопичення 
знань в експертних системах банків має ґрун-
туватися на використанні системи продукційних 
правил. Продукційними називаються правила, 
що організовані у вигляді структур IF-THEN 
(«якщо – тоді»). Частина продукційного пра-
вила, що розміщена між ключовими словами 
IF і THEN, являє собою умовний елемент або 
шаблон правила. Після слова THEN заноситься 
список дій або рішень, які повинні бути виконані 
відповідно до правила.
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Загальна структура експертної системи 
банку, заснованої на продукційних правилах, 
складається з таких компонентів [8]:

• інтерфейс користувача – це механізм, 
за допомогою якого відбувається спілкування 
користувача з експертною системою;

• засіб отримання знань являє собою автома-
тизований спосіб, який дає користувачу змогу вво-
дити знання в систему, не застосовуючи кодування;

• база знань системи вміщує знання, необ-
хідні для вирішення завдань у певній проблем-
ній сфері банківської діяльності;

• машина логічного висновку є програмним 
компонентом, який визначає, які правила вико-
нуються згідно з фактами;

• робоча пам’ять системи призначена для 
розміщення фактів, що стосуються поточного 
стану об’єкта досліджень;

• робочий список правил.
Пропонуємо вітчизняним банкам накопичу-

вати в експертній системі знання щодо способів 
розрахунку показників банківської ліквідності. 

Вибір конкретного банку на користь того чи 
іншого програмного продукту не повинен бути 
поспішним або заснованим на сліпому копію-
ванні чужого досвіду, оскільки автоматизовану 
систему кожен банк повинний вибирати як 
залежно від своїх сьогоднішніх потреб, так і з 

огляду на тенденції розвитку (короткострокові і 
довгострокові). За такого вибору слід урахову-
вати необхідний рівень адаптації пропонованого 
рішення до специфічних вимог українського 
законодавства, її функціональність, відкритість, 
інтегрованість, переносимість, багатомовність, 
підтримка многовалютності, а також використо-
вувані при цьому технологія і інструментарій.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Під-
сумовуючи викладені положення, можна дійти 
висновку, що з розвитком банку його інформа-
ційне забезпечення також зазнає різних змін, 
модифікується, тому його структуру слід пері-
одично переглядати, щоб знизити інертність і 
консерватизм банку в цілому.

Існує низка об'єктивних обставин, які зму-
шують переглядати структуру інформаційного 
забезпечення управління ризиками банківської 
ліквідності, приводити її до відповідності новим 
завданням банку. До основних належать: зміна 
цілей банку та його стратегії; зміна напрямів або 
технологій банківських операцій; дистанційні 
технології обслуговування клієнтів тощо. Врахо-
вуючи вказані обставини, можна досягти досить 
ефективного інформаційного забезпечення 
управління ризиками банківської ліквідності для 
успішного подальшого розвитку банку. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Обов’язковою запо-
рукою успішного функціонування будь-якої 
країни виступає правильне, обґрунтоване, сис-
тематизоване управління фінансами цієї країни. 
Однією з ключових функцій такого управління 
є державний фінансовий контроль, зокрема 
фінансовий контроль на регіональному рівні. 
Рівень соціального й економічного розвитку 
держави, поліпшення якості роботи усіх галу-
зей суспільного життя безпосередньо залежить 
саме від його організації.

Завданням першої необхідності державного 
контролю на регіональному рівні є досягнення 
високої ефективності державних видатків на 
основі подальшої оптимізації витрачання місце-
вих бюджетних коштів. 

Існування проблеми управління фінансами і 
фінансового контролю на регіональному рівні, 

у тому числі й використання місцевих бюдже-
тів, аналіз ефективності бюджетних видатків і, 
як наслідок, вироблення обґрунтованих пропо-
зицій щодо їх оптимізації, усунення порушень 
і недоліків, що мають місце у певному регіоні, 
повинні бути вирішені шляхом упровадження 
низки заходів.

Дослідження цього питання є надзвичайно 
важливими, оскільки єдині нормативно-правові 
та методологічні основи здійснення фінансо-
вого контролю на регіональному рівні, правові 
механізми взаємодії його ланок і чітке розмеж-
ування функцій та повноважень органів контр-
олю є дуже недосконалими, що проявляється 
у неузгодженості, протиріччях та дублюванні 
контрольних заходів.

Потреба у підвищенні ефективності фінан-
сового контролю на регіональному рівні дикту-
ється ускладненням фінансових аспектів діяль-
ності в ринкових умовах, зокрема активним 
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залученням комерційних структур, використан-
ням інфраструктури місцевих фінансово-кре-
дитних установ та банків для обслуговування 
державних коштів.

Ефективний фінансовий контроль на регі-
ональному рівні здатен зміцнити довіру насе-
лення до державної влади та забезпечити 
добробут громадян. Фінансовий контроль на 
регіональному рівні є незалежним джерелом 
для виявлення причин порушень, а також ефек-
тивним засобом для прийняття рішень щодо 
запобігання порушенням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Ефективне функ-
ціонування фінансової системи країни, прове-
дення цілеспрямованої фінансової політики за 
допомогою фінансового механізму залежать від 
організації управління фінансами в державі.

Управління фінансами в державі здійсню-
ється через систему державних органів та 
інститутів за допомогою форм і методів орга-
нізації управлінської діяльності. Ця діяльність 
зумовлена історичними, економічними та полі-
тичними умовами розвитку держави і підпоряд-
ковується фінансовій політиці.

Управління фінансами – це система методів і 
форм організації фінансових відносин, які вико-
ристовує фінансовий апарат для ефективного 
формування, розподілу і використання фінансо-
вих ресурсів суб’єктів господарської діяльності 
для досягнення поставлених цілей та заплано-
ваних результатів.

Фінансовий контроль визначається фінан-
совою діяльністю держави й є однією із стадій 
управління фінансами. Реалізація контрольних 
функцій у галузі фінансів здійснюється за двома 
напрямами: з одного боку, це контроль після 
завершення стадій формування, розподілу 
та використання державних грошових коштів, 
свого роду підсумковий контроль, з іншого – 
це контроль, що здійснюється на кожній із цих 
стадій, тобто оперативний контроль. Фінансо-
вий контроль виступає як діяльність держав-
них органів і недержавних організацій із забез-
печення законності, фінансової дисципліни і 
доцільності під час мобілізації, розподілу, вико-
ристання грошових коштів і пов’язаних із цим 
матеріальних цінностей.

В управлінні фінансами виділяють декілька 
функціональних складників: планування, стра-
тегічне управління, оперативне управління та 
контроль.

Основними методами фінансового контр-
олю є перевірки, ревізії, обстеження та аналіз. 
Види фінансового контролю, механізм його 
здійснення регулюються фінансовим законо-
давством [1].

Органи, що здійснюють фінансовий контр-
оль, утворюють систему із трьох груп: органи, 
що здійснюють загальнодержавний контр-
оль (Верховна Рада, Кабінет Міністрів Укра-

їни); органи відомчого фінансового контролю  
(Мінфін України, Нацбанк України та ін.); органи, 
що здійснюють незалежний фінансовий контр-
оль (аудиторські організації).

Центральним спеціалізованим органом дер-
жавної виконавчої влади з управління фінан-
сами є Міністерство фінансів України (Мінфін 
України), яке підпорядковується Кабінету Міні-
стрів і входить до його складу. На Міністерство 
фінансів покладені основні функції, завер-
шальними з яких є безпосередньо контроль, 
ревізія, перевірка фінансово-господарської 
діяльності всіх державних організацій, установ 
і підприємств.

Управління оподатковуванням в Україні 
покладене на Державну податкову службу Укра-
їни (ДПС України). ДПС України є центральним 
органом виконавчої влади, діяльність якого спря-
мовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через міністра фінансів України. ДПС 
України входить до системи органів виконавчої 
влади і забезпечує реалізацію єдиної державної 
податкової політики, контролює правильність 
обчислення податків та інших обов’язкових 
платежів і своєчасність їх сплати, накладає 
штрафні санкції та адміністративні стягнення на 
порушників податкового законодавства.

До системи органів Державної податкової 
служби України належать центральний апа-
рат і територіальні органи державні податкові 
служби в Києві, областях, округах (на два і 
більше регіони), державні податкові інспекції у 
районах, містах (окрім Києва), районах у містах, 
міжрайонні, об’єднані та спеціалізовані дер-
жавні податкові інспекції [2].

Управління фінансовою системою України 
досліджували такі вітчизняні вчені, як Н.Є. Селю-
ченко та З.К. Шмігельська. У своїй праці вони 
підтвердили, що ефективність функціонування 
фінансової системи істотно залежить від опти-
мальності розподілу та перерозподілу, що має 
базуватися на відповідності отриманих кожним 
суб’єктом доходів його вкладу у виробництво 
ВВП. Над реалізацією цього завдання пови-
нні працювати усі сфери та ланки фінансової 
системи.

 Одним з основних завдань органів управ-
ління фінансовою системою є забезпечення 
злагодженості у функціонуванні окремих сфер 
і ланок фінансових відносин. Цього досяга-
ють чітким розмежуванням функцій і повнова-
жень між фінансовими органами та інституці-
ями. Водночас потрібно враховувати ймовірні 
ризики, що пов’язані з посиленням залежності 
вітчизняної фінансової системи від коливань 
світових фінансових ринків, зростанням додат-
кового тиску на валютний ринок, можливим 
витісненням українських фінансових установ із 
відповідних ринків [3].

Стан та проблеми державного фінансового 
контролю на регіональному та місцевому рів-
нях також аналізувала І. Іванова. У своїй праці 
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вона дає прогноз ризиків негативних наслід-
ків від упровадження започаткованої в Україні 
реформи у системі контролю та робить висно-
вок про необхідність перегляду підходів під час 
створення сучасної системи державного фінан-
сового контролю в Україні з урахуванням вимог 
Європейського Союзу та внутрішніх особливос-
тей держави [4].

О. Брежнєва-Єрмоленко у своїй статті дослі-
джує питання проблемних аспектів державного 
фінансового контролю на місцевому рівні і дохо-
дить висновку, що досі так і не вдалося створити 
міцну, ефективно функціонуючу систему держав-
ного фінансового контролю діяльності органів 
місцевого самоврядування, свідченням чого є 
наявність у фінансовій системі держави низки сут-
тєвих проблем. Окрім того, науковець зазначає, 
що система державного фінансового контролю 
діяльності органів місцевого самоврядування, яка 
існує в Україні, більш схильна розвиватися відпо-
відно до саморегулюючої теорії самоврядування, 
тому основним недоліком її функціонування є 
неналежна реалізація функції аудиту дохідної та 
витратної частин місцевих бюджетів [5]. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Система державного фінансового 
контролю, яка побудована в Україні, не забез-
печує на належному рівні фінансово-бюджетну 
дисципліну як у цілому в державі, так і на регі-
ональному рівні зокрема. Це є наслідком низки 
проблем, які створюють тенденції щодо зрос-
тання кількості та обсягів основних фінансових 
порушень.

Однією з основних причин несформова-
ності цілісної системи можна виділити недо-
сконале законодавство.  Система державного 
фінансового контролю України функціонує без 
існування базового закону, який би встановлю-
вав основні поняття у цій сфері, чітко розподі-
ляв би завдання, функції та повноваження між 
органами державної та місцевої влади, регла-
ментував відносини між суб’єктами та об’єктами 
контролю, визначав відповідальність та неза-
лежність відповідних уповноважених посадо-
вих осіб. Бюджетний кодекс України не вре-
гульовує цих питань. Норми діючих законів та 
нормативно-правових актів у сфері державного 
фінансового контролю не завжди узгоджуються 
між собою. Методичні рекомендації та інструк-
ції охоплюють лише окремі аспекти. У вищих 
навчальних закладах фактично відсутній сис-
темний навчальний курс із підготовки та пере-
підготовки відповідних кадрів у цій сфері.

Наслідком безсистемності у правовому полі 
стала розбалансована система органів, що 
забезпечують державний фінансовий контр-
оль та аудит. Діяльність державних органів, що 
здійснюють контрольні, контрольно-ревізійні, 
наглядові і фіскальні дії щодо бюджетних коштів 
регламентується окремими спеціальними зако-
нами і нормативно-правовими актами. Водночас 

місцеві органи влади не зацікавлені в організації 
внутрішнього фінансового контролю в регіонах, 
що призводить до існування малоефективного 
внутрішнього контролю над витрачанням коштів 
місцевих бюджетів та трансфертів.

Наявна система державного фінансового 
контролю, безумовно, потребує нагального, 
однак послідовного і науково обґрунтованого 
реформування. Його необхідно проводити 
на основі попередньо розробленої концепції, 
визначальними факторами якої повинні стати 
завдання, поставлені перед нею.

Важливими умовами існування системи 
державного фінансового контролю є її єдність, 
незалежність та цілісність. Взаємодія органів, 
що входять до системи, та узгодженість їхніх дій 
гарантуватимуть максимальну прозорість руху 
державних коштів, об’єктивне й усебічне інфор-
мування, а також належний контроль над усу-
ненням порушень та реалізацією пропозицій.

На нашу думку, кожен орган контролю, як 
вищий державний, так і регіональний, пови-
нен володіти своєю  «функціональною нішею», 
що дало би змогу цілеспрямовано впливати на 
фінансову політику України та її регіонів. 

Ми вважаємо, що окремі заходи зі збільшення 
кількості перевірок на регіональному рівні контр-
олюючими органами не призведуть до суттєвого 
покращення стану фінансів України. У зв’язку 
із цим необхідно концептуально визначитися 
щодо моделі муніципального фінансового 
контролю та етапів її впровадження, окреслити 
коло законодавчих та нормативних актів, що 
забезпечуватимуть правову базу, та здійснити 
фінансово-економічні розрахунки такої моделі.

Відсутність відповідної координації призво-
дить до дублювання перевірок, паралелізму в 
роботі, розпорошенню зусиль органів контролю, 
як результат, їх діяльність не є всеохоплюючою. 
Здійснення спільних заходів сприятиме комп-
лексному підходу та глибшому аналізу. Ство-
рення єдиної вдосконаленої системи автома-
тично підвищить роль усіх органів, що входять 
до неї.

Ще однією характеристикою системи дер-
жавного фінансового контролю, на нашу думку, 
повинна стати її всеосяжність. Чим більший 
обсяг державних коштів потрапить під контроль, 
тим повнішою й якіснішою буде інформація, що 
надається владним органам та громадськості; 
зменшиться обсяг питань, не перевірених спів-
робітниками органів контролю, а отже, поруш-
ники бюджетної дисципліни не залишаться 
безкарними.

Система державного фінансового контролю 
також повинна:

– оперативно, адекватно та професійно 
реагувати на будь-які зміни в економіці та 
законодавстві;

– максимально повно забезпечувати здій-
снення попереднього, поточного та наступного 
контролю.
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У сучасному світі застосування найсучасні-
ших інформаційно-технологічних інструментів, 
що забезпечують результативність та ефек-
тивність фінансового контролю щодо форму-
вання та виконання державного (регіонального) 
бюджету, постає одним з актуальніших заходів 
щодо покращення досліджуваного питання.

Окрім того, забезпечення достовірності та 
надійності інформації про державні (місцеві) 
видатки, соціально-економічну результатив-
ність та ефективність витрачання державних 
(місцевих) коштів – не менш важливий аспект.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Усунення недоліків і суперечностей здійснення 
державного фінансового контролю місцевих 
бюджетів потребує комплексного підходу в час-
тині вирішення основних питань на теоретич-
ному та методичному рівнях.

Треба зауважити, що головною метою дер-
жавного (регіонального) фінансового контролю 
було й є забезпечення стабільності та еконо-
мічної безпеки держави (регіону), а для цього 
необхідно:

– збільшити дохідну частину державного 
(регіонального) бюджету, у тому числі й за раху-
нок пошуку альтернативних джерел надходжень;

– досягти економічного, ефективного вико-
ристання видаткової частини бюджету;

– домогтися скорочення кількості правопо-
рушень у фінансовій сфері шляхом проведення 
попереднього контролю (експертизи проектів 
рішень).

Усе зазначене вище визначає пріоритетні 
завдання системи державного фінансового 
контролю держави. Ігнорування хоча б одного з 
них не дасть змоги досягти головної мети дер-
жавного фінансового контролю.
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Тенденції розвитку МСБ в Україні досліджувався на прикладі напряму «Промисловість». Рівень рента-
бельності (збитковості) операційної й усієї діяльності МБС за 2013–2015 рр. негативний, це свідчить, що 
ця діяльність є неефективною. 

Виявлено, що ефективним інструментарієм, який стимулює розвиток МСБ, є фінансовий аутсорсинг 
(F&A), використання якого дає змогу знизити витрати на процес обліку й управління фінансами. Фінансо-
вий аутсорсинг зміцнює фінансове становище підприємств МСБ і забезпечує фінансову безпеку в умовах 
глобалізації, проте вимагає податкового стимулювання розвитку, як аутсорсеров – спеціалізованих фірм 
із надання послуг, так і клієнтів послуг фінансового аутсорсингу.

Ключові слова: малий і середній бізнес, збитковість, фінансовий аутсорсинг, аутсорсер, платник податків.

Тенденции развития МСБ в Украине исследовались на примере направления «Промышленность». 
Уровень рентабельности (убыточности) операционной и всей деятельности МБС за 2013–2015 гг. 
отрицательный, это свидетельствует о том, что эта деятельность является неэффективной.

Выявлено, что эффективным инструментарием, который стимулирует развитие МСБ, является 
финансовый аутсорсинг (F&A), использование которого позволяет снизить затраты на процесс учета 
и управления финансами. Финансовый аутсорсинг укрепляет финансовое положение предприятий МСБ и 
обеспечивает финансовую безопасность в условиях глобализации, однако требует налогового стимули-
рования развития как аутсорсеров – специализированных фирм по оказанию услуг, так и клиентов услуг 
финансового аутсорсинга.

Ключевые слова: малый и средний бизнес, убыточность, финансовый аутсорсинг, аутсорсер, нало-
гоплательщик.

SME Trends in Ukraine investigated by the example of the direction - «Industry». The level of profitability (loss) 
and operating all the activities of MBS for the period 2013-2015 is negative, it is reported that the activities of SME 
direction Ukraine - «Industry» is not effective.

Revealed that effective tools for encouraging the development of SMEs is a financial outsourcing (F & A), the use 
of which reduces the cost of the process of accounting and financial management. Financial outsourcing strengthens 
the financial position of SMEs and provides financial security in the context of globalization, however, requires the 
development of tax incentives as autsorserov-specialized companies to provide services and financial services 
outsourcing clients.

Keywords: small and medium businesses, losses, financial outsourcing, outsourcer, the taxpayer.

Малий і середній бізнес забезпечує швидку 
адаптацію до умов господарювання; відносно 
невеликі витрати на його здійснення; гнучкість і 
оперативність у прийнятті рішень; більш низьку 
потребу в первинному капіталі; зайнятість зна-
чної частини безробітного населення і форму-

вання середнього класу. Податкове стимулю-
вання, до якого належать спрощена система 
ведення бухгалтерського обліку, пільгові подат-
кові режими, податкові канікули, розстрочення 
або відстрочення по сплаті податків, знахо-
диться на першому місці серед основних інстру-
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ментів державної підтримки, випереджаючи по 
ефективності спрощення процедур реєстра-
ції, отримання ліцензії до одного дня; пільгове 
кредитування та iн. Податкове стимулювання 
сприяє підвищенню привабливості країни для 
ведення МСБ. Для цього органи державної 
влади здійснюють цілеспрямовані дії з надання 
податкових пільг та інших заходів податкового 
характеру щодо поліпшення майнового або еко-
номічного становища окремих категорій плат-
ників податків для створення зацікавленості 
здійснення певної діяльності. Однак аналіз і 
оцінка результатів податкового стимулювання 
МСБ в Україні показали, що, незважаючи на 
суттєві податкові преференції, надані малому 
та середньому бізнесу, спостерігається незна-
чний результуючий соціально-економічний 
ефект, одержуваний українською економікою 
від функціонування підприємств. Це доводять 
такі факти. Кількість організацій МСБ, серед-
ньооблікова чисельність працюючих, внесок у 
ВВП України багато в чому відстають від прак-
тики розвинутих країн. Тенденції розвитку МСБ 
в Україні досліджувалися на прикладі напряму 
«Промисловість» [1]. Так, обсяг реалізованої 
продукції цього напряму на 01.01.2015 становив 
4 170 659,9 млн. грн., а обсяг реалізованої про-
дукції малих підприємств (МП) на 01.01.2015 – 
705 000,5 млн. грн., або 16,9%. Капітальні 
інвестиції на 01.01.2015 – 178 384,9 млн. грн. 

(усього), із них МП – 27 933,8 млн. грн., або 
15,7% загальних капітальних інвестицій. При-
буток усього – 233 624,7 млн. грн., прибуток 
МСБ – 49 156,1 млн. грн., або 21,0% загального 
прибутку до оподаткування. Збиток становив 
798 001,5 млн. грн. (усього). Збиток малих під-
приємств (МП) – 224 418,5 млн. грн., або 28,1% 
загального збитку до оподаткування.

Сальдовий фінансовий результат МП негатив-
ний і має тенденцію до збільшення. Це свідчить 
про нееффектітивність діяльності підприємств 
малого бізнесу напряму «Промисловість» (рис. 
1). Рівень рентабельності (збитковості) операцій-
ної й усієї діяльності МП і середніх підприємств 
(СП) за 2014–2015 рр. негативний, це свідчить, 
що діяльність МСБ України напряму «Промисло-
вість» є неефективною (рис. 2, 3). Як видно з гра-
фіків, чим меншим є за розміром підприємство, 
тим в гіршому стані воно знаходиться. 

Держава не приділяє значної уваги таким під-
приємствам, але саме вони є основою стабіль-
ності економіки. Йде різке зменшення власного 
i зареєстрованого власного капіталу МП. Так, у 
2013 р. він становив 25 298,0 млн. грн., у 2014 р. – 
16 026,9 млн. грн., у 2015 р. – 1 359,2 млн. грн. 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
МП також різко зменшується й є негативним. 
Так, у 2013 р. він становив -23 797,3 млн. грн., 
у 2014 р. – -31 825,2 млн. грн., у 2015 р. – 
-49 947,3 млн. грн. (рис. 4, 5, табл. 1). 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Прибуток МП,млн.грн. 27770 36975,6 39794,1 39640,9 49156,1 95483
Збиток МП, млн.грн. (-) 43417,1 42032,9 49048,1 64698,8 224418,5 207389
Сальдовий фін.результат, млн. 

грн. -9205,6 -5057,3 -9254 -25057,9 -175262,4 -111906

Прибуток МП,млн.грн. 

Збиток МП, млн.грн. (-) 

Сальдовий фін.результат, млн. грн. 

Рис. 1. Динаміка сальдованого фінансового результату МП напряму 
«Промисловість», млн. грн. (2010–2015 рр.)
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Рис. 2. Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств 
напряму «Промисловість», % (2010–2015 рр.)

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Великі 3,9 6,2 5,2 5 0,7 4
Середні 5 6 5 3,2 -3,6 0
Малі 1,8 4,2 4,1 2,2 -17,9 -4,2
Мікро -3,5 0,8 -0,1 -2,3 -30,1 -8,2
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Великі 0,2 3,3 0,9 0,6 -11,1 -7
Середні 2,3 1,2 2,2 -0,1 -12,5 -5
Малі -5,7 -2,5 -3,3 -6,2 -26,5 -13,6
Мікро -13,9 -8 -10,2 -16,1 -40,2 -20,4
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Рис. 3. Рівень рентабельності (збитковості) усієї діяльності підприємств напряму 
«Промисловість», % (2010–2015 рр.)
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Як бачимо, рівень власного капіталу і заре-
єстрованого власного капіталу великих підпри-
ємств зменшується, власний капітал середніх під-
приємств у 2014 р. зменшується (табл. 1, рис. 4, 
5). Малі підприємства і мікропідприємства станов-
лять дуже маленький відсоток від усього власного 
капіталу. Звідси ми можемо зробити висновок, що 
малі підприємства в Україні найменш розвинуті. 

Спостерігається велика частка МП, які отри-
мали збиток. Так у 2011 р. 40,1% отримали збиток, 
у 2012 р. – 38,2%, у 2013 р. – 39,2%, у 2014 р. – 
42,0%, у 2015 р. – 33,6% (табл. 2, рис. 6). 

Такий вид діяльності, як «Промисловість», 
починаючи з 2013 р. має негативний фінансо-
вий результат (сальдо). Особливо це має місце 
для МП, негативний фінансовий результат 

Рис. 4. Рівень власного капіталу напряму «Промисловість»,  
млн. грн. (2010–2015 рр.)

Рис. 5. Рівень зареєстрованого власного капіталу напряму «Промисловість»,  
млн. грн. (2013–2015 рр.)
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Таблиця 1
Власний капітал підприємств України напряму «Промисловість», млн. грн. (2013–2015 рр.)

Роки
Власний капітал, млн. грн., усього

У тому числі
зареєстрований капітал, млн. грн.

Великі 
під-ва

Середні 
під-ва

Малі 
під-ва

З них 
мікропід-ва

Великі 
під-ва

Середні 
під-ва

Малі 
під-ва

З них 
мікропід-ва

2013 559414,8 136442,4 25298,0 10091,0 264396,5 112418,3 37310,1 18405,1
2014 488397,6 74794,3 16026,9 6823,6 258776,1 95390,3 45259,4 17376,6
2015 389852,5 87854,9 1359,2 4935,8 253550,8 110270,0 50881,9 19446,3

Продовження таблиці 1 

Роки

У тому числі
нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений та вилучений капітал

Великі 
під-ва

Середні 
під-ва

Малі 
під-ва

З них 
мікропід-ва

Великі 
під-ва

Середні 
під-ва

Малі 
під-ва

З них 
мікропід-ва

2013 111716,7 –24820,6 –23797,3 –14031,4 842,2 11838,5 4473,1 2304,1
2014 –40,1 –81705,5 –31825,2 –16309,0 1511,7 4393,2 14420,8 2633,8
2015 –105911,2 –133354,2 –49947,3 –15543,6 2783,3 4807,3 14808,4 3395,0

Таблиця 2
Фінансові результати до оподаткування МП  

за видом економічної діяльності «Промисловість»

Роки

Малі підприємства

фінансовий 
результат 

(сальдо), млн. 
грн.

підприємства, які одержали 
прибуток підприємства, які одержали збиток

у % до загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат,  
млн. грн.

у % до загальної 
кількості 

підприємств

фінансовий 
результат,  
млн. грн.

2011 4035,2 59,9 20063,1 40,1 16027,9
2012 3133,4 61,8 19614,6 38,2 16481,2
2013 –1152,9 60,8 17779,8 39,2 18932,7
2014 –68097,7 58,0 23050,0 42,0 91147,7
2015 –51550,6 67,0 35397,1 33,0 86947,7

Рис. 6. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) напряму «Промисловість», 
млн. грн. (2013–2015 рр.)
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(сальдо) яких значно збільшується, і в 2015 р. 
збільшився у п’ять разів (86 947,7 млн. грн.) 
порівняно з 2011 р. (16 027,9 млн. грн.).

Аналізуючи графіки (рис. 6–8), бачимо, що 
нерозподілений прибуток знаходиться в дуже 
поганому стані, підприємства отримують лише 
збиток. Неоплачений та вилучений капітал 
напряму «Промисловість» переважно збільшу-
ється, найбільший рівень мають малі підприєм-
ства та середні підприємства. 

Аналіз табл. 3 показав, що чистий прибуток 
(збиток) малих підприємств за видом економіч-
ної діяльності «Промисловість» – негативний 
(табл. 3). Якщо у великих підприємств чистий 

прибуток негативний із 2014 р., то у середніх під-
приємств і у малих він починається з 2011 р. Так, 
у 2011 р. чистий прибуток МП -1 318,5 млн. грн., 
у 2012 р. – -2 252,3 млн. грн., у 2013 р. – 
-3 993,2 млн. грн., у 2014 р. – -12 457,3 млн. грн., 
у 2015 р. – -7 443,0 млн. грн. Це свідчить про 
те, що фінансовий стан малого бізнесу України 
є незадовільним.

У результаті цього дослідження можна зро-
бити висновок, що Україна досягла цілком євро-
пейських показників за кількістю малих і середніх 
підприємств, але за ефективністю управління, 
у т. ч. управління фінансами, значно відстає. 
Однією з причин низької ефективності управ-
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Рис. 7. Неоплачений та вилучений капітал напряму «Промисловість»,  
млн. грн. (2013–2015 рр.)
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ління фінансами МСБ поряд з іншими є недо-
статнє податкове стимулювання діяльності МСБ.

За даними рейтингу Світового банку та Між-
народної фінансової корпорації (IFC) Paying 
Taxes 2017, податкова система України оціню-
валася за чотирма параметрами [2–5]:

• загальною ставкою податку (total taxe rate), 
яка показує податкове навантаження, суму всіх 
податків, що стягуються як відсоток від комер-
ційного прибутку, – 51,9%, 84-е місце;

• часом для виконання зобов'язань (time to 
comply) для підготовки документації та сплати 
податків – 356 годин;

• кількістю платежів – характеризує частоту 
сплати різних видів податків і внесків – п’ять 
разів на рік;

• індексом «після подачі» – показником, який 
оцінює загальний податковий тягар усіх про-
цедур, що виконуються бізнесом після сплати 
податків, – 79,3 бала.

Дослідження звіту міжнародного рейтингу 
Paying Taxes 2017 показує, що податкова сис-
тема України не є ефективною і не може бути 

порівняна з податковими системами у світі, які 
створюють мотивуюче середовище для сплати 
податків й які характеризуються прозорістю, 
зручністю і швидкістю адміністрування. Дослі-
дження показали, що для формування таких 
податкових систем створювалися центри з 
надання послуг фінансового аутсорсингу (F&A), 
які надають послуги для клієнтів – платників 
податків (переважно підприємствам МСБ) на 
бюджетній основі. Така практика в розвинених 
країнах дала змогу не тільки збільшити чисель-
ність підприємств МСБ і працюючих на них, а й 
підвищити ефективність управління, у т. ч. орга-
нізації управління фінансами МСБ, що спри-
яло зменшенню безробіття, формуванню класу 
само-зайнятого населення, здатного забезпе-
чити дохід своєї сім'ї, розвитку ефективної еко-
номіки та підвищенню економічної безпеки на 
мікро- і макрорівні.

Необхідно продовжити дослідження щодо 
формування методології і організації управління 
фінансовим аутсорсингом у країнах, що мають 
ефективну податкову систему. 

Таблиця 3
Чистий прибуток (збиток) малих підприємств  

за видом економічної діяльності «Промисловість»

Роки

Малі підприємства

фінансовий 
результат 
(сальдо)

підприємства, які одержали прибуток підприємства, які одержали збиток
у % до загальної 

кількості 
підприємств

фінансовий 
результат

у % до загальної 
кількості 

підприємств
фінансовий 
результат

2011 –1318,5 61,2 2977,9 38,8 4296,4
2012 –2252,3 60,8 2885,5 39,2 5137,8
2013 –3993,2 62,7 3471,5 37,3 7464,7
2014 –12457,3 63,3 3922,9 36,7 16380,2
2015 –7443,0 73,5 7056,5 26,5 14499,5
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У статті розглянуто роль доходів місцевих бюджетів у забезпеченні ефективного функціонування ор-
ганів місцевого самоврядування. Проаналізовано стан та структуру доходів місцевих бюджетів на прикла-
ді Львівської області. Вcтановлено, що для України характерний високий рівень концентрації бюджетних 
ресурсів на рівні центрального уряду та залежність місцевих бюджетів Львівської області від міжбюджет-
них трансфертів. Виявлено сталу тенденцію до зростання доходів місцевих бюджетів Львівської області 
як в абсолютному, так і у відносному значенні, а також коливання у їх структурі. Запропоновано способи 
посилення ролі місцевого оподаткування у формуванні доходів місцевих бюджетів і посилення фінансової 
автономії місцевих органів влади. 

Ключові слова: бюджетна система, місцевий бюджет, децентралізація, доходи, податкові надходжен-
ня, міжбюджетні трансферти.

В статье рассмотрена роль доходов местных бюджетов в обеспечении эффективного функциониро-
вания органов местного самоуправления. Проанализированы состояние и структура доходов местных 
бюджетов на примере Львовской области. Установлено, что для Украины свойственны высокая степень 
централизации бюджетных ресурсов на уровне центрального правительства и зависимость местных 
бюджетов Львовской области от межбюджетных трансфертов. Обнаружены устойчивая тенденция к 
росту доходов местных бюджетов Львовской области как в абсолютном, так и в относительном ис-
числении, а также колебания в их структуре. Предложено усиливать роль местного налогообложения 
в формировании доходов местных бюджетов и тем самым усиливать финансовую автономию местных 
органов власти. Предложены способы усиления роли местного налогообложения в формировании доходов 
местных бюджетов и усиление финансовой автономии местных органов власти.

Ключевые слова: бюджетная система, местный бюджет, децентрализация, доходы, налоговые по-
ступления, межбюджетные трансферты.

The article considers the status of local budgets revenues in ensuring the effective functioning of local government. 
Analyzed the status and structure of local budgets revenues on the example of Lviv region. It has been determined 
that high degree of centralization of budgetary resources at the central Government level is inherent for Ukraine and 
has been determined that dependence from inter-budgetary transfers is inherent for budgets of Lviv region. As result 
of the study, has been revealed a strong tendency to increase in revenues of local budgets of Lviv region in both 
absolute and relative terms and fluctuations in their structure. Have been proposed ways of strengthening the role 
of local taxation in the formation of local budgets and have been offered ways for enhancing the financial autonomy 
of local authorities.

Keywords: budget system, local budget, decentralization, income, tax revenues, intergovernmental transfers.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Роль доходів місцевих 
бюджетів важко переоцінити, адже доходи 
дають можливість органами місцевого само-
врядування забезпечувати належне виконання 

покладених на них завдань та функцій, підви-
щувати їх роль та ефективність функціону-
вання. Недостатність стабільних і в необхідній 
кількості доходів до місцевих бюджетів призво-
дить до зменшення рівня фінансової автономії 
та фінансової незалежності, а також суттєво 
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обмежує здатність місцевої влади впливати на 
розвиток підконтрольних регіонів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Проблеми, 
що пов’язані із формуванням доходів місце-
вих бюджетів, знайшли відображення в робо-
тах таких учених, як: В. Андрущенко, Т. Бонда-
рук, Б. Данилишин, М. Деркач, М. Зайчикова, 
О. Жихор, В. Ігнатенко, М. Карлін, О. Кириленко, 
В. Кравченко, М. Крупка, Є. Кузькін, М. Кульчиць-
кий, І. Луніна, К. Пав¬люк, І. Сазонець, О. Сун-
цова, Л. Тарангул, В. Федосов, С. Юрій та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим

присвячується означена стаття. Оскільки 
в доходах місцевих бюджетів відбуваються 
постійні зміни, то постає питання щодо збалан-
сування їх структури, яке повинне вирішува-
тися на основі детального аналізу найновіших 
даних. Найбільш гострою нині є ситуація з рів-
нем достатності доходів місцевих бюджетів та 
їх високої залежності від міжбюджетних транс-
фертів. Це породжує необхідність пошуку мож-
ливості збільшення доходів місцевих бюджетів 
за рахунок джерел, що посилюють фінансову 
незалежність органів місцевої влади і ведуть до 
посилення децентралізації.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є аналіз фор-
мування доходів місцевих бюджетів у розрізні 
кожної з груп доходів, порівняння структури 
доходів місцевих бюджетів в Україні загалом та 
Львівській області зокрема, а також пошук шля-
хів досягнення їх збалансованості.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням

отриманих наукових результатів. Ефективне 
функціонування органів місцевого самовря-
дування і виконання усіх покладених на них 
завдань та функцій матимуть місце лише тоді, 
коли у їх розпорядженні буде наявний достатній 
обсяг фінансових ресурсів. Варто відзначити, 
що місцем концентрації фінансових ресур-
сів органів місцевого самоврядування, а отже, 
фінансовою основою їх діяльності є саме місце-
вий бюджет.

Місцеві бюджети займають важливе місце у 
бюджетній системі, а також одне із центральних 
місць в економічній системі держави. Вони є най-
численнішою ланкою її бюджетної системи [1].

Відповідно до Бюджетного кодексу Укра-
їни, місцеві бюджети – бюджет Автономної 
Республіки Крим, обласні, районні бюджети та 
бюджети місцевого самоврядування [2].

Бюджети місцевого самоврядування – 
бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, 
селищ, міст (у тому числі районів у містах), 
бюджети об’єднаних територіальних громад, що 
створюються згідно із законом та перспективним 
планом формування територій громад [2].

Майже всі країни, в яких функціонувала 

командна економіка, прийшли до розуміння 
того, що загальний рівень діяльності держав-
ного сектора має бути скорочений з одночас-
ним посиленням місцевого самоврядування 
як одного з вирішальних інститутів демократії 
[3, c. 165]. Проблема недостатності фінансових 
ресурсів в органах місцевого самоврядування 
та нестабільність їхніх дохідних джерел нині 
набула загальнодержавної ваги [4, c. 67].

Місцеві фінансові ресурси – це сукупність 
фондів коштів, що формують у процесі розпо-
ділу ВВП і спрямовують на економічний і соці-
альний розвиток адміністративно-територіаль-
них одиниць [5, c. 51].

Джерелом фінансових ресурсів незалежно 
від рівня їхнього формування та використання 
завжди є валовий внутрішній продукт країни 
як вартість усіх створених у суспільстві благ за 
певний період. Провідне місце у складі фінансо-
вих ресурсів займають доходи місцевих бюдже-
тів [6, c. 79–80].

Доходи бюджету – це кошти, що надходять у 
постійне користування на безповоротній основі. 
Вони забезпечують стабільність бюджету і 
фінансування його видатків [6, c. 47].

Система формування доходів місцевих 
бюджетів – це сукупність грошово-економічних 
відносин суспільства, що забезпечують фор-
мування, розподіл і використання фінансових 
ресурсів на регіональному рівні та оптимальний, 
ефективний розвиток регіонів за результатами 
діяльності місцевих органів влади за умов децен-
тралізованого управління. Доходи місцевих 
бюджетів є мотивуючим інструментом розвитку 
країни у цілому та фінансовою основою місце-
вого самоврядування. Тобто це не лише процес 
акумуляції фінансових ресурсів суспільства, які 
мобілізуються на відповідній території, а й важ-
ливий інструмент елімінування фінансово-еко-
номічних ризиків розвитку країни, що особливо 
актуально в умовах сучасної кризи [7, c. 47].

Формування доходів місцевих бюджетів, 
повноваження та відповідні функції учасників 
бюджетного процесу на місцевому рівні регла-
ментуються відповідною законодавчою базою.

Згідно з Бюджетним кодексом України, до 
базових нормативних актів належать: Конститу-
ція України; Закон України «Про місцеве само-
врядування в Україні»; Бюджетний кодекс Укра-
їни; Податковий кодекс України; щорічні закони 
України про державний бюджет України; нор-
мативно-правові акти Кабінету Міністрів Укра-
їни; нормативно-правові акти органів виконав-
чої влади; рішення про місцевий бюджет; інші 
закони, що регулюють бюджетні відносини [2].

Бюджетний кодекс України закріпив на 
стабільній основі перелік доходів місцевого 
бюджету і постійні відсотки їхнього розмеж-
ування між різними видами бюджетів [5, c. 81].

Згідно зі ст. 9 Бюджетного кодексу України, 
доходи бюджету класифікуються за такими роз-
ділами: податкові надходження; неподаткові 
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надходження; доходи від операцій із капіталом; 
трансферти [2].

У бюджетній системі України доходи між 
основними ланками розподіляють відповідно до 
загальнодержавного законодавства, всередині 
ланки – відповідно до рішення місцевих органів 
влади [5, c. 65].

Обсяг доходів місцевих бюджетів (без ура-
хування міжбюджетних трансфертів) в Україні 
протягом 2014–2016 рр. стабільно зростав [8].

Для визначення ролі доходів місцевих 
бюджетів у бюджетній системі України необ-
хідно проаналізувати, яку частку у структурі 
доходів зведеного бюджету України займають 
саме доходи місцевих бюджетів. Відповідно до 
даних із Бюджетного моніторингу [8], ситуація 
була нестабільною. У 2015 р. частка доходів 
місцевих бюджетів у зведеному бюджеті Укра-
їни зменшилася з 22,18% до 18,48%, тобто на 
3,7 в. п. У 2016 р. ситуація змінилася, і відбу-
лося зростання у 1,18 рази, або на 3,32 в. п., 
і частка доходів місцевих бюджетів уже стано-
вила 21,8%. Загалом протягом аналізованого 
періоду відбулося зменшення ролі доходів міс-
цевих бюджетів у бюджетній системі України, 
адже частка доходів місцевих бюджетів у зве-
деному бюджеті на кінець 2016 р. зменшилася 
на 0,38 в. п. порівняно з 2014 р. Така ситуація є 
негативною, адже є свідченням того, що вітчиз-
няній бюджетній системі притаманна висока 
концентрація бюджетних ресурсів на рівні дер-
жавного бюджету. Це доказ того, що в Україні й 
надалі спостерігається високий рівень центра-
лізації бюджетних коштів, що абсолютно супер-
ечить взятому курсу на децентралізацію. Незва-
жаючи на те що доходи місцевих бюджетів за  
2014–2016 рр. зросли у 1,69 рази, замість підви-
щення ролі місцевих бюджетів відбулося підви-
щення ролі державного бюджету.

Реформи, які перманентно відбуваються 
в бюджетній сфері держави, не розв’язують 
головної проблеми – надання реальної само-
стійності місцевим бюджетам [9, c. 33].

Розглянемо дохідну частину місцевих бюдже-
тів на прикладі Львівської області. Зведений 
бюджет області включає показники обласного 
бюджету, зведених бюджетів районів і бюджетів 
міст обласного значення цієї області [2].

Стосовно Львівської області доходи її міс-
цевих бюджетів, згідно з інформацією, що 
наведена у річних звітах про виконання місце-
вих бюджетів Львівської області [10], протягом 
2014–2016 рр. постійно зростали. У структурі 
доходів місцевих бюджетів аналізованої області 
(без урахування міжбюджетних трансфертів) 
протягом 2014–2016 рр. переважають подат-
кові надходження. У 2014 р. частка податкових 
надходжень становила 87,5% від усіх мобілізо-
ваних доходів (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) до місцевих бюджетів Львівщини. 
У 2015 р. ця частка зменшилася на 3,4 в. п. і 
становила 84,1%. У 2016 р. відбулося зрос-

тання частки податкових надходжень до позна-
чки 87,0%, тобто на 2,9 в. п., або ж у 1,03 рази. 
Стосовно 2016 р. порівняно з 2014 р. відбулося 
зменшення цієї частки на 0,5 в. п. (на 1%).

Протягом 2014–2016 рр. частка податкових 
надходжень була найвищою як у доходах міс-
цевих бюджетів в Україні (без урахування між-
бюджетних трансфертів), так і в доходах місце-
вих бюджетів Львівської області. Також варто 
зазначити, що в доходах місцевих бюджетів 
Львівщини (без урахування трансфертів) частка 
податкових надходжень щороку була дещо 
більшою.

Місцеве оподаткування є частиною системи 
оподаткування, на яку покладена надзвичайно 
важлива роль. Завдяки місцевим податкам 
здійснюється фінансування діяльності органів 
місцевого самоврядування та забезпечується 
належне виконання покладених на них еко-
номічних, соціальних та регулюючих функцій. 
Принаймні таку роль місцеві податки виконують 
у розвинених країнах [11, c. 92].

Частка надходжень від місцевих податків та 
зборів у доходах місцевих бюджетів Львівщини 
(без урахування трансфертів) у 2014 р. досягла 
значення 10,4% . У 2015 р. вона зросла до 18,8% 
(на 8,4 в. п.), що у 1,8 рази більше. У 2016 р. 
порівняно з аналогічним періодом 2015 р. знову 
відбулося зростання, а саме до 20%, тобто на 
1,2 в. п. (у 1,07 рази). Якщо порівнювати 2016 р. 
із 2014 р., то загалом простежується зростання 
частки надходжень від місцевих податків та збо-
рів, а саме на 9,6 в. п. (у 1,92 рази).

Варто зазначити, що в 2014–2016 рр. відбу-
валося зростання як частки місцевих податків та 
зборів у місцевих бюджетах в Україні, так і в місце-
вих бюджетах Львівської області. Лише в 2014 р. 
частка місцевих податків та зборів була більшою 
для місцевих бюджетів Львівської області.

Податкові борги (недоїмка) – це податки, які 
має отримати бюджет, але які не були сплачені 
[12, c. 89].

Утрати місцевих бюджетів Львівської 
області протягом усього аналізованого пері-
оду стабільно зростали. Частка втрат місцевих 
бюджетів Львівської області внаслідок наявної 
недоїмки у загальному обсязі податкових над-
ходжень становила 3,10% у 2014 р., а в 2015 р. 
– 3,58% (зросла), у 2016 р. – знизилася до 2,3%. 
Загалом місцеві бюджети Львівської області за 
період 2014–2016 рр. утратили 0,52 млрд. грн., 
тобто 2,78% від податкових надходжень. Отже, 
стягнення недоїмки є додатковим резервом для 
збільшення доходів місцевих бюджетів Львів-
ської області.

Незважаючи на багатогранну роль податків у 
формуванні доходів місцевих бюджетів, викорис-
тання неподаткових джерел їх наповнення дасть 
змогу дещо нівелювати негативний вплив подат-
кових регуляторів. Справляння неподаткових 
доходів на місцевому рівні забезпечує рівність та 
надання суспільних благ і послуг [13, c. 101–102].
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Щодо доходів місцевих бюджетів Львівської 
області (без урахування трансфертів), то непо-
даткові надходження у 2014–2016 рр. закріпили 
друге місце у їх структурі, а їх абсолютний обсяг 
зростав. У 2014 р. їхня частка становила 10,4%. 
У 2015 р. вона зросла до 12,7%, тобто на 2,3 в. п. 
(у 1,22 рази), а в 2016 р. відбувся спад до 11,0%, 
тобто на 1,7 в. п. (на 13%). За весь аналізований 
період (2014–2016 рр.) відбулося зростання на 
0,6 в. п., або на 6%.

Також варто відзначити, що частка неподат-
кових надходжень у доходах місцевих бюджетів 
(без урахування трансфертів) була протягом 
2014–2016 рр. більшою для місцевих бюдже-
тів в Україні порівняно із часткою в місцевих 
бюджетах Львівської області.

Наступним етапом аналізу є дослідження 
доходів від операцій із капіталом, які займали 
третє місце у структурі доходів місцевих бюдже-
тів Львівської області (без урахування транс-
фертів). У 2014 р. частка цієї групи доходів ста-
новила 2,1%. У 2015 р. вона зросла до 3,2% (на 
1,1 в. п.), тобто у 1,52 рази. Щодо ситуації у 2016 
році, то відбулося послаблення ролі доходів від 
операцій із капіталом у структурі доходів місце-
вих бюджетів Львівської області. Цей показник 
у 2016 р. становив 2,0% (на 1,6 в. п. менше). 
Якщо за базисний обрати 2014 р., то відбулося 
зменшення части доходів від операцій із капіта-
лом на 0,1 в. п., тобто на 5%. 

Частка доходів від операцій із капіталом у дохо-
дах місцевих бюджетів (без урахування трансфер-
тів) була протягом 2014–2016 рр. більшою для 
місцевих бюджетів Львівської області порівняно із 
часткою в місцевих бюджетах в Україні.

Частка трансфертів бюджету центрального 
уряду в бюджети місцевих органів влади є важ-
ливим показником централізації (децентралі-
зації) бюджетної системи. За питомою вагою 
трансфертів у поточних доходах бюджетів 
можна робити висновок щодо ступеня залеж-
ності місцевих органів влади від державного 
бюджету [14, c. 22].

У структурі доходів місцевих бюджетів Львів-
ської області (з урахуванням трансфертів) пере-
важають міжбюджетні трансферти. У 2014 р. 
їхня частка становила 63,3%. У 2015 р. спостері-
галося зростання даного показника до 65,5% (на 
2,3 в. п.), тобто у 1,04 рази. У 2016 р., навпаки, 
відбулося зменшення частки трансфертів до 
позначки 57,3 (на 8,3 в. п.), тобто на 13%. Якщо 
порівнювати 2016 р. із 2014 р., то загалом від-
булося послаблення ролі трансфертів у дохо-
дах місцевих бюджетів Львівської області, адже 
їхня частка зменшилася на 6,0 в. п. (на 9%). 
Це, безумовно, позитивно, адже свідчить про 
підвищення самостійності місцевих бюджетів. 
Потрібно відзначити, що місцеві бюджети Львів-
ської області були більш залежними від транс-
фертів, аніж місцеві бюджети в Україні загалом.

Під час урахування в доходах місцевих 
бюджетів Львівської області обсягу трансфертів 

суттєво зменшується роль інших груп доходів, 
особливо податкових надходжень. Це є негатив-
ним явищем, адже свідчить про те, що місцеві 
бюджети сильно залежать від допомоги з дер-
жавного бюджету. Особливо це підтверджує той 
факт, що протягом усього аналізованого періоду 
частка трансфертів у доходах місцевих бюдже-
тів Львівщини стабільно була більшою ніж 50%. 
Така ситуація суперечить світовим тенденціям, 
а також курсу на децентралізацію, котрий обра-
ний Україною.

Європейський вектор розвитку нашої країни у 
напрямі децентралізації управління має супро-
воджуватися реформуванням як адміністра-
тивно-територіального устрою, так і бюджетно-
податкової сфери. Централізованими можна 
вважати системи фінансового забезпечення 
місцевого самоврядування тих країн, де рівень 
надходжень від трансфертів становить понад 
45% [15, c. 148–149].

До недоліків чинної в Україні системи форму-
вання місцевих бюджетів можна віднести висо-
кий рівень концентрації фінансових ресурсів у 
державному бюджеті, що знижує значення міс-
цевих бюджетів у вирішенні життєво важливих 
для населення завдань [16, c. 353].

За рахунок трансфертів в Україні в  
2014–2016 рр. формується 53,4–59,2% доходів 
місцевих. Для Львівської області цей показник 
є навіть вищим і коливається протягом анало-
гічного періоду в діапазоні 65,6–57,3%. Тобто 
система фінансового забезпечення місцевого 
самоврядування в Україні є централізованою.

Для порівняння, частка міжбюджетних транс-
фертів у структурі доходів місцевих бюджетів 
становить 0,8% в Ісландії; 7,7% – у США; 6,9% – 
у Люксембурзі; 14,0% – в Австрії; 16,6% – в 
Іспанії; 18,4% – у Швейцарії; 27,2% – у Швеції; 
32,4% – у Німеччині; 35,2% – в Японії; 41,4% – у 
Норвегії [17, с. 31].

Для України необхідним є не лише вдоско-
налення системи міжбюджетних відносин, але й 
усвідомлення того, що вся система бюджетних 
відносин повинна орієнтуватися на реалізацію 
сукупності інтересів держави, бізнесу та грома-
дянина [18, c. 259–260].

Основним напрямом розв’язання проблем 
місцевого самоврядування в Україні вважа-
ється створення самодостатніх територіальних 
громад. Цього можна досягти в результаті вдо-
сконалення системи територіальної організації 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
проведення реформи адміністративно-терито-
ріального устрою, що має супроводжуватися 
зміцненням територіальних громад, продо-
вженням бюджетної реформи та доведенням її 
до базового рівня – бюджетів сіл, селищ, міст 
районного значення [18, c. 377].

Необхідно чітко усвідомлювати, що розгор-
тання бюджетної реформи у напрямі погли-
блення фіскальної децентралізації суттєво 
гальмуватиме наявний адміністративно-тери-
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торіальний устрій. Здійснення фінансового 
вирівнювання буде ефективним лише за умови 
широкомасштабного його реформування. Най-
доцільнішим уважається укрупнення адміністра-
тивно-територіальних одиниць з урахуванням 
низки чинників, серед яких головним повинен 
бути фінансово-податковий [18, c. 381]

Станом на 05.04.2017 у Львівській області 
є 22 об’єднані територіальні громади, а в пер-
спективних планах створення ще 71 об’єднаної 
територіальної громади. Обсяг власних доходів 
на одну особу об’єднаної територіальної гро-
мади в 2016 р. зріс у два рази. Доходи бюджетів 
об’єднаних територіальних громад з урахуван-
ням міжбюджетних трансфертів зросли у сім 
разів [19].

Доходи місцевих бюджетів не диверсифі-
ковані, основну частку податкових доходів 
місцевих бюджетів становить один вид над-
ходжень – податок на доходи фізичних осіб. 
Місцеві податки не виконують функції фіскаль-
ного інструменту органів місцевого самовряду-
вання [20, c. 95]. У структурі податкових над-
ходжень місцевих бюджетів Львівської області 
вони займають друге місце після податку на 
доходи фізичних осіб, а їхня частка протягом  
2014–2016 рр. коливається в межах 11,9–23,0%.

Водночас у більшості країн Європейського 
Союзу місцеві податки становлять близько 30% 
усіх податкових надходжень. Так, у Великобри-
танії їхня частка в доходах органів місцевого 
самоврядування становить 37%, у Німеччині – 
46%, у Франції – 67% [21, c. 10].

Одним з актуальних питань, вирішення 
якого має велике значення для економічного 
зростання України, є адаптація національного 
законодавства до європейських стандартів. Як 
свідчить зарубіжний досвід, в окремих країнах 
нерухоме майно оподатковується виходячи з 
його вартісної оцінки [22, c. 160].

Що ж стосується міжнародної практики опо-
даткування нерухомого майна, то доцільно 
звернути увагу на досвід зарубіжних країн, 
адже у багатьох країнах цей податок запрова-
джено досить давно, що має стати прикладом 
для нашої країни. Розглянемо досвід декількох 
країн – членів ЄС у даному напрямі [23, c. 81]. 
У Німеччині податок під час купівлі нерухомого 
майна становить 3,5% від її кадастрової вар-
тості, що на відміну від балансової є вартістю 
з урахуванням цільового призначення нерухо-
мості. В Іспанії власникам житла доводиться 
платити на рік два податки: муніципальний 

(0,5–2% від кадастрової вартості житла) і пода-
ток на майно (0,2–2,5%). Для останнього базою 
може бути і кадастрова вартість об'єкта, і його 
ринкова ціна [22, c. 160].

Світовий досвід показує, що податок на 
нерухомість у разі використання правильного 
підходу може стати однією з вагомих статей 
дохідної частини бюджету. Зокрема, Німеччина 
отримує 1,1% загальних надходжень від зазна-
ченого податку, Швейцарія – 0,46%. Він забез-
печує до 95% надходжень до місцевих бюджетів 
у Нідерландах, 81% – у Канаді, 52% – у Франції, 
від 10% до 70% – у США [22, c. 80].

Важливим також є єдиний податок, адже 
мале підприємництво є надзвичайно динаміч-
ним елементом економіки країни і має серйозний 
фіскальний потенціал. Єдиний податок займає 
найсуттєвіше місце у структурі надходжень від 
місцевих податків та зборів до місцевих бюдже-
тів Львівщини. Його частка протягом 2014–2016 
рр. коливається в діапазоні 89–51,1%.

Держава може збільшувати обсяг надхо-
джень єдиного податку до місцевих бюджетів 
шляхом регулювання факторів впливу на обсяги 
надходжень єдиного податку до бюджету, а 
саме: величину ВВП; рівень платоспроможності 
населення; рівень тіньової економіки; валютний 
курс та рівень інфляції. Для зменшення рівня 
тіньової економіки держава має створити про-
зорі умови для ведення бізнесу в Україні, підви-
щити рівень довіри до державних органів, удо-
сконалити податкову систему [23, c. 33].

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Отже, у результаті проведеного дослідження 
виявлено, що в Україні гостро постає про-
блема з високим рівнем концентрації бюджет-
них ресурсів на центральному рівні, а також 
недиверсифікованістю дохідних джерел міс-
цевих бюджетів Львівської області. Структура 
доходів місцевих бюджетів Львівщини свід-
чить, що недостатнім є обсяг коштів, для того 
щоб повною мірою забезпечити самостійність 
відповідних бюджетів. Така ситуація супер-
ечить наближенню до реалізації такої цілі, як 
децентралізація, що нині є ключовим векто-
ром розвитку для бюджетної системи України. 
Перспективами для подальших досліджень 
у даному напрямі є проведення ґрунтовного 
аналізу досвіду європейських країн у форму-
ванні доходів місцевих бюджетів та проведенні 
децентралізації, а також пошук можливостей 
його адаптації до вітчизняної економіки.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://minfin.gov.ua
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
3. Бойко Є.О. Можливості застосування зарубіжного досвіду формування місцевих бюджетів в Україні / 

Є.О. Бойко, Є.В. Сапонько // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – № 2. – С. 163–167.



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

301301ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

4. Полинюк Н.І. Механізм формування фінансових ресурсів місцевих органів управління в умовах демо-
кратизації суспільства / Н.І. Полинюк // Економічний аналіз. – 2016. – № 1. – Т. 26. – С. 65–72.

5. Євдокімова М.О. Місцеві фінанси : [навч. посіб.] / М.О. Євдокімова. – Х. : ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 
2014. – 343 с. 

6. Кульчицький М.І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / М.І. Кульчицький ; вид. 2-е, перероб. та доп. – Львів : 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 420 с.

7. Бондарук Т.Г. Роль міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів України / 
Т.Г. Бондарук, І.О. Мельничук // Статистика України. – 2015. – № 4. –С. 46–52.

8. Бюджетний моніторинг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ibser.org.ua. 
9. Тарангул Л.Л. Особливості формування міжбюджетних фінансових потоків у умовах запровадження в 

Україні бюджетної децентралізації / Л.Л. Тарангул, Т.А. Коляда // Фінанси України. – 2015. – № 3. – С. 30–44.
10. Річний звіт про виконання місцевих бюджетів Львівської області [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://loda.gov.ua
11. Калустян Я.В. Фінансування розвитку міст за рахунок податків: європейський досвід / Я.В. Калустян // 

Схід. – № 6(126). – С. 91–94.
12. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : [навч. посіб.] / О.О. Сунцова. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.
13. Письменний В.В. Неподаткові джерела формування доходів місцевих бюджетів України / В.В. Письмен-

ний // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 1. – С. 101–106.
14. Казюк Я.М. Питання бюджетної децентралізації управління системою місцевих бюджетів / Я.М. Казюк // 

Статистика України. – 2014. – № 2. – С. 20–25.
15. Деркач М.І. Сучасна державна політика у сфері подолання статичного та динамічного дисбалансів міс-

цевих бюджетів / М.І. Деркач // Фінанси України. – 2011. – № 4. – С. 55–64.
16. Савчук Н.В. Необхідність трансформації бюджетної системи у контексті розвитку місцевого самовряду-

вання / Н.В. Савчук // Наука й економіка. – 2014. – № 2(34). – С. 23–32.
17. Мельничук Н.Ю. Роль бюджетного регулювання у формуванні та використанні коштів бюджетів / 

Н.Ю. Мельничук // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2015. – 
№ 1(14). – С. 138–146.

18. Кульчицький М.І. Міжбюджетні відносини в економічній системі України : дис. … док. екон. наук : спец. 
08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / М.І. Кульчицький. – Львів, 2016. – 475 с.

19. Децентралізація влади – офіційний сайт реформи [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://decentralization.gov.ua/

20. Андрейків Т.Я. Формування місцевих бюджетів: соціально-економічний аспект / Т.Я. Андрейків, О.І. Анто-
нюк, В.В. Пірог // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 10. – С. 93–96.

21. Управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів Львівщини: проблеми та напрями підвищення 
ефективності / І.З. Сторянська, М.А. Козоріз, С.А. Давимука [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.З. Сторян-
ської. – Львів : НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2013. – 93 с.

22. Зима О.Г. Удосконалення оподаткування нерухомого майна з урахуванням зарубіжного досвіду / 
О.Г. Зима, І.С. Єршова // Бізнес Інформ. – 2012. – № 6. – С. 159–161.

23. Гостєва О.Ю. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, як можливість поповнення 
місцевих бюджетів / О.Ю. Гостєва // Економіка та право. – 2015. – № 2(41). – С. 79–84.

24. Славкова А.А. Спрощена система оподаткування: баланс державних та підприємницьких інтересів / 
А.А. Славкова // Фінансове забезпечення діяльності суб'єктів господарювання : матеріали ІV Всеукраїнської 
науково-практичної конференції (Кременчук, 3 січня 2016 р.). – Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 
2016. – С. 32–34.



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

302 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ302

УДК 336.13:332.8

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

WAYS FOR IMPROVING THE MECHANISM OF FINANCING  
OF THE PUBLIC UTILITIES SECTOR OF UKRAINE

Парубець О.М.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,
Чернігівський національний технологічний університет

Сугоняко Д.О.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри публічного управління та менеджменту організацій,
Чернігівський національний технологічний університет

Краснянська Ю.В.
студентка,

Чернігівський національний технологічний університет

У статті проведено дослідження джерел фінансування житлово-комунального господарства України, а 
саме коштів державного і місцевих бюджетів, кредитів та інвестицій, що надаються по лінії міжнародних 
фінансових організацій. Указано на необхідність поєднання механізмів прямого бюджетного фінансування 
з ринковими. Запропоновано напрями вдосконалення таких механізмів для залучення додаткових фінансо-
вих ресурсів, ураховуючи сучасний стан ЖКГ, головним серед яких є розвиток муніципально-приватного 
партнерства.

Ключові слова: фінансування, кредит, видатки бюджету, житлово-комунальне господарство, меха-
нізм, муніципально-приватне партнерство

В статье проведено исследование существующих источников финансирования жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Украины, а именно средств государственного и местных бюджетов, кредитов и инвес-
тиций, предоставляемых по линии международных финансовых организаций. Указано на необходимость 
сочетания механизмов прямого бюджетного финансирования с рыночными. Предложены направления со-
вершенствования таких механизмов для привлечения дополнительных финансовых ресурсов, учитывая 
современное состояние ЖКХ, главным среди которых является развитие муниципально-частного парт-
нерства.

Ключевые слова: финансирование, кредит, расходы бюджета, жилищно-коммунальное хозяйство, ме-
ханизм, муниципально-частное партнерство.

The article carries a research of existing sources of financing of the public utilities sector of Ukraine, namely, 
means of state and local budgets, loans and investments provided by international financial organizations. The 
need for combining mechanisms of direct budget financing and market ones is pointed out. Ways for improving 
such mechanisms for the purpose of the attraction of additional financial resources are proposed, taking into 
account current state of the public utilities sector, the main among which is the development of the municipal-private 
partnership.

Keywords: financing, loan, budget expenditure, public utilities sector, mechanism, municipal-private partnership.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими

науковими чи практичними завданнями. 
В умовах високого ступеня зношення основних 
засобів, відсутності необхідного розміру коштів 
на впровадження ресурсозберігаючих технологій, 
невідповідності вартості комунальних послуг їх 
якості, зменшення платоспроможного попиту спо-
живачів житлово-комунальний сектор залишився 

без загальнодержавної стратегічної програми 
реформування і розвитку. На фоні цього відсут-
ність дієвих напрямів фінансової політики у сфері 
житлово-комунального господарства (ЖКГ), 
недосконалість нормативно-законодавчої бази, 
прорахунки в управлінні фінансовими ресурсами 
зумовлюють необхідність розроблення пропо-
зицій і заходів, спрямованих на вдосконалення 
наявного механізму його фінансування. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Різноманітні аспекти 
фінансування житлово-комунального господар-
ства досліджували О.Б. Бабаєвська, А.Є. Буря-
ченко, В.В. Величко, Ю.Є. Гайко, О.А. Дубас, 
О.С. Максименко, О.В. Нагорна, Ю.Л. Петру-
шевський, О.Ю. Покровська, О.Г. Череп та 
багато інших.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим

присвячується означена стаття. Незважаючи 
на значний науковий доробок, питання вдо-
сконалення механізму його фінансування ЖКГ 
потребують проведення подальших досліджень 
в напрямі розвитку наявних та пошуку нових 
форм забезпечення житлово-комунальної діяль-
ності необхідними фінансовими ресурсами. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження наяв-
ного механізму фінансування ЖКГ та розро-
блення напрямів щодо його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Законодавчо-норматив-
ною базою функціонування підприємств ЖКГ 
виступають закони України «Про житлово-кому-
нальні послуги», «Про Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних послуг», «Про 
забезпечення єдиного підходу до формування 
тарифів на житлово-комунальні послуги», «Про 
державне регулювання у сфері комунальних 
послуг». Реформування ЖКГ проводилося на 
основі Загальнодержавної програми реформу-
вання і розвитку житлово-комунального госпо-
дарства, розрахованої на період 2009–2014 рр. 
У зазначеній програмі вказувалося на необ-
хідність розроблення фінансового механізму 
надання та утримання житла, підвищення енер-
гоефективності житлових будинків, переходу 
до економічно обґрунтованих тарифів для всіх 
категорій  споживачів житлово-комунальних 
послуг, запобігання перехресному субсидію-
ванню, реструктуризації та списання безна-
дійної заборгованості у сфері ЖКГ; створення 

системи державного страхування кредитів, 
визначення принципів і механізму підтримки 
населення з використанням коштів державного 
бюджету, широкого застосування лізингу устат-
кування. На практиці більш реалізованими є 
техніко-технологічні реформи, натомість еконо-
мічні та у їх складі фінансові потребують розро-
блення нових підходів [1].

Основними джерелами фінансування ЖКГ є 
кошти державного і місцевих бюджетів, фізич-
них та юридичних осіб за сплату житлово-кому-
нальних послуг, інвестиції і кредити, кошти, що 
виділяються по лінії міжнародних фінансових 
організацій. Обсяг фінансування житлово-кому-
нального господарства та оплати комунальних 
послуг та енергоносіїв наведено в табл. 1.  

Фактичні видатки державного бюджету на 
житлово-комунальне господарство за період, 
що аналізується, мають постійну тенденцію 
до зменшення, порівняно з 2015 р. на 41,8% з 
2012 р. – у 30 разів. Стосовно видатків на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв ситуація є 
зворотною, а саме спостерігається їх зростання 
на 16,0% та 20,1% щодо 2015 р. та 2012 р. від-
повідно, що переважно пов’язане зі зростанням 
тарифів на комунальні послуги.

Основна частка видатків на утримання ЖКГ і 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв здій-
снюється з місцевих бюджетів (табл. 2).

Як видно з наведених у табл. 2 даних, видатки 
місцевих бюджетів за функціональною ознакою 
на житлово-комунальне господарство в 2016 р. 
порівняно з 2015 р. зросли на 11,8%, але в 
загальній структурі видатків становили всього 
5%. Досліджуючи видатки на соціальний захист 
та соціальне забезпечення в розрізі допомоги у 
вирішенні житлового питання, треба зазначити 
збільшення їх розміру в 2016 р. на виплату пільг 
і житлових субсидій до 40,3 млрд. грн. порівняно 
з 14,1 млрд. грн. у 2015 р. [2]. 

Прийнятий у 2010 р. Закон України «Про осо-
бливості передачі в оренду чи концесію об’єктів 
централізованого водо-, теплопостачання і 
водовідведення, що перебувають у комунальній 
власності», законодавчо врегульовано питання 
розвитку концесійних схем реалізації інвестицій-

Таблиця 1 
Видатки державного бюджету в розрізі функціональної та економічної класифікації

Показники
Роки

2012 2013 2014 2015 2016
Функціональна класифікація – житлово-комунальне господарство

Планові, млн. грн. 785,8 127,7 149,9 493,0 38,7
Фактичні, млн. грн. 376,6 96,9 111,5 21,5 12,5
Частка фактичних щодо планових, % 48,3 75,9 74,4 4,4 32,3

Економічна класифікація – оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Планові, млн. грн. 5634,8 5629,4 5030,2 5892,7 6787,0
Фактичні, млн. грн. 5391,8 5330,3 4615,3 5578,3 6473,7
Частка фактичних щодо планових, % 95,7 94,7 91,8 94,7 95,4

Джерело: складено авторами на основі [2] 
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них проектів у зазначених сферах. Однак кіль-
кість укладених концесійних угод є незначною.

В умовах дефіциту бюджетних коштів на 
проведення реформ у сфері ЖКГ значний обсяг 
кредитів містам України надають міжнародні 
фінансові організації (табл. 3).

У 2009 р. було створено фонд Східноєвропей-
ського партнерства з питань енергоефективності 
та екології (Е5Р) для сприяння інвестиціям у про-
екти підвищення енергоефективності та екології 
в Україні. Зазначений фонд є співфінансуючою 
організацією і надавав гранти поряд із креди-
тами ЄБРР; ЄІБ та НЕФКО. Е5Р приймав участь 
у фінансуванні проектів у розрізі окремих муні-
ципалітетів України, спрямованих на модерніза-
цію систем водопостачання та водовідведення у 
м. Миколаїв, централізованого теплопостачання 
у містах Житомирі та Рівному, центрального опа-
лення у містах Тернополі та Львові, підвищення 
енергоефективності у м. Запоріжжя тощо [13]. Із 
проведеного дослідження можна зробити висно-
вок, що у фінансуванні ЖКГ застосовуються як 
механізми прямого бюджетного фінансування, 
так і ринкові, що потребує їх тісної взаємодії між 
собою та вдосконалення для залучення додат-
кових фінансових ресурсів, ураховуючи сучас-
ний стан ЖКГ.

На думку О.С. Максименка [14], джерелами 
фінансування ЖКГ слід управляти селективно, 
а саме з держбюджету фінансувати неприбут-
кові програми і загальнопроектні розробки, іно-
земні інвестиції спрямовувати на модернізаційні 
проекти; з іноземних фондів допомоги – на 
формування корпоративної культури відно-
син; із малого бізнесу – у локальні, дрібні про-
екти з коротким строком окупності; з великого 
бізнесу – на енергозбереження; з місцевого 
бюджету – на розвиток інфраструктури. Кошти 
самих підприємств ЖКГ спрямовувати на капі-
тальний ремонт споруд та устаткування.

Серед основних напрямів реформування 
механізму фінансування підприємств житлово-
комунального сектору визначено створення 
інвестиційного фонду функціонування і розви-
тку ЖКГ, зміни в оподаткуванні, запровадження 

системи електронних розрахунків, розроблення 
ефективної тарифної політики, вдосконалення 
системи субсидіювання, реструктуризацію кре-
диторської заборгованості  [15].

У розробленій Асоціацією міст України 
«Стратегії розвитку житлово-комунального гос-
подарства України» [16] визначено такі страте-
гічні цілі, терміни та індикатори їх виконання: 
переведення галузі житлово-комунального гос-
подарства винятково в ринкове та конкурентне 
середовище; забезпечення масштабного впро-
вадження енергоефективних заходів та техно-
логій усіма суб’єктами галузі; створення ефек-
тивної системи встановлення тарифів, яка 
забезпечить бездотаційну роботу підприємств 
ЖКГ, при цьому сукупна вартість житлово-кому-
нальних послуг не повинна перевищувати 15% 
від сукупного доходу домогосподарства; залу-
чення у галузь значних коштів національних 
та іноземних інвесторів; мінімальне втручання 
органів державної влади та місцевого самовря-
дування в діяльність галузі.

Механізм фінансування ЖКГ являє собою 
підходи, методи і засоби до акумуляції зовнішніх 
і внутрішніх, власних, позикових та залучених 
фінансових ресурсів, необхідних для забезпе-
чення ефективної діяльності зазначеного сек-
тору регіональної та муніципальної економіки. 
Враховуючи це, на нашу думку, ефективними 
напрямами вдосконалення зазначеного меха-
нізму будуть такі. Розвиток системи не тільки 
державно-приватного, але й муніципально-
приватного партнерства для збалансування 
державних, місцевих та приватних інтересів у 
сфері фінансування ЖКГ. У даному разі муніци-
палітети, співпрацюючи з бізнес-структурами, 
отримують можливість залучення приватних 
інвестицій, розширивши межі співфінансування 
проектів модернізацій об’єктів комунальної 
власності. Основними формами муніципально-
приватного партнерства можуть бути як оренда 
об’єктів комунального майна, що знаходиться 
в розпорядженні муніципалітетів, так і взяття в 
оренду майна бізнес-структур (тракторів, сніго-
прибиральних машин тощо) у розпал сезонних 

Таблиця 2
Видатки місцевих бюджетів у розрізі функціональної й економічної класифікації  

на утримання ЖКГ і оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Видатки місцевих бюджетів
Роки

2012 2013 2014 2015 2016
Житлово-комунальне господарство, млн. грн. 19679,9 7607,8 17697,0 15678,9 17535,0
Частка видатків на житлово-комунальне 
господарство у структурі видаткової частини 
місцевих бюджетів, %

8,8 3,5 7,8 5,6 5,0

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, 
млн. грн. 14124,4 12866,0 11469,2 16453,9 17794,0

Частка видатків на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв у структурі видаткової 
частини місцевих бюджетів, %

6,3 5,9 5,1 5,9 5,1

Джерело: складено авторами на основі [2]
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Таблиця 3
Фінансування проектів  реформування ЖКГ України  

по лінії міжнародних фінансових організацій
Міжнародна 
фінансова 
організація

Назва проекту Фінансові умови

Міжнародний 
банк 

реконструкції та 
розвитку

«Підвищення 
енергоефективності в 

секторі централізованого 
теплопостачання України»

Бюджет проекту становить  315,5 млн. дол. США,  
з них 265,5 млн. –гроші Світового банку, 50 млн. – 

кошти Фонду чистих технологій 

Європейський 
Інвестиційний 

Банк (ЄІБ)

«Програма розвитку 
муніципальної 

інфраструктури України»

Загальна вартість інвестиційного проекту становить 
800 млн. євро, з них 400 млн. – позики ЄІБ, ще 

400 млн. будуть отримані з інвестиційних грантів та 
паралельного фінансування з боку інших міжнародних 

фінансових організацій 

«Надзвичайна кредитна 
програма для відновлення 

України»

Передбачено залучення кредитних ресурсів у розмірі 
200 млн. євро в рамках  Фінансової угоди України з 

ЄІБ від 20.04.2015 для подолання негативних наслідків 
воєнних дій на сході України, зокрема у сфері ЖКГ 

Північна 
екологічна 
фінансова 
корпорація 
(НЕФКО)

«Енергозбереження»

Підписано кредитні договори між НЕФКО та 
10 муніципалітетами України для підвищення 

енергоефективності (утеплення будинків, 
реконструкції систем вентиляції, установки 

енергозберігаючих ламп). Фінансування становить  
до 90% інвестиційних витрат проекту 

Енергоефективні 
демопроекти в секторі 

теплопостачання України

Фінансова та технічна допомога для  реалізації 
20 проектів модернізації теплопостачання в різних 

містах України 

«Чисте виробництво»
Проект діє нині, фінансування НЕФКО надається 
малим та середнім підприємствам в розмірі 90% 

їх загальної вартості для реалізації програм 
енергозбереження та енергоефективності 

«Інвестиційний фонд»

НЕФКО фінансує близько 30% вартості проекту, що 
позитивно впливає на зовнішнє середовище, у тому 
числі програми з очистки стічних вод, поводження 

з побутовими відходами, реконструкцію систем 
теплопостачання, підвищення енергоефективності 

Європейський 
банк 

реконструкції 
та розвитку 

(ЄБРР)

USELF– Програма 
фінансування 

альтернативної енергетики 
в Україні

Програма діє як кредитна лінія до 140 млн. євро  
з однойменною метою. Передбачає надання  

кредитів суб’єктам від 1,5 млн. євро, безоплатну 
технічну допомогу 

UKEEP – програма 
підвищення 

енергоефективності в 
Україні

Кредитна лінія ЄБРР для модернізації виробництва 
в напрямі підвищення енергоефективності, 

оптимізації енергоспоживання виробничих будівель. 
Максимальна сума кредиту господарюючим 

суб’єктам – до 10 млн. дол. США
Кредитування приватних 

компаній
Проекти епізодично реалізуються ЄБРР через 

«Укрексімбанк» для підвищення енергоефективності 

Німецький 
державний банк 
розвитку (KfW)

«Незв’язаний фінансовий 
кредит на відновлення 

східної частини України»

Передбачає надання KfW-позики в розмірі  
500 млн. євро, з яких 300 млн. – для фінансування 

проектів із відновлення та модернізації об’єктів 
інфраструктури, зокрема у сфері енергетики, 

теплопостачання, підвищення енергоефективності, 
водопостачання, водовідведення 

«Програма Німецько-
українського фонду»

Спрямована на підвищення енергоефективності та 
реалізацію програм енергозбереження з початковим 

обсягом ресурсів 2 млн. євро 
Міжнародна 
фінансова 
корпорація 

(IFC)

Програми кредитування в 
національній валюті

Реалізується у сфері підвищення енергоефективності 
та створення об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ)

Джерело: складено авторами на основі [3–13]
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робіт за гострої потреби в них, що стає мож-
ливим тільки за наявності відповідного право-
вого забезпечення. Ще однією формою муні-
ципально-приватного партнерства є участь 
бізнес-структур у капіталі підприємств ЖКГ на 
основі проведення їх акціонування, що створить 
умови для розвитку конкуренції в даній сфері 
діяльності та призведе до покращення якості 
житлово-комунальних послуг.

Підвищення ефективності механізму фінан-
сування ЖКГ потребує розвитку системи кому-
нального кредитування та створення мережі 
комунальних банків, які виступають основними 
посередниками в процесі реалізації випуску 
муніципальних цінних паперів для реалізації 
інфраструктурних проектів розвитку місцевої 
інфраструктури [17; 18].

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
В умовах хронічного дефіциту коштів на онов-
лення матеріально-технічної бази ЖКГ необ-
хідно впроваджувати децентралізовані під-
ходи, спрямовані на розвиток основних форм 
державно-приватного та муніципально-при-
ватного партнерства, орендних та лізингових 
відносин, створення мережі комунальних бан-
ків, розвиток співпраці з міжнародними фінан-
совими організаціями. Особливо важливим 
є створення необхідних правових, довірчих, 
майнових відносин у сфері взаємодії приват-
ного капіталу і муніципальної власності для 
фінансового забезпечення реалізації парт-
нерських проектів комунального і приватного 
сектору. 
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КОНКРЕТИЗАЦІЯ СУТНОСТІ ТА ЧИННИКІВ ВПЛИВУ  
НА РИНКОВУ ВАРТІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
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OF COMPANY’S VALUE

Полтініна О.П.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів,
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У статті здійснено узагальнюючий аналіз та систематизацію чинників, що впливають на ринкову 
вартість підприємства в сучасних економічних умовах. Конкретизовано напрями максимізації ринкової вар-
тості підприємства через збільшення вартості його акцій на фондовому ринку. Визначено напрями макси-
мізації прибутку підприємства для управління його ринковою вартістю.

Ключові слова: вартість, ринкова вартість, чинники, максимізація ринкової вартості, фондовий ри-
нок, доходність акцій, прибутковість підприємства, управління ринковою вартістю підприємства.

В статье проведены обобщающий анализ и систематизация факторов, влияющих на рыночную сто-
имость предприятия в современных экономических условиях. Конкретизированы направления максими-
зации рыночной стоимости предприятия через увеличение стоимости его акций на фондовом рынке. 
Определены направления максимизации прибыли предприятия для управления его рыночной стоимостью.

Ключевые слова: стоимость, рыночная стоимость, факторы, максимизация рыночной стоимости, 
фондовый рынок, доходность акций, доходность предприятия, управление рыночной стоимостью пред-
приятия.

Synthesis analysis and systematization of influencing factors the market of the company’s value in the current 
economic conditions were done. Directions maximizing enterprise value through increasing the value of its shares 
on the stock market were concretized. The ways of maximizing company profits for the management of its market 
value were elaborated.

Keywords: cost, market value, factors to maximize market value, stock market, shares yield, profitability 
enterprise management market value of the company.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливиминауковими чи практич-
ними завданнями. Для вітчизняних українських 
підприємств упровадження системи вартісно-
орієнтованого менеджменту як головної кон-
цепції управління підприємством не завжди дає 
очікувані результати, оскільки не проведено під-
готовчої роботи, яка полягає у визначенні мети 
та шляхів упровадження вартісно-орієнтованого 
менеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Проблеми оцінки та 
управління вартістю підприємства знайшли відо-
браження в роботах вітчизняних та зарубіжних 
учених, серед яких: А.А. Аскаров, І.А. Астрахан-
цева, Т.А. Афанасьєва, Н.В. Васюк, В. Вишнев-
ський, В.Є. Єсіпов, Т. Коллер, Т. Коупленд, 
О.Г. Мендрул, Дж. Мурин, Ж.К. Нестеренко, 
М. Скотт, М.В. Стецько, О.О. Терещенко, К. Уолш.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 

означена стаття. Однак, незважаючи на зна-
чний інтерес науковців до проблем управління 
вартістю підприємства, залишаються невизна-
чними деякі аспекти вартісно-орієнтованого 
менеджменту. В умовах посиленої в останні 
десятиліття нестабільності світової економіки, 
активізації кризових явищ в економіці, збіль-
шення обсягів банкрутства підприємств, погли-
нань і злиттів підприємств дедалі більшу увагу 
в менеджменті приділяють пошуку шляхів мак-
симізації ринкової вартості підприємства, проте 
універсального підходу не розроблено, отже, 
питання пошуку напрямів управління вартістю 
підприємства залишається відкритим. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є узагальнення теоре-
тичних та систематизація практичних аспектів 
формування ринкової вартості підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. В умовах прояву кризових явищ в 
економіці України та для світової економіки, що 
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функціонує в умовах невизначеності, базовим 
критерієм для визначення ефективності функ-
ціонування підприємства стає його здатність до 
підвищення добробуту власників через макси-
мізацію ринкової вартості. У результаті виникає 
ситуація, коли головною метою функціонування 
вітчизняних підприємств стає не отримання 
прибутку, а підвищення добробуту власників 
через максимізацію ринкової вартості підприєм-
ства. Для того щоб визначити основні кроки, що 
дадуть змогу ефективно впровадити та засто-
совувати вартісно-орієнтований менеджмент, 
слід звернутися до праць провідних вітчизняних 
та зарубіжних учених і практиків. Наприклад, 
І.А. Астраханцева визначає завдання управ-
ління вартістю як базового методу забезпечення 
стратегічної конкурентоспроможності бізнесу:

1) базовою метою управління діяльністю під-
приємства на всіх рівнях його функціонування 
є підвищення вартості в інтересах власників та 
інших зацікавлених осіб;

2) ключовим джерелом вартості є грошовий 
потік підприємства, який може генерувати нині і 
зможе генерувати в майбутньому;

3) приріст вартості підприємства і кожного 
окремо взятого підрозділу є найважливішим кри-
терієм ефективності керівництва на всіх рівнях [1].

Натомість на основі показника ринкової вар-
тості підприємства А.М. Турило  виділяє три 
етапи економічного розвитку підприємства. На 
першому етапі відбуваються створення підпри-
ємства та початок його діяльності. При цьому 
вчений відзначає, що отримання прибутку не 
є першочерговою метою для підприємства в 
короткостроковій перспективі, оскільки наново 
створене підприємство може функціонувати 
неефективно, однак уже на етапі його станов-
лення та зростання необхідно формувати пере-
думови для максимізації ринкової вартості [2].

Другий етап відображає період функціону-
вання підприємства до моменту його ліквідації. 
Даний період може характеризуватися трьома 
можливими напрямами його розвитку:

1) розвиток підприємства супроводжується 
зростанням величини його ринкової вартості 
(РВП) РВП(t) > РВП (t-1);

2) розвиток підприємства пов'язаний із 
незмінним рівнем його ринкової вартості  
РВП(t) = РВП (t-1);

3) розвиток підприємства супроводжу-
ється зменшенням його ринкової вартості  
РВП(t) < РВП (t-1) [2].

Розвиток підприємства припиняється в 
момент його ліквідації. Тоді РВП = 0. Тобто фак-
тичним періодом можливого зростання вартості 
підприємства є його другий етап економічного 
розвитку, коли можливе зростання його ринко-
вої вартості, тому абсолютним критерієм розви-
тку підприємства є критерій максимальної рин-
кової вартості підприємства [2].

Також доцільно визначити напрями зміни 
ринкової вартості підприємства залежно від ета-

пів його розвитку та систем менеджменту, що 
застосовуються. На стадії зростання у підпри-
ємства є перспективи подальшого збільшення 
ринкової вартості підприємства, а на стадії зрі-
лості та старіння потенціал збільшення ринко-
вої вартості зменшується.

Заслуговує на увагу думка І.Я. Левчак [3], 
що визначає внутрішні (ендогенні) та зовнішні 
(екзогенні) фактори вартості підприємства. До 
чинників, які пов’язані з діяльністю підприєм-
ства (ендогенні фактори), автор відносить: 

– якість і стан факторів виробництва; 
– рівень застосовуваних технологій; 
– вартість зобов’язань підприємства; 
– інвестиції в основний та оборотний капітал; 
– обсяги виробництва; 
– вартість активів підприємства; 
– якість продукції; 
– цінову політику підприємства; 
– ділову активність; 
– стан корпоративного управління; 
– якість внутрішньогосподарського управління; 
– імідж. 
До чинників, які не пов’язані з діяльністю під-

приємства, І.Я. Левчак  відносить: політичні чин-
ники, ринкові чинники, соціальні чинники, період 
загальної кризи та спадів, екологічні чинники [3].

О.Г. Мендрул виділяє систему факторів фор-
мування вартості, серед яких:

– інвестиції в основний і оборотний капітал; 
– загальна економічна ситуація в країні; 
– попит на ринку продукції; 
– вартість активів підприємства; 
– вартість зобов’язань підприємства; 
– співвідношення попиту і пропозиції; 
– ціновий механізм фондового ринку [4].
Систематизувавши погляди провідних уче-

них, можна визначити базові чинники, що впли-
вають на формування ринкової вартості підпри-
ємства в сучасних економічних умовах (рис. 1).

Максимізація ринкової вартості компанії мож-
лива виключно за умови управління як зовніш-
німи, так і внутрішніми чинниками вартості 
компанії. Слід зазначити, що значною мірою 
впливати на зовнішні чинники підприємство не 
може, проте здійснювати оцінки їх впливу та 
розробляти заходи щодо мінімізації їх негатив-
ного впливу можливо та навіть необхідно.

У внутрішньому середовищі, насамперед, 
слід відслідковувати грошові потоки та розпо-
діляти їх за видами діяльності: операційною, 
фінансовою, інвестиційною. Таку думку під-
тверджує й В. Вишневський , який відзначає, 
що під час побудови ефективної моделі управ-
ління вартістю необхідно враховувати фактори 
за чотирма групами показників: показниками, 
що відображають стратегічну ефективність 
підприємства; ефективність операційної діяль-
ності; інвестиційної діяльності та фінансової 
діяльності [5]. Тобто крім оцінки ефективності 
за видами діяльності, також слід приймати до 
уваги і сукупну стратегічну ефективність діяль-
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ності підприємства, здатність досягати страте-
гічної мети.

Слід відзначити, однак, що сучасне підпри-
ємство для забезпечення вартісно-орієнтова-
ного управління не повинно обмежуватися лише 
показниками, що відображають ефективність опе-
раційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 
Потрібно оцінювати не тільки ретроспективні 
результати діяльності, а й упроваджувати еле-
менти прогнозування грошових потоків та доходів.

Для підприємства, акції якого продаються 
на фондовому ринку, вартість акцій є одним із 
головних показників, який відображає вартість 
усього підприємства в динаміці. Саме на вар-
тість акцій потенційні інвестори звертають увагу 
в процесі пошуку об’єкта для вкладання коштів.

Кожна акція має свої номінальну вартістю і 
ринкову ціну. Номінальна вартість акції являє 
собою грошову суму, яка позначена безпосеред-
ньо на самій акції. Ця сума відображає частку 
статутного фонду акціонерного товариства, яка 
припадає на одну акцію. По суті, номінальна вар-
тість акції – частка статутного капіталу акціонер-
ного товариства, і пропорційно цій вартості влас-
нику акції здійснюється виплата дивідендів [6]. 

Обіг акцій на ринку здійснюється за ринковими 
цінами. Існують також деякі особливості ціно-
утворення акцій. Наприклад, коли акція тільки 

випускається на ринок або перепродується від 
одного його власника до іншого. Якщо акція емі-
тується, то мають місце дві ринкові ситуації: 

1) ситуація первинної емісії акцій: розподіл 
акцій серед засновників акціонерного товари-
ства проводиться тільки за їх номіналом; про-
даж акцій емітентом може проводитися тільки 
за ціною, яка не опускається нижче її номіналу, 
оскільки в даному разі відбувається форму-
вання власного капіталу підприємства;

2) ситуація наступних емісій акцій: продаж 
акцій проводиться за спеціальною, емісійною 
ціною, орієнтиром для створення якої служить 
ринкова ціна акції; продаж акцій емітентом про-
водиться за ціною, яка нижча за ринкову на 
суму знижки для ринкового посередника, який 
реалізує дані акції за договором з емітентом; 
продаж акцій за ціною нижче ринкової, якщо 
покупцем виступає акціонер товариства, який 
таким чином реалізує своє переважне право на 
покупку цих акцій [6]. 

Якщо операції купівлі-продажу акції прово-
дяться на ринку, то вони завжди відбуваються 
за ринковою ціною. Найбільш визнаною рин-
ковою ціною акції вважається її біржова ціна. 
Рівень останньої залежить від об'єктивної 
основи, яка називається теоретичною вартістю 
акції, а також від співвідношення рівнів попиту і 

Рис. 1. Систематизація зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають  
на формування ринкової вартості підприємства в сучасних економічних умовах
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пропозиції даної акції на ринку. Дохід, який отри-
має інвестор за акціями, може бути двох видів. 
Одним із них є дивіденди – частина прибутку 
акціонерного товариства, яка розподіляється 
між акціонерами після сплати податків, виплати 
відсотків, відрахувань на розширення підпри-
ємства. Дивіденди залежать від розмірів доходу 
підприємства, а також від загальної кількості 
акцій. Величина дивідендів впливає на попит на 
акції, курс акцій на ринку та їх ліквідність. Інший 
вид доходу від акцій виникає як результат при-
росту їх курсової вартості. Але для того щоб 
реалізувати його, акцію доведеться продати. 
Прибутковість – це відношення доходу до ціни 
придбання (курсу) акції, виражене у відсотках. 
Два види доходу – дивіденди і приріст курсо-
вої вартості – породжують два види дохідності 
– дивідендний і спекулятивний, обидва разом 
формують повну прибутковість [6]. 

Як уже було зазначено, ринкова вартість під-
приємства також багато в чому визначається 
ціною на акції. Фундаментальним аналізом 
ринку і фінансового стану підприємства вда-
ється уникнути можливих помилок в умовах 
мінливості цін на цінні папери. Оцінка акцій під-
вищує впевненість у прийнятих рішеннях, додає 
обґрунтовані докази для того, щоб збільшити 
вкладення коштів, адже ринкову вартість цінних 
паперів визначають незалежні оцінювачі. Фак-
тори, що впливають на ціну акцій підприємства, 
деталізовано на рис. 2. 

Істотним фактором у процесі утворення цін 
на ринку акцій є конкуренція, яка сприяє зни-
женню або підвищенню цін за різних умов роз-
витку фондового ринку. 

Однією з вагомих причин коливання ціни 
акції є прибуток компанії-емітента [7]. Існує без-
ліч факторів, що визначають стабільність при-
бутку компанії, до яких можна віднести: фінан-
совий стан підприємства, раціональність його 
витрат, ступінь зношеності основних засобів, 
вартість капіталу, яким користується підприєм-
ство, кваліфікацію і компетентність керівників, 
конкурентоспроможність, використання нових 
технологій, які дають переваги порівняно з ана-

логічними компаніями, сильні позиції на ринку, 
велику клієнтську базу і т. д.

Одним з основних аргументів під час ухва-
лення рішення про придбання акцій на фондо-
вому ринку є стабільність ціни цінних паперів чи 
їх стабільне зростання. Якщо прибуток переви-
щив очікування трейдерів, інвесторів і аналіти-
ків, то учасники ринку позитивно реагують. Така 
інформація про компанію підіймає інтерес і ціну, 
і, відповідно, учасники ринку купують її з метою 
продати дорожче [6]. 

Наприклад, С.В. Еланців також класифікує 
фактори, що впливають на прибуток, на зовнішні 
і внутрішні, при цьому внутрішні чинники поділяє 
на виробничі (характеризують наявність і вико-
ристання засобів і предметів праці, трудових і 
фінансових ресурсів) і невиробничі (пов'язані з 
постачальницько-збутовою та природоохорон-
ною діяльністю, соціальними умовами праці). 
Своєю чергою, виробничі фактори поділяє на 
екстенсивні та інтенсивні [8]. К. Мінгалієв виді-
ляє такі групи факторів, що впливають на при-
буток підприємства: 

– фактори, що утворюють прибуток: виручка 
від продажу продукції і активів, позареалізаційні 
доходи, безоплатна фінансова допомога; 

– фактори взаємного впливу на прибуток: 
собівартість продукції, ціни, тарифи, продук-
тивність праці, фондовіддача, оборотність обо-
ротних коштів, податки і податкові санкції, про-
центні ставки по кредитах; 

– фактори розподілу: платежі в бюджет і 
позабюджетні фонди, платежі банкам на пога-
шення кредитів і сплату відсотків по ним); 

– фактори використання: капітальні 
витрати, витрати на соціальний розвиток, диві-
денди, матеріальна допомога [9]. 

Г.Н. Чернишова фактори, що впливають на 
прибуток підприємства, поділяє на фактори 
першого рівня (ціна, собівартість, асортимент, 
обсяг продукції) і фактори другого рівня, що 
впливають на неї (наприклад, на величину ціни 
продукції впливають такі фактори, як переваги 
покупців, упаковка товару, місце продажу, рен-
табельність продукції) [10]. 

Рис. 2. Фактори, що впливають на ціну акцій підприємства
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У роботі С.В. Сорокіної [11] представлена 
найбільш повна класифікація факторів, що 
впливають на величину прибутку підприємства: 

– залежно від виду діяльності підприємства 
виділені фактори операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності;

– залежно від середовища генерування 
факторів виділені ендогенні (внутрішні) і екзо-
генні (зовнішні) фактори; 

– залежно від періоду впливу виділено чин-
ники постійного, сезонного і разового впливу; 

– залежно від ролі у формуванні фінансо-
вого результату виділено чинники, пов'язані з 
формуванням доходів, і фактори, пов'язані з 
формуванням витрат підприємства. 

Залежно від рівня реалізації фактори форму-
вання прибутку підприємства можна класифіку-
вати на: фактори макрорівня (державні); фактори 
мезорівня (регіональні та галузеві); чинники мікро-
рівня (внутрішні фактори підприємства). Залежно 
від ступеня зумовленості фактори, що впливають 
на прибуток підприємства, доцільно поділити на 
об'єктивні, зумовлені процесами або обстави-
нами непереборної сили (наприклад, стихійними 
лихами), і суб'єктивні, створювані свідомо, ціле-
спрямовано окремими групами людей  виходячи 
з їх особистих та економічних інтересів. Залежно 
від типу впливу можна виділити фактори прямого 
впливу (безпосередньо впливають на прибу-
ток, наприклад величина доходів підприємства) і 
непрямого впливу (опосередковано впливають на 
прибуток, наприклад зниження попиту на продук-
цію підприємства впливає на величину прибутку 
через зниження доходів від продажу продукції). 
За типом критерію оцінки можна виділити кількісні 
та якісні чинники, за контрольованістю впливу – 
контрольовані і неконтрольовані. За природою 
виникнення чинники можна класифікувати на еко-
номічні, соціальні, організаційні та ін. [7]. 

В аналізі факторів, що впливають на вели-
чину прибутку, лежать резерви збільшення при-
бутку підприємства, основними з яких є: 

– забезпечення зростання обсягу виробни-
цтва продукції на основі технічного його онов-
лення та підвищення ефективності виробництва; 

– стимулювання продажів продукції; 
– зміна структури виробленої і реалізованої 

продукції за рахунок збільшення частки більш 
рентабельної; 

– зниження витрат на виробництво і збут 
продукції; 

– встановлення реальної залежності рівня 
цін від якості виробленої продукції, її конкурен-
тоспроможності, попиту і пропозиції аналогічної 
продукції іншими виробниками; 

– збільшення прибутку від іншої діяльності 
підприємства (від продажу основних фондів, 
цінних паперів, іншого майна підприємства) [9]. 

Іншим важливим фактором, що впливає на 
ціну акцій, є мінімальна дохідність, яку хочуть 
отримати інвестори, вкладаючи гроші в акції, 
тобто ставка дисконтування. Своєю чергою, на 
доходність акцій підприємства впливають  чин-
ники, що представлено на рис. 3. 

До факторів, які впливають на необхідну 
інвесторам дохідність, належить  рівень про-
центних ставок в економіці, який визначається 
рівнем депозитних і кредитних ставок, обліко-
вою ставкою НБУ й інфляцією. Даний показ-
ник є загальним для усієї економіки. Зростання 
загального рівня ставок може несприятливо 
впливати на динаміку ринку акцій із кількох при-
чин. По-перше, для корпоративного сектора 
можливість подальшого зростання і збільшення 
прибутку обмежується подорожчанням кредит-
них ресурсів. По-друге, у зв'язку з ростом про-
центних ставок стають більш прибутковими 
вкладення в інші способи вкладення грошей, 
наприклад облігації, що зумовить переміщення 
інвестиційних ресурсів з ринку акцій. 

Ще одним фактором, що впливає на при-
бутковість акцій, є зміни в економіці країни у 
цілому. Занепад фінансових результатів діяль-
ності підприємств-емітентів пов'язаний зі зни-
женням вартості вкладень в акції як наслідок 
зниження темпів економічного зростання. Зміни 
на фондовому ринку також впливають на при-
бутковість акцій. Фондовий ринок діє згідно із 
законами циклічного розвитку: фаза зростання 
змінюється фазою спаду, за якою знову настає 
пожвавлення і зростання, що призводить до 
коливань котирувань акцій, іноді досить значних.

Прибутковість акцій також пов'язана з фінан-
совим станом компанії-емітента. На основі 
аналізу фінансової звітності та стану наявної 
заборгованості проводиться оцінка фінансового 
стану компанії: як змінилася сума заборгова-
ності компанії за минулий рік, які джерела запо-

Рис. 3. Чинники, що впливають на доходність акцій підприємства

Доходність акцій підприємства

Рівень відсоткових ставок на 
фондовому ринку

Стан галузі в цілому, ризики 
розвитку галузі

Стан економіки держави, її 
інвестиційна привабливість

Інвестиційний потенціал 
підприємства та галузі

Фінансовий стан 
підприємства-емітента
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зичених ресурсів і як компанія має намір їх від-
шкодовувати. Безсумнівно, багато що залежить 
від індивідуальних характеристик компанії – її 
кредитоспроможності, рівня ліквідності акцій [6].

Слід зазначити і важливість інформаційного 
аспекту, пов'язаного з оголошенням неупередже-
ної інформації про компанії, що може викликати 
швидке падіння котирувань. Підтримка довіри 
інвесторів є одним із завдань управління вар-
тістю підприємства. Існують галузеві показники, 
що впливають на прибутковість, яка досліджу-
ється під час прийняття інвестиційних рішень. 

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Підводячи підсумок, слід зазначити, що до чин-

ників, які впливають на ціну акцій, належать: 
конкуренція, що має істотне значення в про-
цесі ціноутворення на ринку акцій; включення 
тих чи інших компаній до фондового індексу, 
що сприяє зростанню купівельного інтересу 
на акції таких компаній; прибуток компанії-емі-
тента; мінімальна дохідність, яку хочуть отри-
мати інвестори, вкладаючи гроші в акції, тобто 
ставка дисконтування; галузеві показники, що 
впливають на прибутковість, яка вимагається 
від вкладень в акції компаній галузі. Отже, від 
того, наскільки раціонально та виважено під-
приємство управляє прибутком, залежить рин-
кова вартість його акцій, а отже, і вартість усієї 
компанії.
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У статті досліджено перспективи розвитку безготівкових розрахунків в Україні, впровадження без-
готівкової економіки та методи досягнення цієї мети. Проаналізовано динаміку змін кількості POS-
терміналів та банкоматів за останні роки. Визначено фактори, що перешкоджають розвитку безготів-
кових розрахунків у країні, та основні переваги для кожного члена грошових відносин.

Ключові слова: безготівкові платежі, платіжні картки, безготівкова економіка, електронні гроші, 
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В статье исследованы перспективы развития безналичных расчетов в Украине, внедрение безна-
личной экономики и методы достижения этой цели. Проанализирована динамика изменений количества 
POS-терминалов и банкоматов за последние годы. Определены факторы, препятствующие развитию 
безналичных расчетов в стране, и основные преимущества для каждого члена денежных отношений.

Ключевые слова: безналичные платежи, платежные карты, безналичная экономика, электронные 
деньги, POS-терминалы.

The article studies prospects ofd evelopment of cashless payments in Ukraine,the introduction of cashless 
economy and methods to achieve this goal. Analyzed the dynamics of changes in the number of POS – terminals 
and ATMs in recent years.  The author identifies factors impeding the development of cashless payments in the 
country and identified the main benefits for each member of the monetary relations.

Keywords: cashless payments, payment cards, cashless economy, electronic money, POS terminals.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Бурхливий розвиток економіки 
України створює перспективи для  розвитку без-
готівкових розрахунків. Саме високий рівень готів-
кових розрахунків створює перепони для розвитку 
банківського сектору та залишає економіку країни 
без великих інвестиційно-кредитних ресурсів. 
Безготівкові розрахунки в країні присутні з юри-
дичними особами, але обсяг розрахунків із фізич-
ними особами знаходиться на доволі низькому 
рівні. Але починаючи з 2013 р. НБУ впроваджує 
все більше законів для поширення безготівкових 
розрахунків на території нашої країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Аналізом розвитку 
cashless economy в Україні займалася низка 
науковців, серед яких – С.В. Міщенко, Р.Є. Тов-
масян, Г.Л. Виник, А.А. Мещеряков, М.А. Кова-
ленко та ін. Питання щодо доцільності розвитку 
безготівкових розрахунків в Україні цікавить не 

лише НБУ, а й багатьох учених та економістів. 
Слід відзначити роботу С.В. Міщенко, яка зазна-
чає що на українському ринку безготівкових роз-
рахунків найбільшої популярності набули два 
інструменти: платіжні доручення  та меморальні 
ордери [1, c. 56]. На думку автора, «безготівкові 
розрахунки є менш затратними і більш присто-
совані к автоматизації операційних процедур, 
аніж платежі готівкою».

Р.Є. Товмасян  зазначає, що безготівкові роз-
рахунки є інструментом регулювання боргових 
зобов'язань без використання готівкових гро-
шей. Такий підхід до визначення відображає 
повну економічну характеристику і виходить із 
тлумачення двох понять, де термін «безготів-
ковий» не передбачає застосування готівкових 
грошей, а розрахунки являють собою процес 
підрахунку грошових зобов'язань [2, c. 164].

Формулювання мети статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз перспектив і 
перепон для розвитку безготівкових розрахунків 
в Україні.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуваннямотриманих 
наукових результатів. Безготівкові розрахунки 
є доволі актуальною темою, адже Україна, яка 
прагне стати членом Європейського Союзу, 
мусить відповідати стандартам цих країн, 
де безготівкові розрахунки займають значне 
місце в економіці. Національний банк України 
поставив перед собою завдання до 2020 р. 
зменшити розміри готівки в економіці країни 
щонайменше у два рази. Ціль НБУ має назву 
cashless economy, і розвиток інфраструктури 
безготівкових платежів є одним із центральних 
завдань цієї стратегії. Основними виконавцями 
цієї стратегії, окрім НБУ, будуть саме банки та 
підприємці.

Слід зазначити, що прийняття стратегії при-
пало на квітень 2016 р. Починаючи з квітня кіль-
кість торговельних терміналів зросла на 6 797 од. 
і вже жовтні того ж року досягло 188 435 од. 
Сума безготівкових операцій із використанням 
платіжних карт сягнула 397,8 млрд. грн., а це 
більше, ніж за 2015 р. Загалом частка безготів-
кових платежів за цей період досягла 70% від 
усіх операцій по платіжних картах. 

Реалізацію цієї стратегії покладають здебіль-
шого на банки. Міністерство фінансів України 
для цього провело опитування серед найбіль-
ших банків-лідерів по кількості POS-терміналів, 
але відповідь дали лише шість, і самою лако-
нічною була відповідь ПАТ «Райффайзен Банк 
Аваль», який заявив про розширення  мережі 
терміналів і стимулювання користувачів карт. 
Інші банки хоча й запевняють у тому, що POS-
термінали – це дешево і вигідно, але не поспі-
шають розширювати свою мережу.

Отже, банкоматна мережа, як зазначають в 
Українській міжбанківській асоціації [3], незва-
жаючи на те що ринок покинула велика кількість 
банків, залишається достатньо великою. Інші 
ж фінансові установи продовжують просувати 
машини для зняття готівки. Як приклад, багато 
таких фінансових установ не знімають комісію 
за зняття коштів із зарплатних карток, соціаль-
ної допомоги чи знаття пенсій. Саме такі заходи 
і гальмують розвиток безготівкових операцій.

Зазначимо, що кількість банкоматів за січень-
березень 2017 р. збільшилася на 218 од., що 
становило 1% від загальної кількості банкома-
тів. Це пов’язано насамперед із високим рівнем 
покриття мережею банкоматів в Україні. Так, на 
10 тис. осіб припадає близько восьми банкома-
тів. За І квартал 2016 р. частка безготівкових 
карткових платежів становила 70% від загальної 
кількості. Для порівняння: у 2015 р. вона стано-
вила 65%, у 2014 р. – 56%, а в 2013 р. – 44% [3].

У табл. 1 можна побачити динаміку щодо 
зміни кількості банкоматів та терміналів почина-
ючи з 2014 р., а також зменшення кількості бан-
ків –  членів карткових платіжних систем.

Плани банків можуть зіткнутися з пробле-
мою небажання підприємців встановлювати  

POS-термінали, адже без них їм набагато легше 
приховувати обсяг продажу і прибутку від подат-
кової. Згідно із Законом України «Про платіжні 
системи та перекази коштів», кожен суб’єкт гос-
подарювання повинен установити платіжний 
термінал. Але є одна лазівка, за допомогою якої 
підприємці відхиляються від установлення тер-
міналів – Постанова Кабінету Міністрів № 878 
від 29 вересня 2010 р. Згідно з Постановою, 
термінали мусять установлювати ті особи, які 
використовують касові апарати. У результаті 
більше ніж 80% підприємців не використовують 
касові апарати і тому відмовляються викону-
вати вимоги закону. Доки існує ця Постанова, 
про активний розвиток POS-терміналів та без-
готівкових розрахунків не варто і мріяти.

Слід зазначити, що Національний банк Укра-
їни неодноразово обіцяв мотивувати користува-
чів до безготівкових розрахунків. Так, із 4 січня 
2017 р. регулятор знизив граничну суму розра-
хунків готівкою, встановлену для фізичних осіб, 
втричі – з 150 тис. до 50 тис. грн. [4].

Незважаючи на такі поступки від Націо-
нального банку України та розвитку безготівко-
вих платежів, існує низка перешкод реалізації 
запланованих ідей:

1. Конкуренція на ринку безготівкових плате-
жів існує, але вона існує фактично серед пер-
ших 10 лідерів платіжних послуг. Поява нових 
учасників ускладнена жорстким контролем над 
ринком із боку НБУ.

2. Бар’єри, які встановлюються на шляху 
нових учасників, не сприяють поліпшенню ситу-
ації на ринку та покращенню інвестиційного клі-
мату країни. 

3. Відсутність єдиних стандартів для платіж-
них послуг, що не дає змоги розвиватися ринку і 
збільшувати довіру з боку користувачів.

4. Доволі серйозною проблемою для роз-
витку є кібершахрайство, яке з кожним роком 
удосконалюється. У суддів та прокурорів немає 
практики розгляду справ із шахрайством із 
платіжними інструментами, і навіть якщо таке 
сталося, то покарання частіше за все – лише 

Таблиця 1
Динаміка зміни кількості банкоматів  

за період 01.01.2014–01.01.2017 

Дані 
станом на 

Банки – 
члени 

карткових 
платіжних 

систем (од.)

Банкомати 
(од.)

Термінали 
(од.)

01.01.2014 143 40350 221222
01.01.2015 128 36596 203810
01.01.2016 98 33334 194478
01.04.2016 101 33552 202522
01.07.2016 92 33628 198381
01.10.2016 90 33467 207279
01.01.2017 87 33685 219241
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штраф. Законопроект № 5361 має на меті якщо 
не повністю, то хоча б частково зменшити вплив 
цих факторів на безготівкові розрахунки. 

Стримуючим фактором  для розвитку POS-
терміналів є тінізація економіки: низка підпри-
ємців і торгово-сервісних підприємств досі 
не готова до відкриття інформації щодо своїх 
реальних торгових оборотів.

Невигідним для підприємців установлення 
POS-терміналів, окрім викриття їх реальних 
результатів праці, є також відсоток, який вони 
сплачують за операції. Підприємці ризикують 
утратити до 3% від обігу. Комісія, яку спла-
чує підприємець із кожної операції, становить  
1,5–3%, а також деякі банки встановлюють щомі-
сячний платіж за використання самого терміналу. 

Для вирішення цієї проблеми 02.10.2013 
Кабінет Міністрів України затвердив Постанову  
«Про внесення зміни до пункту 2 Положення 
про порядок накладення і стягнення штрафів 
за порушення законодавства про захист прав 
споживачів», де зафіксовано, що кожен поку-
пець має право вимагати у всіх суб’єктів госпо-
дарської діяльності, які використовують касові 
апарати, приймати в оплату електронні засоби 
платежу [5].  Безумовно, ця Постанова є тим 
важелем, що дасть поштовх до вдосконалення 
національної платіжної інфраструктури, розви-
тку НСМЕП, дасть змогу безперебійно і, головне, 
надійно функціонувати платіжним системам, 
покращить якість послуг, які надають вітчизняні 
банки громадянам платіжними системами.

Для банків ця Постанова також є вигідною, 
адже це своєрідні проголошення курсу держави 
на збільшення частки безготівкових розрахунків.

Зазначимо, що хоча існують перепони, укра-
їнський ринок безготівкових платежів дуже пер-
спективний. Цей потенціал реалізується у двох 
напрямах:

1. Збільшення кількості користувачів платіж-
них карток.

2. Збільшення кількості послуг, за якими 
можна розраховуватися за допомогою цих 
самих карт.

Протягом останніх років в Україні спостеріга-
ється стабільний позитивний тренд зростання 
частки безготівкових операцій (рис. 1). Поточ-
ний ріст зумовлений потребами ринку та може 
бути додатково збільшений завдяки комплек-
сному підходу та стимулюванню безготівкових 
транзакцій [4].

На нашу думку, позитивним у розвитку безго-
тівкової економіки для всіх учасників грошових 
відносин є: 

– для держави – підвищення бази оподат-
кування від прозорого ведення бізнесу, а також 
скорочення витрати на обслуговування грошо-
вого обігу;

– для комерційного сектору – збільшення 
середнього чеку за кожною операцією, скоро-
чення операційних витрат, зниження ризиків і 
розширення клієнтської бази;

– для громадян України – зручність у вико-
ристанні, отримання доступу до додаткових 
сервісів та отримання нових можливостей, 
уникнення зарплат у «конвертах», отримання 
доходу легальним шляхом.

Нині вже можна говорити про те, що ми 
йдемо у бік технологій формату GoogleGlasses.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. У цілому 
слід зазначити, що нині ринок безготівкових пла-
тежів активно розвивається. Вектор його розви-
тку спрямований на спрощення та зменшення 
тих факторів, які не дають безготівковим опера-
ціям здійснюватися на фінансовому ринку. Збіль-
шення безготівкових платежів можна реалізувати 
в нашій країні, і не лише банки мусять цим займа-

Рис. 1. Динаміка безготівкових платежів із використанням карток в Україні
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тися, а й підприємці, й користувачі платіжних карт. 
Розвиток таких операцій можливо розширити за 
допомогою Інтернет-банкінгу та Мобільного бан-

кінгу. Також безконтактні платежі МПС VISA та 
MASTERCARD є інструментами розвитку, адже 
розвиваються вони – розвивається ринок. 
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У статті проведено аналіз обсягів кредитування по всій банківській системі Україні впродовж  
2014–2016 рр. Проаналізовано та зображено графічно структуру активів та кредитного портфелю бан-
ків. Зазначено основні проблеми, що виникли в банківській системі Україні під час кредитування як суб’єктів 
господарювання, так і фізичних осіб. Розглянуто основні шляхи їх вирішення.

Ключові слова: кредитування, кредитний портфель, активи, резерви за кредитними операціями, про-
блемні кредити, кредити, надані суб’єктам господарювання, кредити, надані фізичним особам.

В статье проведен анализ объемов кредитования по всей банковской системе Украине в период 
2014–2016 гг. Проанализирована и графически изображена структура активов и кредитного портфеля 
банков. Отмечены основные проблемы, возникшие в банковской системе Украины при кредитовании как 
субъектов хозяйствования, так и физических лиц. Рассмотрены пути их решения.

Ключевые слова: кредитование, кредитный портфель, активы, резервы при кредитных опе-
рациях, проблемные кредиты, кредиты, предоставленные субъектам хозяйствования, кредиты, 
предоставленные физическим лицам.

The paper an analysis lending quantity in banking system of Ukraine from 2014 to 2016 years. Analyzed and 
graphically depicted asset’s and credit portfolio’s structure Ukrainian banks Also the article has generally problems, 
which appeared in process crediting entities and individuals.

Keywords: crediting, credit portfolio, assets, problem loans, credit of entities, credit of individuals.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Українська економіка 
зазнала вагомих втрат та збитків унаслідок 
недавньої економічної, політичної та фінансо-
вої кризи. Одним із проявів негативного впливу 
цих криз на банківську систему стало обмежене 
кредитування реального сектору економіки 
банками, що є основними учасниками фінансо-
вого посередництва на території України. Важ-
ливість цієї тенденції є вагомою, адже під час 
надання кредитів це необхідний фактор розви-
тку підприємств різних масштабів, їхня головна 
ціль – отримання прибутку, але без розшире-
ного відтворення, якому сприяють процеси кре-
дитування, це неможливо. Звісно, у цій ситуації 
велике значення приділяється саме сучасному 
стану банківського кредитування. Залишки за 
банківськими кредитами почали знижуватися 
в січні 2014 р. та сягнули найбільшого падіння 

на 20% у вересні 2015 р. У реальному виразі 
(тобто зважаючи на зростання цін) кредитний 
портфель банків скоротився майже на 40% до 
попереднього року саме у вересні 2015 р. [1]. 
Темпи падіння кредитів як у реальному, так і в 
номінальному виразі пройшли свій максимум і 
останнім часом сповільнилися. У зв’язку із цим 
виникає питання, чи це банки зменшили пропо-
зицію кредитів реальному сектору, чи насправді 
зменшився попит на кредити через спад еконо-
міки та невпевненість у майбутньому, адже під-
приємства та домогосподарства могли просто 
на якийсь час обмежити витрати на інвестиції та 
споживання. Відповідь на це питання критично 
важлива для належної оцінки впливу динаміки 
кредитування на економіку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми і 
на які спираються автори. Беручи до уваги важли-
вість кредитів як для клієнтів, так і для банківських 
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операцій, оцінка динаміки обсягів кредитної діяль-
ності банків в Україні завжди знаходить свій відгук 
у публікаціях вітчизняних науковців. Також диску-
сійним питанням є наявність певних проблем здій-
снення кредитної діяльності на теренах вітчизня-
ної економіки. Однак проблематика управління 
кредитним портфелем банків розглянута недо-
статньо. Питанням сутності кредитного портфеля 
та необхідності управління ним присвячено праці 
Е.М. Морсманамол [2], Ю. Бугель [3], Л.О. При-
мостки [4], Н.К. Жукової та Н.В. Зражевської [5], 
Є.Г. Рясних, А.А. Пономарьова, М.О. Микитина [6], 
Н.В. Рогожнікової [7]. Однак більшість цих праць 
зорієнтована на дослідження внутрішньої кон-
центрації кредитних портфелів окремих банків, а 
питання концентрацій банківської системи Укра-
їни у цілому залишаються мало дослідженими.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є аналіз кредитної 
діяльності банківської системи України за період 
2014–2016 рр., характерних проблем на сучас-
ному етапі існування української економіки для 
банківського сектору та шляхи їх подолання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих 

наукових результатів. Українська економіка 
пережила чимало, і зрозумівши та проаналізу-
вавши причини та фактори впливу на еконо-
мічні кризи, ми можемо планувати та прогнозу-
вати наше економічне майбутнє. Причини кризи  
2015–2016 рр. полягають у певній недоско-
налості економіки України і загальнодержав-
них фінансів. Об’єктивні чинники призвели до 
масового відпливу капіталу нерезидентів, під-
вищення попиту на іноземну валюту, накопи-
чення платежів за зобов’язаннями держави. 
Економіка опинилася у переддефолтному стані 
[8]. Наслідками кризи стали девальвація гривні, 
зростання інфляції, втрата ліквідності і плато-
спроможності деяких банків.

У табл. 1 розглянемо дані що відобража-
ють тенденцію змін активів банківської системи 
України.

Щоб наглядно побачити ці тенденції, розгля-
немо рис. 1.

Бачимо, що активи загалом за три роки зали-
шалися на стабільному рівні та дещо варіювали 
в тисячах гривень, але частка резервів для від-
шкодування можливих утрат за активними бан-
ківськими операціями збільшувалася щорічно 

Таблиця 1
Зміна обсягу активів банківської системи України в 2014–2016 рр., млн. грн.

Показники/роки 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Активи

а) млн. грн 1 278 095 1 316 852 1 254 385 1 256 299 
б) у % до попер. року  103,03 95,26 100,15 

Резерви для відшкодування можливих утрат за активними банк. операціями
а) млн. грн 131 252 204 931 321 303 484 383 
б) у % до активів 10,27 15,56 25,61 38,56 
в) у % до попер. року  156,14 156,79 150,76

Рис. 1. Динаміка активів банківської системи України в 2014–2016 рр., млн. грн.
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і на останню звітну дату сягнула 38,56%, що 
більше на 28% порівняно з початком 2014 р. 
Це свідчить про боротьбу банківської системи 
з ризиками під час кредитування неплатоспро-
можних клієнтів, тобто тим самим банки страху-
ють себе від можливих утрат. 

Тепер перейдемо до аналізу статей активу 
банків України. Насамперед структура кредит-
ного портфелю банківської системи України 
важлива для розуміння стану кредитування 
на сучасному етапі та проблем, що виникли в 
процесі цього. Аналіз кредитного портфеля 
банківської системи має велике значення з 
погляду оцінки стійкості та ліквідності банків 
України. Справа в тому, що основну частину 
прибутку формують, як правило, саме за раху-
нок надання позик. Однак важливо не тільки те, 
який обсяг кредитів видав банк, але також й те, 
які ризики виникли у банка у зв’язку з видачею 
цих позик, наприклад чи буде повернуто забор-
гованість клієнта, чи платоспроможний клієнт у 
процесі всієї виплати кредиту та чи не виникне 
нова проблемна заборгованість для банку.

Для розуміння ситуації кредитування на 
Україні впродовж 2014–2016 рр., розглянемо та 
проаналізуємо табл. 2.

Збільшення обсягу клієнтського кредитного 
портфелю впродовж 2014–2015 рр. відбувалося 
у зв’язку із суттєвою девальвацією національної 
валюти, що вплинуло на зростання кредитних 
залишків у гривневому еквіваленті. Станом на 
01.01.2017 він становив 1 005,9 млн. грн. по всій 
банківській системі України.

Як бачимо, резерви під кредитні ризики 
збільшувалися щорічно і на 01.01.2017 стано-

вили 48,15% від кредитного портфелю банків-
ської системи України. Це означає, що банки 
стали вести обережну політику видачі кредитів 
та повністю перевіряти клієнтів на платоспро-
можність не тільки на дату видачу позики, а й на 
весь процес виплати.

На нашу думку, це пов’язано з певними про-
цесами, що виникли в 2008–2009 рр., коли від-
ношення кредитів та депозитів сягало 180% та 
привело українську економіку до залежності 
від іноземного капіталу, а особливо відчутно 
це було під час світової кризі 2008–2009 рр., 
коли ВВП України за 2009 р. у доларовому 
еквіваленті скоротився на 35,6% та під впли-
вом збільшення попиту на долар курс зміню-
вався з 5,60 грн. за 1 долар у вересні 2008 р. до 
10,00 грн. за 1 долар у грудні 2008 р. Побачити 
динаміку показників можна на рис. 2.

Щодо проблемних кредитів банківської сис-
теми України впродовж 2014–2016 рр. показ-
ник має тенденцію до збільшення та станом на 
01.01.2017 становив 307,8 млн. грн., що стано-
вить майже 30,60% кредитного портфелю. 

Стрімке збільшення частки проблемної 
заборгованості в кредитному портфелі банків у 
2015 р. зумовлене високою економіко-політич-
ною нестабільністю, у тому числі девальвацією 
національної валюти, що мало вплив на плато-
спроможність клієнтів банку. Із початку року обсяг 
проблемної заборгованості відносно минулого 
року збільшився майже на 200% та дорівнював 
135,9 млрд. грн. упродовж року, на 01.01.2016 про-
блемна заборгованість зросла до 213,3 млрд. грн. 

Стрімке збільшення частки проблемної 
заборгованості в кредитному портфелі банків 

 

Показники/роки 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Кредитний портфель, 
млн.грн

911 402    1 006 358  1 009 768  1 005 923  

Резерви для відшкодування 
можливих втрат за 
активними 
банк.операціями, млн.грн

131 252    204 931     321 303     484 383     

Відношення резервів під 
кредитні ризики до 
кредитного портфелю, %

14,40 20,36 31,82 48,15 

Проблемні кредити, 
млн.грн

70 205      135 921     213 311     307 812     

Питома вага проблемних 
кредитів у кредитному 
портфелі, %

7,70        13,51       21,12       30,60       

Таблиця 2
Аналіз якості кредитного портфеля банків України  

у період 2014–2016 рр., млн. грн.
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зумовлює значні відрахування в резерви на 
покриття втрат за кредитними операціями. Чим 
більші суми відрахування в резерви під кредитні 
ризики водночас зі зростанням витрат банків 
на адміністрування проблемних кредитів, тим 
менш ефективно використовується банківський 
капітал [9].

Клієнт для кожної фінансової установи нашої 
країни – «дорогоцінна знахідка», адже саме клі-
єнти здійснюють банківські операції та є підґрун-
тям їх діяльності. Проаналізуємо обсяги креди-
тування фізичних та юридичних осіб впродовж 
2014–2017 рр. (табл. 3).

Кредити, що надаються суб’єктам госпо-
дарювання, превалюють над кредитами, що 
надаються фізичним особам, майже на 60% та 
на 1 січня 2017 р. становлять 84,21% від усіх 
наданих кредитів у банківській системі України. 
Тенденція позитивна за 2014 р., показник збіль-
шився на 14,86%. Це підвищення, на жаль, не 
пов’язане зі збільшенням ділової активності 

представників бізнесу, а скоріше пов’язано з 
девальвацією гривні за 2014 р., коли у січні курс 
долару становив 7,90 грн. та у грудні 2014 р. – 
уже 15,76 грн. за 1 долар США. Станом на 
2017 р. кредитування суб’єктів господарювання 
не зазнало значних змін та зросло у відсотко-
вому значенні на 1,98 пункти.

Своєю чергою, обсяги кредитування фізич-
них осіб знижуються щорічно, їхня частка стано-
вить 15,65%. Значно жорсткішими стали умови 
надання кредитів фізичним особам. Були змен-
шені суми наданих кредитів, підвищено суми 
перших платежів та збільшено строки пере-
гляду заявок на кредитування. На додаток до 
збільшення суми комісій, що стягуються під час 
отримання позичкових коштів, банки вимага-
ють офіційного підтвердження доходів. Іншими 
словами, сталося посилення приписів, які сто-
суються доходів потенційного позичальника. 
На даному етапі ми можемо говорити про певні 
проблеми у розвитку банківського законодав-

Рис. 2. Динаміка показників якості кредитного портфеля банків України  
в 2014–2016 рр., млн. грн.

Таблиця 3
Динаміка обсягів кредитування фізичних та юридичних осіб у 2014–2016 рр., млн. грн.

Показники/роки 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017
Кредити надані, млн. грн. 911 402 1 006 358 1 009 768 1 005 923 
Кредити, що надані суб`єктам 
господарювання, млн. грн. 698 777 802 582 830 632 847 092

а) у % до кредитів, надано усього 76,67% 79,75% 82,26% 84,21%
б) у % до попер. року  114,86% 103,49% 101,98%
Кредити, що надані фізичним 
особам, млн. грн. 167 773 179 040 175 711 157 385

а) у % до кредитів, надано усього 18,41% 17,79% 17,40% 15,65%
б) у % до попер. року  106,72% 98,14% 89,57%
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ства в Україні, адже не прийнято як універсаль-
ний комплексний нормативний правовий акт у 
сфері кредитування, так і спеціальний – у сфері 
кредитування фізичних осіб. Тобто зіткнувшись 
у суді, українські позичальники знаходяться у 
певній дискримінації, адже їхні права чітко не 
прописані й аби довести свою точку зору, вони 
мають знаходити певні виверти в законодавстві.

Отже, тепер можемо підсумувати вищенаве-
дений аналіз у певні тези щодо проблематики, 
яка виникла під час кредитування в рамках бан-
ківської системи України:

• високий рівень валютного та кредитного 
ризиків, як наслідок високого рівня доларизації 
активів банківського сектору;

• значний рівень операційного та регуля-
торного ризиків унаслідок політичної неста-
більності на території України та нестабільного 
нормативно-правового регулювання з боку 
законодавчої гілки влади України та НБУ;

• високий рівень ліквідності як наслідок 
переважання короткострокових зобов’язань у 
структурі ресурсної бази банків та збереження 
ризиків їх дострокових вимог; 

• збереження великої питомої ваги неро-
бочих активів унаслідок відкладених кредит-
них ризиків у процесі реструктуризації банками 
наявної проблемної заборгованості;

• наявність критично низького рівня довіри 
зовнішніх та внутрішніх інвесторів та кредиторів 
до вітчизняної банківської системи, що обмежує 
можливості банків залучати додатковий фінан-
совий капітал на внутрішньому та зовнішньому 
фінансових ринках.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, підсумувавши результати загального ана-
лізу розвитку кредитного ринку та структури кредит-
ного портфелю України впродовж 2014–2016 рр.,  
можемо зазначити, що ключовими перспекти-
вами його подальшого розвитку є: 1) нарощу-
вання корпоративного кредитування за рахунок 
підвищення ділової активності, а не девальва-
ції гривні, як це відбувалося в 2014–2015 рр.;  
2) зменшення частки валютних кредитів та змен-
шення валютних ризиків банків (цей процес 
позитивно відобразиться на загальній валютній 
стабільності в країні та закладе передумови до 
поступового зростання добробуту населення, 
який знизився внаслідок девальваційної інфляції); 
3) підвищення активності банків у сфері інвести-
ційного та інноваційного кредитування (інтеграція 
українських підприємств у європейський ринок 
вимагає від них суттєвого переоснащення вироб-
ництва та підвищення продуктивності праці, для 
чого необхідні інновації та інвестиції).
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Перед сучасними системами 
фінансування соціальних виплат постали три 
основні завдання. Вважається, що вони недо-
статньо підготовлені до вирішення проблем 
старіння населення та процесів глобалізації, а 
також фінансове навантаження, покладене в 
усіх країнах на тих, хто сплачує страхові внески 
та податки, досягло межі можливостей. Кожна 
країна має пристосовувати свої загальні сис-
теми фінансування соціальних виплат до влас-
них економічних умов, демографічної ситуації 
та, найголовніше, до потреб своїх громадян. 
Кожна країна володіє обмеженим набором мож-
ливих механізмів перерозподілу доходу – від 
повністю неформального сімейного перерозпо-
ділу до універсальних систем, що фінансуються 
за рахунок загальних державних доходів, із 
багатьма проміжними можливостями. Особливо 
актуальним це питання є в Україні, оскільки дер-

жава ще не має глибоко розробленої обґрунто-
ваної та несуперечливої соціальної політики. 
Перехід до ефективної моделі соціальної полі-
тики характеризується складністю необхідних 
глибинних перетворень і вимагає комплексного, 
системного підходу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор. Дослідженню проблем 
соціального захисту населення присвячено 
достатньо багато наукових видань та статей. 
Окремі питання економічного змісту, форму-
вання і фінансування соціального захисту насе-
лення розглянуті в роботах А. Арістової, Т. Бояр-
чука, Н. Баранової, А. Гриненко, І. Єршова, 
О. Коваль, Е. Лібанової, В. Новікова, Т. Нові-
кової, І. Овчаренко, М. Папієва, О. Примостка, 
Н. Савченко, Т. Семигіної, А. Сидорук, Л. Тара-
сенко, П. Шевчук, С. Юрія, Ю. Юрченко, Т. Яцків.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження зарубіж-
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ного досвіду фінансування соціального захисту 
населення та можливостей його використання в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У фінансовій системі зарубіжних 
країн спеціальні (цільові) фонди займають важ-
ливе місце. У них акумулюється значний обсяг 
грошових коштів. У Франції спеціальні фонди 
за розміром наближаються до державного 
бюджету країни.

Найбільші з фондів пов’язані із соціальною 
сферою. Сукупність таких фондів називають 
соціальним бюджетом Франції. Ресурси соці-
альних спеціальних фондів формуються із 
внесків підприємців (60%), внесків за страху-
ванням (18%), надходжень із бюджету (20%), 
інших доходів (2%). До фондів належать Пен-
сійний фонд, Фонд страхування по хворобі, 
інвалідності, материнству, Фонд допомоги 
сім’ям, Національний фонд допомоги безро-
бітним. Найважливіші спеціальні фонди зна-
ходяться у розпорядженні центрального уряду. 
Серед спеціальних фондів, що створюються 
місцевими органами влади, найбільше зна-
чення мають позикові фонди, ресурси яких 
використовуються для інвестицій, а в окремих 
випадках – для покриття касових розривів у 
місцевих бюджетах. Це численні спеціальні 
рахунки казначейства, приєднані бюджети, 
фонди фінансово-кредитних установ.

Однією зі складних проблем, що виникають 
сьогодні перед системою соціального страху-
вання Франції, є необхідність повноцінної пен-
сійної реформи. Реформи цієї сфери були роз-
початі ще у 90-х роках, оскільки тенденція до 
старіння населення поступово вимагає все біль-
ших ресурсів для забезпечення виплат пенсій [1].

18 грудня 2013 р. Національна Асамблея 
затвердила державну пенсійну реформу, яка 
поступово збільшує ставки внесків та необ-
хідну кількість років сплати страхових внесків 
для призначення пенсії. За прогнозами уряду, 
ці заходи допоможуть зберегти стабільність 
системи, оскільки без таких змін дефіцит пен-
сійної системи збільшиться з 14 млрд. євро 
(19 млрд. дол. США) удвічі до 2040 р.

Однією з основних причин дефіциту пенсій-
ної системи у Франції є старіння населення. 
Коефіцієнт демографічного навантаження (кіль-
кість працівників на одного пенсіонера), як очі-
кується, знизиться до 1,4:1 у 2040 р. (у 2011 р. 
було 1,7:1). Водночас очікувана тривалість 
життя для чоловіків і жінок, згідно з прогнозами, 
збільшиться на чотири роки (з 84,4 років для 
жінок та 77,5 – для чоловіків у 2010 р.) [2].

Заходи реформування, які допоможуть ско-
ротити дефіцит державної пенсійної системи, 
включають кілька позицій.

Розміри внесків для працівників і роботодав-
ців поступово будуть збільшуватися у період до 
2017 р. (у 2014 р. – на 0,15%). Раніше ставки 

внесків становили 6,75% для працівників та 
8,4% – для роботодавців.

Необхідна кількість років сплати страхових 
внесків поступово зростатиме з 41,5 до 43 років 
у період із 2020 по 2035 р. (законом 2003 р. 
передбачалося поступове збільшення кількості 
років сплати страхових внесків з 40 до 41,5 до 
2020 р.) [2].

Пенсіонери, які отримують допомогу у роз-
мірі 10% за трьох або більше дітей, будуть 
зобов’язані сплачувати податки починаючи з 
2014 р. за виплати, отримані в 2013 р. Раніше ця 
допомога була звільнена від оподаткування [2].

Починаючи з 2014 р. більшість пенсій буде 
індексуватися залежно від зміни прожиткового 
мінімуму у жовтні кожного року. Мінімальна пен-
сія буде коригуватися два рази на рік – у квітні 
та жовтні. Досі коригування пенсійних виплат 
проводилося раз на рік – у квітні.

Окрім того, реформа передбачає створення 
системи балів для працівників, які зазнають 
впливу одного з десяти «важких» факторів, 
визначених у трудовому кодексі (наприклад, 
екстремальні температури, механічні вібрації, 
одноманітна робота або робота у нічну зміну). 
Із січня 2015 р. працівники, які працюють під 
впливом кожного з факторів, зароблятимуть 
бали (2 бали для працівників віком від 59 років 
і старше), які можуть бути використані для про-
фесійної підготовки з метою переходу на менш 
важку роботу та оплати повного робочого дня 
в період переходу на неповний робочий день 
наприкінці трудової діяльності. Працівники віком 
55 років і старше можуть перенести ці бали до 
сплачених страхових внесків для того, щоб 
вийти на пенсію раніше починаючи з 58 років [2].

У світовій пенсійній індустрії у розпорядженні 
пенсійних фондів на кінець 2003 р. знаходиться 
близько $15 трлн. пенсійних активів, управління 
більшою частиною яких зосереджено, за вели-
ким рахунком, у декількох розвинутих країнах 
(США, Японії, Великобританії). 

Пенсійна система Великобританії склада-
ється з трьох компонентів: 

• системи державного страхування;
• системи професійних пенсій;
• персональних пенсійних планів і пенсій. 
Перший компонент являє собою забезпе-

чену державою фіксовану суму, що гарантує 
мінімальну (базову) пенсію. Із квітня 2002 р. 
введена друга державна пенсія (82Р), що зале-
жить від заробітку. Державні пенсії формуються 
за рахунок обов'язкових внесків роботодавця 
(11,9% від заробітку) і працівника (10%). Вне-
ски акумулюються в Національному страховому 
фонді. Із цих засобів виплачуються поточні пен-
сійні зобов'язання. Якщо засобів Національ-
ного страхового фонду для виплат не вистачає, 
то держава бере відсутню суму з податкових 
зборів. Тим, у кого дохід нижчий від установле-
ного рівня, держава виплачує гарантовану міні-
мальну пенсію з податкових зборів. 
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Другий і третій компоненти стосуються недер-
жавних пенсій і не є обов'язковими. Професійні 
пенсії призначаються роботодавцем або групою 
роботодавців. Це здійснюється для винагороди 
працівників, для залучення на підприємство 
нових кадрів та їх утримання, а також для одер-
жання податкових пільг і для створення іміджу 
в очах громадськості. Роботодавці здійснюють 
внески в пенсійний фонд та оплачують адміні-
стративні витрати. Якщо роботодавець не вно-
сить повністю всю суму внеску, яку визначено 
в договорі, працівники зобов'язані самостійно 
вносити визначений відсоток від заробітку. 

При цьому останні мають законне право 
робити внесок, що в процентному відношенні 
перевищує встановлений, але не більше ніж 
15% заробітку. Гроші спрямовуються в пенсій-
ний фонд, де вони накопичуються, інвестуються 
і виплачуються у вигляді додаткових пенсій.

Розмір пенсій та інші умови визначаються 
правилами пенсійного плану. Фонд має подат-
кові пільги за дотримання визначених умов. 

Пенсійний фонд відділений від робото-
давця. Застосовуються схеми з визначеними 
виплатами, коли пенсія дорівнює частині річ-
ного доходу за останній рік, а також схеми з 
визначеними внесками, коли пенсія залежить 
від коштів, накопичених на індивідуальному 
рахунку, і норми ануїтету. 

У першому випадку інвестиційний ризик несе 
роботодавець, у другому – працівники. Персо-
нальні пенсії формуються незалежно від робо-
тодавця. Працівник індивідуально накопичує 
майбутню пенсію в страховій компанії. Засто-
совується схема з визначеними внесками, при 
цьому пенсія залежить від індивідуального 
рахунку і норми ануїтету. 

Адміністративні витрати оплачуються за 
рахунок внесків. Податкові пільги на професійні 
і персональні пенсії полягають у тому, що член-
ські внески працівників у пенсійні фонди і стра-
хові компанії проводяться до сплати податків. 
Внески роботодавців не обкладаються подат-
ком і компенсуються за рахунок корпоративних 
податків. Дохід від інвестицій пенсійних засобів 
здебільшого звільнений від стягування прибут-
кового податку і податку на прибуток. 

Наприкінці минулого тисячоліття Великобри-
танія, як і велика кількість інших країн, постала 
перед проблемами старіння нації та неефек-
тивності роботи наявної системи пенсійного 
забезпечення. І хоча питання, що стали пере-
думовами реформування (хоча в даному разі 
вірніше було б сказати вдосконалення наяв-
ної системи пенсійного забезпечення), не були 
такими гострими та критичними, як, скажімо, в 
Японії або Росії, Великобританія не гаючи часу 
приступила до рішучих дій [3].

Першим кроком реформування була низка 
заходів для поступового переходу від пенсійних 
схем із визначеними виплатами до пенсійних 
схем із визначеними внесками. 

Слід відзначити, що другий рівень пенсійного 
забезпечення (професійні пенсії) значно краще 
розвинутий та охоплює значно більшу частину 
населення, ніж третій рівень – персональні пен-
сії. Якщо проводити паралелі з українськими 
пенсійними фондами, то професійні пенсії Вели-
кобританії подібні деякою мірою корпоративним 
недержавним пенсійним фондам, а персональні 
пенсії – відкритим. 

У першому випадку учасник фонду 
прив’язаний до свого працедавця, який здій-
снює відрахування до пенсійного фонду, а в дру-
гому – учасник за власні кошти може сам обрати 
фонд, який йому більш до вподоби. Ще одним 
кроком «удосконалення» старої системи було 
запровадження так званих Stakeholder pensions 
[4]. Така програма спрямована в першу чергу 
на осіб, які не мають можливості бути учасни-
ком пенсійної програми роботодавця та мають 
власні накопичення, що вони хотіли б відкласти 
на старість. У цілому такі пенсійні схеми подібні 
до участі у відкритому пенсійному фонді, але з 
певними відмінностями. 

Так, наприклад, обмежений розмір макси-
мальних щорічних відрахувань за такою пенсій-
ною схемою – £3,600. Це обмеження стосується 
осіб, що не мають постійного джерела заробітку, 
але воно може бути збільшене для осіб, які від-
повідають певним вимогам (рівень доходу, вік 
і т. д.). Водночас спільною рисою з відкритими 
пенсійними фондами є те, що внески за такою 
схемою можуть сплачуватися на користь тре-
тьої особи.

Існують певні вимоги щодо таких пенсійних 
схем [5]: 

– оплата послуг за управління такою схемою 
не може перевищувати 1% від загальних акти-
вів фонду; 

– мінімальний розмір пенсійного внеску не 
може бути встановлений вище за £20; 

– внески можуть щотижневими, щомісяч-
ними, сплачуватися одноразово або в інші 
інтервали; 

– додаткові послуги та оплата таких послуг, 
непередбачених законодавством, мають бути опці-
онними та закріплюватися окремими договорами із 
визначенням таких послуг та тарифів на них. 

Законодавчо запровадження Stakeholder 
pensions закріплене такими нормативними 
документами, як Welfare Reform and Pensions 
Act 1999  та The Stakeholder Pension Schemes 
Regulations 2000 [5].

Нині населення Великобританії охоплено 
майже на 100% базовими державними пенсіями, 
майже на 50% – системою професійних пенсій і 
близько 25% – схемою персональних пенсій.

У Великобританії планують із 2016 р. впро-
вадити для всіх державну пенсію однакового 
розміру (близько 144 фунтів стерлінгів на тиж-
день), тобто майже 7 500 фунтів стерлінгів за 
рік, однак для цього треба сплачувати страхові 
внески протягом 35 років замість 30, як зараз.
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Як повідомляє ОЕСР, кількість пенсіонерів у 
Британії, які перебувають поза межею бідності, 
скоротилася за 2007–2010 рр. із 12,2% до 8,6%.

Система надання захисту старості в Німеччині 
характеризується як «система трьох рівнів» [6].

До першого рівня захисту в старості належать 
усі ті окремі системи, що функціонують на основі 
законодавчих норм і є обов'язковими  для визна-
ченого кола осіб. У цілому в Німеччині існують 
чотири «обов'язкові системи» такого типу:

1) установлене законом пенсійне страху-
вання, що є обов'язковою системою для робітни-
ків та службовців, а також для деяких особливих 
категорій самозайнятого населення (наприклад, 
діячі мистецтв і публіцисти; особи, що мають 
ремісничі спеціальності; надомники і т. д.);

2) пенсійне забезпечення чиновників, що є 
обов'язковою системою для держапарату;

3) допомога по старості для фермерів, що 
являє собою обов'язкову систему для усіх фер-
мерів, а також для членів їхніх родин;

4) пенсійне забезпечення по професійних 
групах, що  являє собою обов'язкову систему 
для т. зв. «осіб вільних професій» (лікарів, 
аптекарів, ветеринарів, архітекторів, адвокатів, 
нотаріусів та ін.).

До другого рівня захисту в старості нале-
жить забезпечення по старості від підприємств. 
Багато підприємств виплачують своїм колишнім 
співробітникам під час виходу на пенсію за віком 
т. зв. «пенсії від підприємств» додатково до пен-
сій, зароблених у системі встановленого зако-
ном пенсійного страхування. Ця форма захисту 
в старості є добровільною. Майже половина 
працюючого населення в Німеччині охоплена 
договорами про забезпечення по старості від 
підприємств.

Третій рівень захисту в старості – це тур-
бота про свою старість приватним способом. Ця 
форма захисту також є добровільною. У даному 
разі кожний може сам приймати рішення, чи буде 
він щось робити для забезпечення своєї старо-
сті, й якщо так, то в якому виді й у якому обсязі. 
Для цього прийнятні всі форми створення при-
ватного капіталу. Сюди, наприклад, належать 
покупка нерухомості, створення фонду цінних 
паперів чи заключення договорів про довготер-
мінові ощадні вклади. Хоча в дійсності ці форми 
створення капіталу частіше спрямовані на інші 
цілі, а не на забезпечення в пенсійному віці.

Особливе значення в загальній системі 
надання захисту в старості має встановлене 
законом (обов'язкове) пенсійне страхування 
(перший рівень). 78% усього населення у віці від 
15 до 65 років є застрахованими особами. Дер-
жавне страхування обов'язкове для тих людей, 
чий щомісячний дохід до відрахування подат-
ків не перевищує 3 900 євро. При цьому ставка 
відрахувань від щомісячної зарплати досить 
висока – 19,5% і виплачується навпіл робо-
тодавцем і самим працівником. Обсяг виплат 
у системі встановленого законом пенсійного 

страхування становить близько 63% від обсягу 
послуг і пенсій, наданих усією системою захисту 
в старості. Особливе значення встановленого 
законом пенсійного страхування полягає ще й у 
тому, що пенсія, одержувана по цій системі, уже 
сама по собі є достатньою, щоб забезпечити 
пенсіонеру гідний рівень життя в старості. Це 
стосується, насамперед, осіб, які мають вели-
кий виробничий стаж. Так, людина, яка постійно 
одержувала протягом 45 років участі в системі 
встановленого законом пенсійного страхування 
заробітну плату, рівну середній заробітній платі в 
країні, під час виходу на пенсію буде одержувати 
щомісячну виплату в розмірі близько 1 000 євро. 
Це дорівнює приблизно 70% «чистої» середньої 
зарплати працівників після відрахувань. Серед-
ній же розмір пенсії, наданої від підприємств, 
становить тільки близько 250–400 євро [6].

Основним принципом для розрахунку індиві-
дуального розміру пенсії є принцип залежності 
розміру пенсії від розміру заробітної плати і 
факту сплати страхових внесків. Зміст даного 
принципу полягає у тому, що розмір пенсії 
застрахованої особи переважно залежить від 
того, як довго дана особа була застрахована в 
системі пенсійного страхування й яку за розмі-
ром зарплату застрахована особа одержувала 
в період сплати страхових внесків.

У великих німецьких компаніях, таких як 
Mercedes, Airbus чи Siemens, співробітник може 
розраховувати і на додаткову корпоративну пен-
сію. Донедавна вона формувалася виключно 
за рахунок добровільних відрахувань робото-
давців. Компанії або самостійно створювали 
накопичувальний фонд для своїх співробітни-
ків, або укладали договір із банком. Розмір цієї 
пенсії залежав від прибутку роботодавця, стажу 
працівника і від місця, займаного їм у тарифній 
сітці. Приміром, висококваліфікований фахівець 
міг розраховувати на корпоративне збільшення 
до пенсії порядку 600 євро на місяць, рядовий 
робітник – 100–200 євро. Правда, для одер-
жання корпоративної пенсії потрібно проробити 
на компанію визначену кількість часу. Ще зовсім 
недавно цей термін становив мінімум 10 років. 
У 2002 р. у співробітників з'явилася можливість 
самостійно додатково фінансувати свою пен-
сію шляхом відрахувань відсотка від зарплати, 
відпускних чи премій. Тоді ж стаж «лояльності» 
скоротили до п'яти років, а мінімальний вік, за 
якого працівник може перемінити роботу, але 
зберегти право на пенсію, – із 35 до 30 років. 
І хоча корпоративна пенсія залишилася для 
роботодавців справою сугубо добровільною, 
порядок індексування пенсій, а також виплати 
у разі дострокового звільнення чи зміни роботи 
тепер чітко обговорені в законі. Додатково ство-
рення корпоративної системи пенсії дозволили 
дрібним і середнім компаніям. Щоб стимулю-
вати цей процес, пенсійні зобов'язання перед 
своїми співробітниками у разі банкрутства ком-
панії тепер будуть погашатися в першу чергу [6]. 
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Німці, що заробляють більше 3 900 євро на 
місяць, можуть відмовитися від послуг держави і 
звернутися до приватного страхування, що вони, 
до речі, активно й роблять. На це мають право 
також особи, що не працюють по найму, а тому 
володіють більшою економічною волею, напри-
клад підприємці, фермери і люди творчих про-
фесій. Популярність приватного страхування в 
Німеччині постійно росте, у ньому беруть участь 
усі соціальні групи аж до безробітних. А вся 
справа у тому, що німці довіряють банкам і їм 
подобається незалежність від соціальних про-
грам уряду. Сума відрахувань тут виняткова 
справа самого платника. Договір пенсійного стра-
хування укладається прямо з банком. Виплати 
можуть провадитися як зі дня досягнення пен-
сійного віку довічно, так і протягом обговореного 
договором періоду. Частину виплат можна запові-
дати членам родини. За приватного страхування 
усі грошові вкладення повертаються з відсо-
тками, а величина відрахувань протягом трудової 
діяльності по приватному страхуванню забезпе-
чує нині пенсіонеру цілком безбідне існування [6].

Є ще один спосіб накопичити на гідну старість – 
приватне страхування життя. Суть його полягає у 
тому, що працюючий (чи роботодавець) здійснює 
протягом визначеного проміжку часу (від 12 років) 
відрахування, що після закінчення терміну дії стра-
ховки виплачуються застрахованій особі разом із 
відсотками, а після смерті страхова сума може 
бути отримана спадкоємцями. У низці випадків 
дана страховка для роботодавця обов'язкова, у 
цілому ж вона вважається відмінним способом 
стимулювання працівника. Таку страховку можна 
одержати й одноразово під час виходу на пенсію. 
Правда, якщо страховка кому-небудь заповідана, 
то розмір регулярних виплат буде менше, ніж по 
не заповіданій, тому багато німців нині уклада-
ють дві страховки: частки пенсійного страхування 
і класичного страхування життя. Друге особливо 
важливо, якщо страхувальник є єдиним годуваль-
ником родини. У Німеччині існує й один незви-
чайний для нас різновид страхування – так зване 
фондове страхування. Внесені страхувальником 
кошти при цьому інвестуються у фонди чи акції 
для одержання максимального прибутку.

Однак занадто гарний рівень життя німців 
зіграв злий жарт із налагодженою пенсійною 
системою Німеччини. Нині середня тривалість 
життя у чоловіків виросла до 75 років, а у жінок 
аж до 80. На даний момент чверть населення 
Німеччини, а це близько 19,5 млн. осіб, – пен-
сіонери. І якщо зараз на сотню працюючих гро-
мадян приходиться 44 пенсіонера, то до 2030 р. 
їхня кількість зросте до 71 особи. Додає про-
блем і зниження народжуваності. Крім того, 
об'єктивно скорочується загальний виробни-
чий стаж працівника. Виробництва ускладню-
ються, а це вимагає більш тривалого періоду 
оволодіння професією. Ну й останнє, свій вне-
сок у кризу пенсійної системи робить високе 
безробіття в країні, оскільки відрахування в 
державний пенсійний фонд здійснюють тільки 
працюючі особи. У результаті з кожним роком 
у Німеччині виплати пенсіонерам зростають, 
а внески зменшуються. Уже нині для того щоб 
утримувати державну пенсію на колишньому 
рівні, уряд дотує державний пенсійний фонд. 
А це десятки мільярдів євро на рік [6].

Відповідно до опублікованого в 2004 р. звіту 
Об'єднання фондів пенсійного страхування 
Німеччини, державна пенсія східних німців 
виявилася вище, ніж західних. Для останніх це 
стало неприємним відкриттям, що спонукало 
переглянути для себе форми пенсійного стра-
хування. Східний пенсіонер одержує від дер-
жави в середньому 1 031 євро, пенсіонерка – 
655. Західні – 978 і 479 євро відповідно. Лише 
7% жінок Східної Німеччини в той час одержу-
вали міні-пенсію близько 300 євро, а в Захід-
ній Німеччині їх число виявилося в п'ять разів 
більше – 37%. У колишній НДР на відміну від 
ФРН відсоток безробітних був значно нижче, а 
загальний виробничий стаж – більше.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
започатковане реформування сфери соці-
ального захисту в Україні потребує невідклад-
них кроків із боку держави для посилення ролі 
недержавних інститутів соціального захисту, 
що призведе до зменшення тиску на державу у 
сфері соціального захисту населення.
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У статті розглянуто поняття «державний кредит». Проведено оцінку сучасного стану розвитку вну-
трішнього ринку державних запозичень в Україні. Розкрито проблематику покриття державного дефіци-
ту за рахунок неемісійних джерел фінансування через розвиток державних цінних паперів. Наведено низку 
пропозицій щодо покращення ситуації з державними запозиченнями та вдосконалення системи державно-
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Ключові слова: державний кредит, внутрішні державні запозичення, державні цінні папери, фондовий 
ринок, державний бюджет, державний борг.

В статье рассмотрено понятие «государственный кредит». Проведена оценка современного состо-
яния развития внутреннего рынка государственных заимствований в Украине. Раскрыта проблематика 
покрытия бюджетного дефицита за счет неэмиссионных источников финансирования через развитие 
государственных ценных бумаг. Приведен ряд предложений по улучшению ситуации с государственными 
заимствованиями и совершенствованию системы государственного кредитования.

Ключевые слова: государственный кредит, внутренние государственные заимствования, 
государственные ценные бумаги, фондовый рынок, государственный бюджет, государственный долг.

In the article the definition of the "state credit" was given. An assessment of the current state of the Ukrainian 
domestic government borrowings was carried out. The problems of covering the budget deficit at the expense of 
non-emission sources of financing through the development of government securities are disclosed. A number of 
suggestions for improving the situation with public borrowing and the system of state lending were presented. 

Keywords: State credit, internal government borrowings, government securities, the state budget, public debt.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Державний кредит є органіч-
ною складовою частиною фінансово-кредитного 
механізму державного управління економікою 
та важливим інструментом фінансової політики 
держави. Представляючи собою одну з форм 
мобілізації фінансових ресурсів, державний 
кредит відіграє двояку роль. По-перше, щодо 
державного боргу він орієнтований на форму-
вання додаткових коштів для фінансування 
основних функцій держави; по-друге, щодо 
державного кредитування він спрямований на 
розподіл наявних грошових коштів для фінансу-
вання окремих напрямків державної діяльності. 
Вступаючи в кредитні відносини, держава сут-
тєво впливає на стан грошового обігу, рівень 
процентних ставок на ринку грошей або капіта-
лів, на виробництво і зайнятість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автори. Економічну 
сутність державного кредиту, його місце та роль 
у фінансової системі держави розглядали такі 
видатні вітчизняні вчені, як О.Г. Біла, В.Д. Лагу-
тін, А.С. Мороз, О.Д. Василик, В.В. Венгер, 
В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик, А.Г. Загоро-
дній, В.М. Опарін, О.Р. Романенко, Л.П. Сте-
ців, О.І. Копилюк, С.В. Ковальчук, О.І. Кремень, 
В.П. Кудряшов, В.М. Федосов та ін. Віддаючи 
належне науковим напрацюванням вітчизня-
них дослідників, слід зауважити, що питання 
особливостей функціонування державного кре-
дитування та механізму управління держав-
ними запозиченнями потребують подальшого 
вивчення, нових узагальнень у зв’язку з існу-
ванням об’єктивного взаємозв’язку та взаємо-
залежності системи державного кредитування з 
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регулюванням процесів відтворення соціально-
економічних систем у ринкових умовах.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Державний кредит і його 
регулювання – одна з найбільш актуальних і 
складних проблем для сучасної української еко-
номіки. Існує багато причин недостатньо ефек-
тивного використання інструментів державного 
кредиту для вирішення завдань економічного 
розвитку країни. До них належать складність і 
різноманіття відносин державного кредиту, їх 
тісний взаємозв'язок із різними факторами еко-
номічного, політичного і соціального характеру. 
Діючий механізм державного кредитування 
потребує вдосконалення з урахуванням остан-
ніх досягнень економічної науки, реального 
стану і перспектив розвитку вітчизняної еконо-
міки, світового досвіду. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є прикладний аспект 
визначення сутності, особливостей та стану 
державного кредитування на внутрішньому 
ринку державних запозичень в Україні, вияв-
лення перспектив розвитку системи державного 
кредитування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Державний кредит є 
складною економіко-правою категорією, тому 
нині не існує однозначного визначення поняття 
«державний кредит», незважаючи на наяв-
ність загальновизнаного поняття кредиту. Існу-
ють щонайменше три підходи до визначення 
державного кредиту. Перший із них пропонує 
визначати державний кредит виключно з пози-
ції державних запозичень [1, c. 306; 2, с. 88; 3, 
с. 98]. Другий підхід ґрунтується на «подвійності 
природи» досліджуваного явища, при цьому 
вчені трактують поняття державного кредиту 
як специфічної форми кредитних відносин, у 
яких позичальником є держава, а кредиторами 
– юридичні або фізичні особи [4, c. 204; 5, с. 78; 
6, с. 84]. Третій підхід допускає розширене тлу-
мачення поняття державного кредиту як сукуп-
ності економічних відносин між державою в 
особі її органів влади та управління, з одного 
боку, і фізичними та юридичними особами – з 
іншого, за яких держава виступає позичальни-
ком, кредитором та гарантом [7, с. 54; 8, с. 25; 
9, с. 202]. При цьому деякі із сучасних дослід-
ників, які дотримуються останнього з підходів 
до визначення державного кредиту, помилково 
відносять державне гарантування до кредит-
них відносин.

Щоб уникнути внутрішніх протиріч, доцільно 
розглядати державний кредит у вузькому та 
широкому розумінні:

1) у вузькому розумінні державний кредит 
являє собою сукупність кредитних відносин, в 
яких держава виступає в ролі кредитора або 
позичальника;

2) у широкому розумінні державний кредит, 
із погляду наслідків його функціонування, мож-
ливо визначати як урегульовані нормами права 
економічні відносини з приводу отримання і 
надання державою фізичним та юридичним 
особам грошових коштів або в установлених 
законом випадках й інших речей, що призводять 
до формування державного боргу або держав-
них боргових активів. 

Остання дефініція дає змогу зв’язати воє-
дино такі різнорідні на перший погляд категорії, 
як державні запозичення, державне кредиту-
вання та державне гарантування.

Існування державного кредиту передбачає 
функціонування ринку державних запозичень. 
Комерційні банки на ринку державних облігацій 
виступають як інвестори та фінансові посеред-
ники, виконують функції реєстраторів прав влас-
ності за державними облігаціями, агентів Націо-
нального банку України (НБУ) з розміщення та 
обслуговування обігу облігацій, а також беруть 
на себе виконання платіжних операцій під час 
проведення розрахунків за операціями з купівлі-
продажу обліга-цій. Біржова торгівля здійсню-
ється на ПФТС, фондовій секції Ук-раїнської 
міжбанківської валютної біржі та на Українській 
фондовій біржі [10, c. 133]. 

Операції з обслуговування державного боргу 
Національним банком України, що пов’язані з 
первинним розміщенням облігацій внутрішніх 
державних позик (ОВДП), представлені в табл. 1. 

В умовах обмеженості доходів державного 
бюджету України, а також за відсутності надхо-
джень від приватизації державного майна залу-
чення ОВДП є суттєвим джерелом фінансування 
дефіциту бюджету. За останній рік до держав-
ного бюджету було залучено 37,03 млрд. грн., 
що в 3,8 рази більше, ніж на початок досліджу-
ваного періоду. 

Динаміка розміщення державних запозичень 
за різними напрямами представлена в табл. 2. 

Загальна сума державних цінних паперів, 
розміщених на первинному ринку, у національ-
ної валюті постійно зростала на протязі всього 
аналізованого періоду. При цьому найбільше 
зростання випуску ОВДП спостерігалося в 
2014 р. у зв’язку зі складними економічними 
умовами. 

Основну питому вагу в загальному обсязі 
розміщених на первинному ринку ОВДП займа-
ють цінні папери, за допомогою яких залуча-
ються кошти до державного бюджету. Така 
форма державного кредиту займала на протязі  
2005–2007 рр. 100%, із 2008 по 2013 р. вона 
досягала значень від 25,3% до 83,7%. На про-
тязі останніх трьох років вона мала тенденцію 
до скорочення у зв’язку зі збільшенням інших 
напрямів випуску державних цінних паперів. 
Для збільшення формування статутного капі-
талу банків випуск ОВДП почався з 2008 р. За 
період дослідження ця форма залучення коштів 
мала найбільшу питому вагу в кризові 2008 та 
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2009 рр. та в 2016 р. – 72,96% у зв’язку з масш-
табним оновленням банківської системи Укра-
їни. Крім того, Міністерством фінансів України 
шляхом випуску та передачі НБУ державних 
облігацій було здійснено переоформлення 
залишку заборгованості Кабінету Міністрів 
України перед НБУ в порядку реструктуризації 
боргів.

Таким чином, усього за останній 2016 р. 
Міністерством фінансів України було розміщено 
ОВДП на суму 166,24 млрд. грн. При цьому 
22,3% із цих коштів були залучені до державного 
бюджету, 73,0% – на рекапіталізацію банків.

Динаміка коштів, спрямованих до держав-
ного бюджету, за термінами залучення, пред-
ставлена в табл. 3.

Дані таблиці показують, що на протязі  
2006–2008 років переважна кількість державних 
запозичень здійснювалася на строк від одного 
до трьох років. Були відсутні державні запо-
зичення на строк понад п’ять років. Із 2009 р. 
акценти на ринку державних запозичень зміс-
тилися на розміщення державних цінних папе-
рів зі строками до одного року в 2009–2010 рр. 
та зі строками від одного до трьох років у  
2011–2012 рр. Відносна економічна стабілізація 

Таблиця 1 
Результати розміщення ОВДП на первинному ринку 

Показники 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Сума залучених коштів 
до Державного бюджету 
України, млрд. грн.

9,77 18,84 40,42 28,91 35,95 50,52 67,12 9,98 37,03

Дохідність ОВДП, залучених 
до Держ-бюджету України, % 14,85 20,07 12,69 8,92 13,56 12,96 15,24 17,0 14,86

Випуск ОВДП для збільшення 
формуван-ня статутного 
фонду банків, млрд. грн.

13,77 23,32 6,39 8,85 - 1,40 16,60 3,84 121,28

Дохідність ОВДП, випущених 
для збільшення статутного 
фонду банків, %

9,74 9,50 9,50 9,50 - 9,50 7,05 9,50 7,36

Випуск ОВДП з 
реструктуризації 
заборгованості КМУ перед 
НБУ, млрд. грн.

- 7,99 - - - - 20,72 - -

Дохідність ОВДП з 
реструктуризації боргу перед 
НБУ, %

- 9,83 - - - - 14,25 - -

Джерело: [11]

Таблиця 2 
Динаміка розміщення ОВДП, номінованих у національної валюті, на первинному ринку

Період

Розміщення ОВДП на 
первинному ринку у 

нац. валюті

у тому числі

кошти, залучені до 
державного бюджету

реструктуризація 
заборгованості КМУ 

перед НБУ

випуск ОВДП 
для збільшення 

формування 
статутного капіталу 

банків
сума, 

млрд. грн. % сума, 
млрд. грн.

% до 
підсумку

сума, 
млрд. грн.

% до 
підсумку

сума, 
млрд. грн.

% до 
підсумку

2006 1,6 100,0 1,6 100,0 - - - -
2007 3,62 100,0 3,62 100,0 - - - -
2008 23,54 100,0 9,77 41,5 - - 13,77 58,5
2009 74,53 100,0 18,84 25,3 7,99 10,7 23,32 31,3
2010 70,66 100,0 40,42 57,2 - - 6,39 9,0
2011 50,26 100,0 28,91 57,5 - - 8,85 17,6
2012 42,95 100,0 35,95 83,7 - - - -
2013 65,22 100,0 50,52 77,5 - - 1,40 2,2
2014 218,05 100,0 67,12 30,8 20,72 9,5 16,60 7,6
2015 85,02 100,0 9,98 11,7 - - 3,84 4,5
2016 166,24 100,0 37,03 22,3 - - 121,28 73,0

Джерело: [11]
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дала змогу на протязі 2013 р. збільшити суми 
розміщення облігацій від трьох до п’яти років до 
рівня 55,5% та понад п’ять років – до 26,0%. Але 
загострення політичної та економічної ситуації 
в країні на протязі 2014 р. сприяло зниженню 
частки довгострокових запозичень та призвело 
до зростання питомої ваги ОВДП із терміном 
обігу до одного року до 100,0% у 2015 р. Деякі 
позитивні зміни відбулися у 2016 р.: найбільшим 
попитом користувалися ОВДП із терміном обігу 
від одного до трьох років (49,6% від загальної 
суми первинного розміщення). З'явилися також 
цінні папери з терміном обігу понад п’ять років – 
23,5% від загальної кількості. 

Динаміка розміщення державних запозичень 
на первинному ринку в іноземній валюті пред-
ставлена в табл. 4.

Дані таблиці показують, що на протязі 2008–
2010 рр. на первинному ринку були відсутні 
державні цінні папери, номіновані в іноземній 

валюті. З 2011 по 2013 р. спостерігалася тен-
денція до зростанні суми державних запозичень 
у доларах США. Із 2012 р. також були залучені 
кошти в європейській валюті. Але погіршення 
інвестиційного клімату в 2014 р. сприяло зна-
чному скороченню державних запозичень у 
доларах та зупиненню фінансування в євро. У 
зв’язку з деякою стабілізацією економічної ситу-
ації в країні в 2016 р. відновилося розміщення 
ОВДП в євро та відбулося зростання обсягів 
запозичень у доларах.

Операції розміщення державних запозичень 
на вторинному ринку на протязі 2014–2016 рр. 
представлені в табл. 5.

Дані таблиці показують, що з початку 2014 р. 
відновлюється та стає домінуючою на про-
тязі 2015–2016 рр. негативна тенденція щодо 
викупу ОВДП Національним банком на вторин-
ному ринку. За результатами останнього року 
частка НБУ в загальній структурі операцій збіль-

Таблиця 3 
Динаміка обсягів коштів, залучених до державного бюджету, за строками 

Роки

Кошти, залучені 
до держбюджету, 

всього

у тому числі

до 1 року від 1 до 3 років від 3 до 5 років понад 5 років

сума, 
млрд. 
грн. 

% 
сума, 
млрд. 
грн.

% до 
підсумку

сума, 
млрд. 
грн.

% до 
підсумку

сума, 
млрд. 
грн.

% до 
підсумку

сума, 
млрд. 
грн.

% до 
підсумку

2006 1,6 100,0 - - 1,40 87,5 0,20 12,5 - -
2007 3,62 100,0 - - 3,36 92,8 0,26 7,2 - -
2008 9,77 100,0 1,19 12,2 4,44 45,4 4,14 42,4 - -
2009 18,84 100,0 12,47 66,2 4,97 26,4 0,36 1,9 1,04 5,5
2010 40,42 100,0 22,92 56,7 14,42 35,7 3,08 7,6 - -
2011 28,91 100,0 9,73 33,6 14,67 50,7 2,80 9,7 1,71 5,9
2012 35,95 100,0 8,79 24,5 9,21 25,6 9,32 25,9 8,63 24,0
2013 50,52 100,0 8,20 16,2 1,11 2,2 28,05 55,5 13,16 26,0
2014 67,12 100,0 7,18 10,7 31,31 46,6 20,52 30,6 8,11 12,1
2015 9,98 100,0 9,98 100,0 - - - - - -
2016 37,03 100,0 5,49 14,8 18,35 49,6 - - 8,71 23,5

Джерело: [11]

Таблиця 4 
Динаміка розміщення ОВДП, номінованих в іноземній валюті, на первинному ринку 

Період

Розміщення ОВДП на первинному ринку, номіновані в іноземній валюті  
(кошти, залучені до бюджету)

долари США євро
сума, млн. дол. доходність, % сума, млн. євро доходність, %

2008 - - - -
2009 - - - -
2010 - - - -
2011 413 8,92 - -
2012 2543 8,92 317 4,80
2013 5311 7,63 112 4,80
2014 793 5,80 40 7,50
2015 643 8,74 - -
2016 3006 7,29 141 4,0

Джерело: [11]
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шувалася і становила 53,1% на початок 2017 р. 
Але якщо в 2015 р. 59,5% коштів із викупу ОВДП 
Національним банком спрямовувалися на 
фінансування державних потреб, то в 2016 р. ці 
кошти спрямовувалися на рефінансування бан-
ків другого рівня в розмірі 100%.

Слід зазначити, що недорозміщення борго-
вих зобов'язань уряду на фінансовому ринку 
змусило державу здійснювати пошук альтер-
нативних шляхів залучення коштів на внутріш-
ньому ринку, одним з яких став продаж ОВДП 
у портфель Національного банку України. Це 
явище не можна назвати позитивним для еконо-
міки, оскільки суб'єкти ринку (банки, страхові та 
інвестиційні компанії) не беруть участі у фінан-
суванні інвестиційних потреб держави. 

Переважна більшість операцій із викупу 
ОВДП Національним банком та суб’єктами гос-
подарювання здійснювалася з 2014 р. на біржо-
вому ринку. 

Характерною тенденцією останніх років також 
є значне скорочення обсягів операцій з ОВДП на 
вторинному ринку в цілому на 55,3% за три роки, 
що пов’язане з утратою привабливості держав-
них цінних паперів для внутрішніх покупців.

Виходячи з вищевикладеного, зазначимо, що 
на даному етапі економічного розвитку важливо 
обмежити збільшення бюджетного дефіциту для 
уникнення необхідності продажу ОВДП у порт-
фель НБУ. Ці заходи дадуть змогу стабілізувати 
коливання на фінансових ринках, що сприятиме 
перерозподілу їх ресурсів задля поліпшення 
макроекономічних показників.

Ринок державних цінних паперів являє собою 
важливий складник фінансового ринку будь-якої 

країни. Уряди розвинутих країн використовують 
випуск державних цінних паперів як неемісійне 
джерело для фінансування дефіциту бюджету. 
За нормального функціонування фінансового 
ринку країни державним цінним паперам при-
таманні висока ліквідність та низька ризико-
ваність, однак досить часто ці характеристики 
не дотримуються. Щоб бути привабливими 
для інвесторів, державні цінні папери пови-
нні мати відповідну прибутковість. В Україні їх 
номінальна дохідність є досить високою, але їх 
реальна прибутковість виходячи з рівня інфля-
ції не така приваблива (табл. 6).

Таблиця 6 
Річні дані щодо розміщення державних 

цінних паперів в Україні

Рік
Кількість 

проведених 
аукціонів

Середня 
доходність 
ОВДП, %

Середньорічна 
інфляція,%

2006 37 9,26 9,1
2007 28 6,71 12,8
2008 41 11,86 25,2
2009 121 13,13 15,9
2010 179 11,09 9,4
2011 137 9,21 8,0
2012 146 13,56 0,6
2013 181 11,23 -0,3
2014 192 12,18 12,1
2015 78 13,25 48,7
2016 141 11,11 13,9

Джерело: [11]

Таблиця 5 
Операції з розміщення державних цінних паперів на вторинному ринку в 2014–2016 рр. 

Показники
2014 2015 2016

сума, 
млрд. грн.

% до 
підсумку

сума, 
млрд. грн.

% до 
підсумку

сума, 
млрд. грн.

% до 
підсумку

Обсяг операцій з розміщення 
державних цінних паперів 
на відкритому ринку, всього, 
млрд. грн.,
у тому числі:
– Національний банк України, 
всього, з них:
● купівля-продаж на торгах 
організаторів торгівлі;
● купівля-продаж без 
посередництва організаторів 
торгівлі;
● рефінансування банків НБУ
– Суб’єкти господарювання, 
всього, з них:
● купівля-продаж на торгах 
організаторів торгівлі;
● купівля-продаж без 
посередництва організаторів 
торгівлі;
● надані/отримані кредити

763,25

328,84

137,64

25,85

165,35

434,41

344,75

31,09

58,57

100,0

43,1

18,0

3,4

56,9

45,2

4,1

7,7

309,69

157,29

93,53

-

63,66

152,4

126,06

7,21

19,23

100,0

50,8

30,2

-

20,6

49,2

40,7

2,3

6,2

341,07

181,13

-

-

181,13

159,94

105,24

3,01

51,69

100,0

53,1

-

-

53,1

46,9

30,9

0,9

15,2
Джерело: [11]
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Так, у період із 2010 по 2013 р. дохідність дер-
жавних цінних паперів була вище, ніж середньо-
річний рівень інфляції. Однак у 2007–2009 рр. та 
в останні роки (2014–2016) спостерігається про-
тилежна ситуація: дохідність ОВДП є достатньо 
низькою, навіть нижчою за рівень інфляції.

Використання державою у своїй фінансовій 
політиці залучення коштів на кредитній основі 
зумовлює формування державного боргу. 
Невміння держави жити на власні кошти є осно-
вною причиною виникнення, а невміння вико-
ристовувати залучені фінансові ресурси – зрос-
тання державного боргу.

Основними причинами виникнення та зрос-
тання державного боргу в Україні є дефіцит дер-
жавного бюджету та постійний дефіцит платіж-
ного балансу. Стан державних фінансів України 
представлений у табл. 7. Дані таблиці показують, 
що протягом останніх 12 років спостерігається 
стійка тенденція до зростання абсолютного 
значення дефіциту Державного бюджету, що є 
наслідком збільшення обсягів державного боргу. 

Державний борг є органічним складником 
функціонування економік переважної більшості 
країн світу, потужним важелем макроекономіч-
ного регулювання та інструментом реалізації 
економічної стратегії. На жаль, в Україні в ході 
трансформаційних процесів формування дер-
жавного боргу відбувалося хаотично, були при-
сутні ситуаційний підхід до формування стро-
кової структури боргу, дискретність запозичень 
без наявності послідовної та виваженої довго-
строкової державної політики.

Розглянемо темпи зростання державного 
боргу України за останніх п’ять років (табл. 8). Дані 
таблиці показують, що найбільші темпи зростання 
усіх складників державного боргу країни спостері-
гаються в 2014 та 2015 рр. За останній звітний рік 
загальний державний борг країни збільшився на 
22,8%, при цьому прямий державний борг зрос-
тав більш високими темпами (+23,8%) порівняно 
з гарантованим боргом (+17,2%).

Слід зазначити, що до 2014 р. як у структурі 
прямого, так і в структурі гарантованого боргу 

Таблиця 7 
Динаміка стану державних фінансів в Україні 

Період

Державний бюджет України, млрд. грн. У % до ВВП

доходи видатки

повернення 
кредитів до 

Держбюджету 
та надання 
кредитів із 

Держбюджету

дефіцит (-), 
профіцит (+)

доходи 
держ-

бюджету

видатки 
держ-

бюджету
дефіцит (-), 
профіцит (+)

2006 133,5 137,1 0,19 -3,8 24,5 25,2 -0,7
2007 165,9 174,3 1,53 -9,8 23,0 24,2 -1,4
2008 231,7 241,3 2,73 -12,5 24,4 25,5 -1,3
2009 225,3 242,4 2,83 -19,9 23,0 26,5 -3,9
2010 240,6 303,6 1,3 -64,3 22,2 28,0 -5,9
2011 314,6 333,5 4,7 -23,6 24,2 25,6 -1,8
2012 346,1 395,7 3,8 -53,4 24,7 28,3 -3,8
2013 339,2 403,5 0,5 -64,7 23,2 27,6 -4,4
2014 357,1 430,2 4,9 -78,1 22,8 27,5 -5,0
2015 534,7 576,9 3,0 -45,2 27,0 29,1 -2,1
2016 616,3 684,7 1,7 -70,1 26,1 28,7 -2,9
2017 

(прогноз) 731,0 800,0 8,6 -77,5 - - -

Джерело: [12]

Таблиця 8 
Динаміка темпів зростання державного боргу України

Показники
Темп зростання за рік, %

2012 2013 2014 2015 2016
Загальний державний борг, у т. ч.: 109,0 113,4 188,4 142,8 122,8
● прямий державний борг, у т.ч.: 111,7 120,3 197,2 140,8 123,8
 – внутрішній; 117,9 135,0 179,4 110,2 132,0
 – зовнішній 106,7 106,9 217,7 169,9 118,7
● гарантований державний борг, у т. ч.: 100,4 89,4 147,7 154,7 117,2
 – внутрішній; 132,4 167,4 102,7 77,0 88,9
 – зовнішній 96,6 77,0 163,5 171,9 120,1

Джерело: [12]
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найвищими темпами зростання збільшувалася 
внутрішня заборгованість. За результатами 
2014–2016 рр. найбільше зростання фіксується 
за коштами зовнішньої заборгованості. 

Значний вплив державного боргу на еконо-
міку та фінансове становище держави зумов-
люють потребу розв'язання проблеми зниження 
боргового навантаження та ризику невиконання 
боргових зобов'язань держави.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
державний кредит та державні запозичення є 
важливими інструментами регулювання еконо-
міки. Однак для отримання позитивного резуль-
тату від впливу державного кредиту на розвиток 
країни необхідно зосередити увагу на ефек-
тивному використанні мобілізованих коштів та 
контролі над цільовим використанням кредитів; 
забезпеченням своєчасного їх повернення; мак-
симальним розв'язанням завдань, які визначені 
фінансовою політикою. Суттєвими факторами 
збільшення ефективності державного кредиту-
вання можуть бути: 

– розроблення та впровадження економіко-
правового механізму залучення інвестиційних 
ресурсів для розвитку економіки шляхом спіль-

ного (партнерського) кредитування державою 
та підприємствами, організаціями, банками 
інвестиційних проектів, за якого інвестиційна 
діяльність буде вільною від оподаткування; 

– обслуговування підприємств державної 
форми власності та підприємств із державною 
часткою у статутному капіталі в державних бан-
ках для збільшення інвестиційного потенціалу 
державних банків; 

- заохочення потенційних інвесторів до участі 
в державному інвестуванні в реальний сектор 
економіки шляхом надання їм пільги та субсидії, 
часткового звільнення від оподаткування;

– створення відповідної структури учасни-
ків внутрішнього ринку державних запозичень, 
зокрема інституціональних інвесторів (страхо-
вих компаній, банківських установ, пенсійних 
фондів, інститутів спільного інвестування). 

Удосконалення та подальший розвиток дер-
жавного кредитування в України потребують роз-
роблення і запровадження цілісної стратегії, яка 
поєднуватиме завдання вдосконалення норма-
тивно-правового та інституційного забезпечення 
політики державних запозичень, розвиток інстру-
ментарію державних позик і створення відповід-
ної надійної та доступної інфраструктури.
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В умовах панування ідеології сталого розвитку та розроблення глобальних Цілей сталого розвитку як 
напрямів трансформації бізнес-процесів сучасних компаній актуалізується роль професійних бухгалтерів 
в інтеграції корпоративних принципів та означених цілей. Авторами окреслено множинність ролей про-
фесійної бухгалтерської спільноти у досягнені ЦСР зокрема та просування сталого розвитку в цілому. 
Інтегровано різні підходи до структуризації ролі професійних бухгалтерів відповідно до найбільш реле-
вантних Цілей сталого розвитку, на рівні градацій бізнес-перспектив у діяльності компаній, типів ролей, 
які виконують бухгалтери, їх професійних функцій, необхідних навиків і компетенцій у корпоративному 
середовищі і, нарешті, за групами облікових професій для досягнення цілісного бачення їх внеску у сталий 
розвиток у нових економічних умовах.

Ключові слова: професійні бухгалтери, звітність зі сталого розвитку, Цілі сталого розвитку, корпо-
ративний сталий розвиток, стейкхолдери.

В условиях распространения идеологии устойчивого развития и разработки глобальных Целей устой-
чивого развития как направлений трансформации бизнес-процессов современных компаний актуализиру-
ется роль профессиональных бухгалтеров в интеграции корпоративных принципов и названных целей. 
Авторами обозначена множественность ролей профессиональной бухгалтерской сообщества в дости-
жении Целей в частности и продвижения устойчивого развития в целом. Интегрированы различные 
подходы к структурированию роли профессиональных бухгалтеров в соответствии с наиболее 
релевантными Целями, на уровне градаций бизнес-перспектив в деятельности компаний, типов ролей, 
которые выполняют бухгалтеры, их профессиональных функций, необходимых навыков и компетенций в 
корпоративной среде и, наконец, по группам учетных профессий для достижения целостного видения их 
вклада в устойчивое развитие в новых экономических условиях.

Ключевые слова: профессиональные бухгалтера, отчетность по устойчивому развитию, Цели 
устойчивого развития, корпоративное устойчивое развитие, стейкхолдеры. 

The authors outline the multiplicity of roles of professional accounting community in particular achieving 
Sustainable Development Goals and promoting sustainable development in general. The work integrates different 
approaches to structuring role of professional accountants - according to the most relevant Sustainable Development 
Goals at the level of gradation business prospects of the companies, the types of roles that perform accountants and 
their professional functions necessary skills and competencies in the corporate environment and finally groups of 
account professions to achieve a holistic vision of their contribution to sustainable development in the new economy.

Keywords: Accountancy Profession, Sustainability Reporting, Sustainable Development Goals, Corporate 
Sustainability, Stakeholders.
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. Підґрунтям для досягнення 
Цілей сталого розвитку ООН Всесвітній конгрес 
бухгалтерів і аудиторів 2010 р. назвав повну, 
достовірну інформацію, засновану на синерге-
тичному поєднанні принципів бухгалтерського 
обліку та сталого розвитку. Цілі сталого роз-
витку ООН United Nation (UN)’s Sustainable 
Development Goals (ЦСР) нині виступають 
загальновизнаними орієнтирами глобального 
розвитку до 2030 р. Прийняті на Саміті ООН у 
Нью-Йорку у 2015 р., 17 Цілей, які конкретизо-
вані у 169 різновекторних індикаторах, заклика-
ють уряди, бізнес та громадськість усіх країн до 
активізації зусиль у боротьбі зі зміною клімату, 
бідністю, нерівністю, забрудненням довкілля та 
іншими викликами сучасності. 

Зокрема, досягнення ЦСР потребує форму-
вання пулу ресурсів, співставних з 1,5–4% гло-
бального ВВП. Це робить наголос на необхід-
ності залучення бізнесу до урядових ініціатив зі 
сталого розвитку. При цьому лідери бізнесу роз-
глядають ЦСР як нові можливості для розвитку 
своєї діяльності: 89% опитаних CEO зауважу-
ють, що зобов’язання зі сталого розвитку мають 
реальний вплив на їх галузі, а 71% опитаних біз-
несменів уже планують і беруть до уваги ЦСР у 
своїй діяльності.

17 ЦСР та 169 індикаторів створюють для 
компаній наскрізну основу для формування, 
посилення, інформування та звітування про 
свої стратегії, цілі та діяльність, що дасть змогу 
поліпшити комунікацію з ключовими стейкхол-
дерами, їх лояльність, підвищити прозорість 
бізнес-середовища та якість управління як 
основ корпоративного сталого розвитку в умо-
вах зростання юридичних, репутаційних ризи-
ків, нестабільності фінансових ринків та доступу 
до фінансування.

У контексті поєднання глобальних ЦСР зі 
стратегією корпоративного сталого розвитку 
саме бухгалтери як ніхто в компаніях мають сто-
сунок до вимірювання, оцінювання, розкриття 
інформації щодо прогресу в досягненні ЦСР на 
рівні компаній.

Важливість високоякісної корпоративної звіт-
ності у забезпеченні фінансової стабільності і 
сталого розвитку в цілому та досягненні ЦСР 
зокрема визнано на 32-й сесії роботи UNCTAD’s 
Intergovernmental Working Group of Experts 
on International Standards of Accounting and 
Reporting (ISAR).

Із появою ЦСР актуалізувалася не лише роль 
високоякісної корпоративної звітності, звітності 
зі сталого розвитку (ЗСР) як основи для їх моні-
торингу, оцінювання та дослідження прогресу, 
але й бухгалтерів як провідників та трансляторів 
ідей Tripple Bottom Line мовою корпоративного 
сталого розвитку (corporate sustainability).

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

і на які спираються автори. Професійними між-
народними організаціями напрацьовано низку 
підходів до визначення ролі бухгалтерів у про-
суванні ініціатив сталого розвитку. Серед таких 
організацій слід назвати насамперед Міжна-
родну федерацію бухгалтерів (IFAC), Асоціацію 
присяжних сертифікованих бухгалтерів (ACCA), 
Міжурядову робочу групу експертів із Міжнарод-
них стандартів обліку та звітності ООН (ISAR). 
Fauna & Flora International, Світовий бізнес-
форум зі сталого розвитку, KPMG, PwC та ін. 

 Дослідження ролі професійних бухгалтерів 
у просуванні ініціатив сталого розвитку в цілому 
та ЦСР зокрема, у т. ч й засобами ЗСР, знайшли 
своє відображення у працях відомих зарубіж-
них науковців у цій царині: Gray and Bebbington 
[6], Gray [5], Lovell та MacKenzie [16], Ngwakwe 
[19], Milne і Gray [17], Bebbington та Larrinaga 
[4], O'Dwyer and Unerman [20], Schaltegger, 
Etxeberria та Ortas (2017), Lawrence, Botes, 
Collins та Roper [15], Khan and Gray [14], 
Ng, Leung аnd Lo [18].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Разом із тим у вітчизняних 
наукових колах окреслена проблематика не 
знайшла достатнього відображення, а наукові 
пошуки зарубіжних учених щодо ролі бухгалте-
рів у досягненні ЦСР носять у цілому критичний 
характер і стосуються передусім викликів та про-
блем, що постають перед обліком, у процесі руху 
до сталого розвитку. На нашу думку, ці пошуки 
мають бути доповнені дослідницькими матеріа-
лами професійних бухгалтерських організацій та 
розробників стандартів обліку і звітності, зокрема 
IFAC, ACCA тощо. Дослідження зазначених орга-
нізацій на відміну від академічних праць створю-
ють цілісне бачення ролі бухгалтерської професії 
у досягненні ЦСР у різних розрізах. 

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в окресленні 
ролі професійної бухгалтерської спільноти у 
досягнені ЦСР зокрема та просування сталого 
розвитку в цілому

Виклад основного матеріалу дослі-
дження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Відзначаючи важливість 
взаємозв’язку бухгалтерської спільноти та ЦСР, 
Bakker [2] з World Business Forum for Sustainable 
Development зауважив, що «бухгалтери вря-
тують світ». В умовах формування економіки, 
зорієнтованої на досягнення ЦСР, – економіки 
нового типу та притаманного їй способу інвес-
тування – соціально відповідального інвесту-
вання, саме бухгалтерам відводиться ключова 
роль. Ця роль полягає і в мінімізації інформа-
ційної асиметрії та оцінці інвестиційних ризиків, 
і в формуванні інтегрованої звітності та прове-
денні інтегрованого аудиту, і в тестуванні жит-
тєздатності стандартів обліку, звітності й аудиту 
в межах нової бізнес-моделі. Володіючи специ-
фічними професійними якостями та залученням 
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в управління, ризик-менеджмент, бізнес-аналіз, 
підтримку прийняття рішень, due diligence, анти-
корупційну діяльність та забезпечення корпора-
тивної прозорості, професійні бухгалтери нині 
переосмислюють свою роль з огляду на ЦСР та 
корпоративний сталий розвиток. 

Виходячи з множинності ролей професійних 
бухгалтерів у досягненні ЦСР, їх внесок у про-
сування ініціатив сталого розвитку є багатогран-
ним і може бути структурований відповідно до 
найбільш релевантних ЦСР на рівні градацій 
бізнес-перспектив у діяльності компаній, типів 
ролей, які виконують бухгалтери, їх професій-
них функцій, необхідних навиків і компетенцій у 
корпоративному середовищі і, нарешті, за гру-
пами облікових професій.

Щодо виділення найбільш релевантних ЦСР 
для бухгалтерської спільноти, згідно з дослі-
дженням Міжнародної федерації бухгалтерів 
[11], вісім із 17 ЦСР та 17 їх таргетів мають 
безпосередній стосунок до бухгалтерської 
професії. Тією чи іншою мірою бухгалтерська 
спільнота може впливати на просування до їх 
досягнення, при цьому якісно трансформуючи 
основи професії з вимогами нової економіки та 
корпоративного сталого розвитку.

Схвально характеризуючи масштабність 
указаного дослідження та вагомість внеску бух-
галтерів у підвищення фінансової грамотності 
й якості освіти (Таргети 4.3, 4.6 Цілі 4 «Якісна 
освіта»), гендерної рівності у фінансовому 
управлінні (Таргет 5.5 Цілі 5 «Гендерна рів-
ність») чи боротьбі зі змінами клімату засобами 
підтримки прийняття рішень відповідального 
інвестування та інформаційних розкриттів щодо 
вуглецевих викидів (Таргети 13.1-13.3 Цілі «Про-
тидія змінам клімату»), зауважимо, що серед 
наведених цілей та таргетів найбільш релевант-
ними для бізнес-спільноти та облікової професії 
виступають Таргети 12.6, 8.3, 17.16 та 17.18. 

Основоположна з наведених – Ціль 12 
«Забезпечення раціональних моделей спо-
живання та виробництва» та її напрям 12.6 як 
основа для реалізації корпоративного сталого 
розвитку та мінімізації ризиків через інкорпо-
рацію критеріїв сталого розвитку у місію, стра-
тегію, тактичні рішення і операційну політику 
бізнесу. Звідси випливає і посилення попиту на 
більш прозору й якісну ЗСР як свідчення раціо-
нального виробництва і споживання, створення 
нової довгострокової цінності для стейкхолдерів 
за збереження і відтворення природного, фінан-
сового, виробничого, соціального, інтелектуаль-
ного та комунікаційного капіталу.

Таргет 8.3 Цілі 8 «Гідна праця та економічне 
зростання» перетинається з орієнтирами у роз-
витку облікової професії в частині формування 
нового усвідомлення ролі самими бухгалтерами 
та прийняття загальновизнаних стандартів обліку, 
звітності, аудиту та етики як у державному, так і в 
приватному секторах для консолідації зусиль та 
гармонізації підходів до стандартизації ЗСР.

Мультистейкхолдерський підхід, сформова-
ний у межах Таргету 17.16 Цілі 17 «Партнерство 
у досягенні Цілей» достеменно співставний з 
аналогічною основою складання ЗСР, яка зорі-
єнтована на потреби широких кіл зацікавлених 
сторін у реалізації корпоративного сталого роз-
витку. Підвищення ефективності збору даних, 
моніторингу та підзвітності в досягненні про-
гресу у ЦСР, закладених у Таргеті 17.8, є першо-
черговими завданнями бухгалтерів передусім 
у країнах, що розвиваються, для формування 
інформаційно-аналітичного забезпечення ста-
лого розвитку.

Основа для обліку сталого розвитку Між-
народної федерації бухгалтерів Sustainability 
Framework 2.0 [7] визначає важливість внеску 
бухгалтерів до сталого розвитку за трьома гра-
даціями (перспективами) corporate sustainability: 
стратегічної, операційної і звітної. Разом із тим 
необхідно відзначити, що створення довгостро-
кової цінності компанією з інтеграцією усіх видів 
капіталів потребує не лише інтегрованого про-
цесу прийняття рішень у межах усіх перспектив, 
але й інтегрованої внутрішньої та зовнішньої 
інформації, суттєвість, релевантність, точність, 
співставність та повнота якої підтверджена 
незалежними аудиторами. 

На рівні стратегічної корпоративної перспек-
тиви та професійних бухгалтерів як представ-
ників вищої управлінської ланки ухвалюються 
рішення щодо планування, постановки цілей 
корпоративного сталого розвитку, аналізу біз-
нес-середовища з урахуванням соціальних та 
екологічних факторів діяльності компанії, її під-
звітності ключовим групам стейкхолдерів та 
врахування ключових ризиків діяльності. 

На рівні операційної бізнес-перспективи і 
бухгалтерів як представників виконавчого рівня 
менеджменту відбувається прийняття рішень 
щодо планування, бюджетування, формування 
собівартості та управління поточною діяльністю 
компанії в умовах сталого розвитку та досяг-
нення поставлених цілей.

На рівні звітної градації роль професійних 
бухгалтерів носить комунікаційний характер та 
конкретизується у підготовці ЗСР, інтегрованої 
звітності та забезпечення її верифікації. 

Таким чином, інкорпорація критеріїв сталого 
розвитку на усіх рівнях підтримки прийняття 
рішень щодо стратегії та управління компанією, 
поточного планування, бюджетування та оцінки 
ефективності діяльності, забезпечення ефек-
тивної комунікації зі стейкхолдерами за допо-
могою якісної та верифікованої ЗСР виступа-
ють ключовими завданнями для бухгалтерів у 
межах кожної з корпоративних градацій.

Контекст сталого розвитку трансформує 
роль професійних бухгалтерів у ході всього 
облікового циклу, який звершується складанням 
і поданням ЗСР та відносить до їх повноважень 
такі, як ідентифікація ключових груп стейкхол-
дерів, їх інформаційних потреб та розроблення 
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механізмів залучення; глибоке знання та вико-
ристання стандартів підготовки фінансової та 
нефінансової звітності для впровадження та 
розвитку інтегрованої системи звітування та 
управління компанією; планування, виконання 
та контролінг процесу підготовки звітності та 
її подання; управління, моніторинг, удоскона-
лення роботи інформаційних систем підготовки 
фінансової та нефінансової інформації, розши-
рення кола звітних показників із числа екологіч-
них, соціальних та управлінських; застосування 
нових технологій звітування, зокрема таких як 
розширена мова ділової звітності (eXtensible 
Business Reporting Language), звітність у режимі 
реального часу, інтегрована звітність [8].

У такому разі ролі професійних бухгалтерів у 
забезпеченні ефективного звітування в умовах 
сталого розвитку можна окреслити як творців 
цінності, що здійснюють керівну роль у розро-
бленні та здійсненні стратегії сталого розвитку 
компанії; провідників реалізації цінностей ста-
лого розвитку; хранителів вартості природного, 
соціального, виробничого та фінансового капі-
талів компанії; звітуюючих щодо цінностей ста-
лого розвитку [6]. 

Таке бачення функціональних ролей обліко-
вих працівників та їх посад чітко співвідноситься 
з градаціями корпоративного сталого розвитку: 
на стратегічному рівні свої повноваження реа-
лізують бухгалтери як творці цінності, на опера-
ційному – провідники цінностей сталого розви-
тку, на рівні звітності – як хранителі та звітуючі.

Використовуючи умовний поділ бухгалтер-
ської спільноти на п’ять груп – розробники стан-
дартів, професійні органи, професійні фірми, 
кваліфіковані бухгалтери та представники ака-
демічної спільноти, – ACCA, FFI and KPMG [1] 
акцентують увагу на зміні традиційних ролей 
цих груп у контексті збереження природного 
капіталу та сталого розвитку.

Детальний розгляд ролей кожної із цих груп 
дав змогу окреслити виклики для них у досяг-
ненні сталого розвитку. Незважаючи на існування 
41 Міжнародного стандарту бухгалтерського 
обліку та 16 Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (The International Accounting Standards 
Board (IASB)), а також 80 специфічних галузе-
вих добровільних стандартів (The Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB), існує прірва 
між традиційним обліком та звітністю й обліком 
сталого розвитку та ЗСР. Гармонізація підходів 
до розкриття інформації за всіма видами вико-
ристовуваних капіталів компаній має бути пер-
шочерговим завданням розробників стандартів 
в умовах сталого розвитку. 

Для 175 наявних професійних органів, що 
представляють інтереси бухгалтерів у всьому 
світі, найбільш актуальними завданнями у світлі 
просування ініціатив сталого розвитку постає 
розроблення таких підходів до освіти, підви-
щення кваліфікації, сертифікації та підвищення 
професійних компетенцій бухгалтерів, які б 

відповідали міждисциплінарному характеру 
сталого розвитку як концепту, комплексності у 
створенні цінності з урахуванням усіх видів капі-
талів, а не лише фінансового чи виробничого.

566 797 працівників глобальних професійних 
компаній (В4) та компаній нижчих ешелонів у 
всьому світі, по-перше, мають достатні ресурси, 
бачення та можливості, для активізації власних 
зусиль у досягненні ЦСР і, по-друге, можуть 
використати розроблені ними облікові методо-
логії для імплементації сталого розвитку в кор-
поративне середовище своїх клієнтів.

Для 2,5 млн. кваліфікованих бухгалтерів, чиї 
інтереси об’єднує IFAC, ключовими викликами 
є впровадження практики оцінювання, вимі-
рювання розкриття індикаторів за вимірами 
сталого розвитку у свою щоденну практику, у 
такий спосіб інкорпоруючи ЦСР у корпоративне 
середовище.

Науковці у сфері обліку мають виступати 
єднальною ланкою між попередніми групами, 
створюючи науковий продукт як підґрунтя для 
розвитку прикладних методик обліку та ЗСР.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Загаль-
новизнаними глобальними орієнтирами сталого 
розвитку нині є 17 ЦСР та 169 індикаторів, що 
виступають точками відліку для корпоратив-
ного сектору у перебудові своїх бізнес-процесів 
з урахуванням викликів сучасності. Інтеграція 
ЦСР та корпоративних стратегій сталого роз-
витку потребує переформатування наявного 
інформаційно-аналітичного забезпечення про-
цесу прийняття рішень з урахуванням соціаль-
ного, економічного та екологічного вимірів ста-
лого розвитку.

У цьому контексті саме професійні бухгал-
тери як ніхто в компаніях мають безпосереднє 
відношення до просування ініціатив сталого 
розвитку на корпоративному рівні.

Авторами інтегровано різні підходи до струк-
туризації ролі професійних бухгалтерів: відпо-
відно до найбільш релевантних ЦСР, на рівні 
градацій бізнес-перспектив у діяльності ком-
паній, типів ролей, які виконують бухгалтери, 
їх професійних функцій, необхідних навиків і 
компетенцій у корпоративному середовищі і, 
нарешті, за групами облікових професій для 
досягнення цілісного бачення їх внеску у сталий 
розвиток у нових економічних умовах. 

Внеском авторів у дослідження ролі бухгал-
терської спільноти в досягненні ЦСР зокрема 
та розвитку корпоративного сталого розвитку в 
цілому через комунікаційні канали ЗСР є ство-
рення панорамного бачення перспектив транс-
формації облікової професії. 

Подальшого дослідження потребують меха-
нізми формування професійних компетенцій 
бухгалтерів різних груп з огляду на завдання 
забезпечення формування якісної, достовірної 
ЗСР як інформаційно-аналітичного забезпе-
чення сталого розвитку.
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У проведеному дослідженні розглянуто різні підходи до обліку виробничих запасів. Зроблено висновки, 
що правильний підхід до формування облікової політики підприємства в частині обліку виробничих запа-
сів дає можливість досягти значної економії витрат виробництва, що сприяє зберіганню запасів та по-
кращує конкурентні позиції суб’єкта господарювання на ринку. Перспективними напрямами досліджен-
ня є оптимізація ресурсопотоків, розвиток комунікативних управлінських зв’язків, а також формування 
комп’ютеризованої моделі управлінського обліку запасів. Для вирішення наведених вище проблем детально 
розглянуто вплив вартості виробничих запасів під час їх списання у виробництво на виробничу собівар-
тість продукції.

Ключові слова: виробничі запаси, ФІФО, метод ідентифікованої собівартості, метод середньозваже-
ної собівартості, фінансова стійкість, фінансові результати.

В проведенном исследовании рассмотрены различные подходы к учету производственных запасов. 
Сделаны выводы, что правильный подход к формированию учетной политики предприятия в части уче-
та производственных запасов позволяет достичь значительной экономии затрат производства, способ-
ствует сохранению запасов и улучшает конкурентные позиции предприятия на рынке. Перспективными 
направлениями исследования являются оптимизация ресурсопотоков, развитие коммуникативных управ-
ленческих связей, а также формирование компьютеризированной модели управленческого учета запасов. 
Для решения указанных выше проблем подробно рассмотрено влияние стоимости производственных за-
пасов при их списании в производство на производственную себестоимость продукции.

Ключевые слова: производственные запасы, ФИФО, метод идентифицированной себестоимости, 
метод средневзвешенной себестоимости, финансовая устойчивость, финансовые результаты.

Various approaches to inventory accounting were considered in the conducted study. As a result, it was concluded 
that a correct approach to formation of accounting policy of the enterprise concerning inventory accounting made it 
possible to achieve significant savings in production expenses which helped to save stocks and improve competitive 
positions of the entity in the market. Thus, optimization of resource flows, development of communication management 
relations as well as formation of a computerized model of management accounting of reserves was perspective 
issue for the research. Influence of the value of inventory under their writing off into production on production cost 
price of the products was examined in detail for solving the problems mentioned above.

Keywords: industrial inventories, FIFO, method of identified cost, weighted average cost method, financial 
stability, financial results.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Вагому частку в активах 
підприємств різних форм власності займають 
запаси, від правильної оцінки та відображення 
в обліку яких залежать показники фінансового 
стану підприємства, на підставі яких прийма-
ються управлінські рішення. Важливим етапом 
у діяльності кожного підприємства є етап забез-
печення виробничими запасами. Даний об’єкт 
обліку є невід’ємною частиною господарської 
діяльності підприємства та основним складни-
ком готової продукції (наданих послуг).

Нині все більшої вагомості набуває проблема 
списання виробничих запасів під час їх вибуття. 
Саме правильно обраний метод списання 
виробничих запасів є запорукою майбутніх еко-
номічних вигод у вигляді отримання чистого 
прибутку. Обраний метод (методи) списання 
виробничих запасів в обов’язковому порядку 
регламентується в положенні про облікову полі-
тику підприємства, яке затверджується наказом 
керівника, тому саме на початковому етапі фор-
мування і становлення бухгалтерського обліку 
на підприємстві важливо зробити певні еконо-
мічні прорахунки для правильного вибору мето-
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дів, зазначених у ПСбО 9 «Запаси». Зважаючи 
на зазначене вище, обрана тема дослідження є 
актуальною і потребує подальшого її вивчення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Даній про-
блемі присвячено досить велику кількість праць 
вітчизняних науковців, серед яких: О.М. Кудіна, 
І.Д. Ловська, О.О. Одношевна, А.П. Олійник, 
К.В. Попович.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Незважаючи на розгорнуті дис-
кусії щодо покращення методики оцінки й обліку 
запасів, залишається невирішеною ще низка 
питань. Недостатню увагу приділено форму-
ванню облікової політики підприємства в час-
тині обліку запасів підприємства.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета дослідження полягає у 
вивченні теоретичних аспектів обліку вироб-
ничих запасів підприємства, проведенні порів-
няльного аналізу застосування різних методів 
оцінки виробничих запасів під час їх списання 
у виробництво для досягнення заощадження 
ресурсів підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Провівши дослідження, розглянемо 
різні підходи до обліку виробничих запасів. 
Так, О.О. Одношевна [1] досліджує практичні 
аспекти та шляхи вдосконалення обліку вироб-
ничих запасів. У представлених матеріалах 
статті стосовно практичних аспектів ведення 
обліку виробничих запасів та виокремлення 
сучасної проблематики їх виробничого про-
цесу автором зазначено низку оптимізаційних 
шляхів для вдосконалення обліку виробничих 
запасів. Зокрема, запропоновано механізм удо-
сконалення обліку виробничих запасів, який 
може стати головною передумовою успішного 
здійснення виробничого процесу; представлено 
розгорнуту структурну модель, яка вміщує в собі 
порядок необхідних шляхів, упровадження яких 
у виробництво дасть змогу оптимізувати фінан-
сово-господарську діяльність підприємств, 
мінімізувати затрати на придбання, списання 
у виробництво та раціональне використання 
виробничих запасів. Також даний аналіз дасть 
змогу здійснювати якісний поточний контроль 
їх використання, що в подальшому вплине на 
поступовий ріст прибутку підприємства.

К.В. Попович [2] для вдосконалення організа-
ції обліку та управління виробничими запасами 
на підприємствах виділяє такі напрями: 

1) підвищення оперативності інформаційного 
забезпечення управління виробничими запа-
сами підприємств; 

2) удосконалення системи автоматизації облі-
ково-аналітичних робіт в управлінні виробничими 
запасами та обґрунтування раціональних методів 
проведення інвентаризації виробничих запасів; 

3) обґрунтування системи обліку матеріаль-
них витрат на освоєння нової техніки і технології 
виробництва; 

4) чітку організацію обліково-контрольних 
процедур руху запасів підприємств (застосу-
вання прийомів обліку за центрами відповідаль-
ності, заходів контролю та оперативного регу-
лювання процесів утворення запасів).

На основі дослідження нормативно-право-
вих актів, які регулюють бухгалтерський облік 
виробничих запасів, І.Д. Ловська [3] дійшла 
висновку, що методичний підхід до бухгалтер-
ського обліку запасів за міжнародними та наці-
ональними стандартами майже уніфікований. 
Для повної гармонізації цих стандартів потре-
бують уточнення питання деталізації інформа-
ції, яка розкривається у фінансових звітах про 
запаси. Чинним законодавством врегульовано 
майже всі аспекти бухгалтерського обліку вироб-
ничих запасів, проте невирішеною залишається 
низка питань, що виникають у практичній діяль-
ності суб’єкта господарювання (бухгалтерський 
облік тари, безоплатно отриманих запасів, що 
не використовуються, тощо), вирішення яких є 
предметом подальших її досліджень.

О.М. Кудіна [4] детально вивчає процесний 
підхід до організації обліку виробничих запа-
сів підприємства. У своїх дослідженнях автор 
розкриває низку проблемних ситуацій у сис-
темі управління запасами на підприємстві і 
стверджує, що вони можуть виникати не лише 
в окремих функціональних сферах, а й мати 
причинно-наслідкові зв’язки з іншими галузями 
в системі управління запасами. Розроблена 
науковцем інформаційна модель обліку витрат 
за центрами відповідальності сприятиме здій-
сненню дієвого контролю над витратами та 
забезпечить створення якісної інформаційної 
бази, необхідної для прийняття управлінських 
рішень та ефективного управління запасами 
будь-якого підприємства.

А.П. Олійник [5] указує, що аналіз наявного 
порядку ведення обліку матеріальних ресурсів на 
підприємстві показав, що необхідно вдосконалю-
вати систему обліку, усувати дублювання інфор-
мації в різних документах, уніфікувати форми 
документів, регламентувати обсяг і строки їхньої 
передачі на обробку. Насамперед повинні бути уні-
фіковані документи, на основі яких виробничі під-
розділи одержують сировину, матеріали, покупні 
готові вироби із заводських складів (лімітно-
забірні картки, забірні картки, вимоги і накладні і 
т. д.). Представляється доцільним розроблення 
єдиної форми документа (на відпущення матері-
алу), призначеної для машинної обробки. 

Отже, правильний підхід до формування 
методики обліку оборотних активів дає можли-
вість досягти економії витрат, що сприяє збе-
ріганню запасів, а також посилює стійке конку-
рентне становище суб’єкта на ринку.

Щоб вирішити наведені вище проблеми, роз-
глянемо детальніше вплив вартості виробни-
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чих запасів під час їх списання у виробництво 
на виробничу собівартість продукції. Як було 
зазначено, вартість виробничих запасів займає 
значну частку у собівартості виготовленої про-
дукції. Відповідно, від вибору методу оцінки 
запасів під час їх списання у виробництво зале-
жить величина показника виробничої собівар-
тості продукції.

Застосувавши різні методи оцінки виробни-
чих запасів під час списання у виробництво, ми 
отримали різну їх вартість (рис. 1). 

Отже, проаналізуємо зміну показників оцінки 
виробничих запасів у травні 2016 р. Так, під час 

застосування методу ФІФО ми отримали мак-
симальну величину собівартості продукції, а 
під час оцінки запасів методом ідентифікованої 
собівартості досягли мінімального її значення 
(нижче на 139,50 грн., або майже на 0,29%). 

Вартість виробничих запасів, розрахованих 
за методом середньозваженої собівартості, 
нижче від вартості виробничих запасів під час 
застосування методу ідентифікованої собівар-
тості на 0,04%. Аналогічний аналіз даних про-
ведемо за червень-липень 2016 р.

Під час застосування методу ФІФО ми також 
отримали максимальну величину собівартості 

Рис. 1. Зміна вартості пального під час застосування різних методів оцінки  
в ТОВ «Іскра-Юг» у травні-липні 2016 р. 

Джерело: розрахунки проведено на основі фактичних даних підприємства за вказаний період
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продукції в обох досліджуваних місяцях, а під 
час оцінки запасів методом середньозваженої 
собівартості досягли мінімального її значення 
як у червні, так і в липні (нижче на 0,3% від 
методу ФІФО у червні 2016 р. на 0,06% у липні 
2016 р.). Вартість виробничих запасів, розра-
хованих за методом ідентифікованої собівар-
тості, вища від вартості виробничих запасів 
під час застосування методу середньозваже-
ної собівартості на 0,3% у червні та на 0,02% 
у липні.

Отже, можна зробити висновок, що метод 
оцінки виробничих запасів під час їх вибуття 
ФІФО є неефективним, оскільки в кожному з 
досліджуваних місяців оцінені за цим методом 
виробничі запаси мали вищу вартість порів-
няно з іншими двома методами. А це, своєю 
чергою, свідчить про те, що, використовуючи 
такий метод, підприємство в середньому буде 
щомісяця завищувати собівартість продукції на 
0,22% порівняно з методом середньозваженої 
собівартості та на 0,12% – порівняно з методом 
ідентифікованої собівартості. 

Продовжуючи дослідження взаємозв’язку 
виробничої собівартості продукції з показни-
ками фінансового стану підприємства, можна 
прослідкувати вплив оцінки виробничих запасів 
і на згадані показники (рис. 2). Вихідні дані пред-
ставлені в табл. 1.

Провівши дослідження впливу мето-
дів оцінки запасів на фінансовий результат 
ТОВ «Іскра-Юг», бачимо, що підприємство отри-
мало на 49 тис. грн. більше чистого прибутку за 
умови застосування методу середньозваженої 
собівартості порівняно із застосуванням методу 
ФІФО та на 22 тис. грн. більше чистого прибутку 
порівняно з використанням методу ідентифі-
кованої собівартості. Це свідчить про те що в 
ТОВ «Іскра-Юг» грамотно сформовано облікову 
політику в частині обліку виробничих запасів.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Пра-
вильний підхід до формування методики обліку 
оборотних активів дає можливість досягти еко-
номії витрат, що сприяє зберіганню запасів, а 
також посилює стійке конкурентне становище 
суб’єкта на ринку. Детально розглянувши вплив 
вартості виробничих запасів під час їх списання 
у виробництво на виробничу собівартість про-
дукції та показники фінансового стану підпри-
ємства, виявлено, що вибір відповідних методів 
оцінки дає можливість за допомогою бухгалтер-
ських прийомів досягти заощадження ресурсів 
підприємства (у даному разі грошових коштів) 
та спрямувати їх на покращення ресурсозабез-
печення й розвиток підприємства. 
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Рис. 2. Зміна величини виробничої собівартості під час застосування 
різних методів оцінки виробничих запасів у ТОВ «Іскра-Юг» у 2016 р.

Таблиця 1 
Розрахунок впливу різних методів оцінки 
запасів під час їх вибуття на фінансовий 

результат підприємства в ТОВ «Іскра- Юг»  
у 2016 р.

Показник 2016 р.
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) тис. грн. 30047

Собівартість (метод СЗС), тис. грн. 22331
Собівартість (метод ІС), тис. грн. 22353
Собівартість (метод ФІФО), тис. грн. 22380
Різниця СЗС-ІС, тис. грн. -22
Різниця СЗС-ФІФО, тис. грн. -49
Чистий прибуток, тис. грн. СЗС 5800
Чистий прибуток, тис. грн. ІС 5778
Чистий прибуток, тис. грн. ФІФО 5751
Різниця СЗС-ІС, тис. грн. 22
Різниця СЗС-ФІФО, тис. грн. 49

СЗС – середньозважена собівартість
ІС – ідентифікована собівартість



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

343343БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Одношевна О.О. Практичні аспекти та шляхи вдосконалення обліку виробничих запасів / О.О. Одно-

шевна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 146–148.
2. Попович К.В. Удосконалення організації обліку виробничих запасів на підприємствах України / К.В. Попо-

вич // Управління розвитком. – 2013. – № 15(155). – С. 65–68.
3. Ловська І.Д. Організація та ведення обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі / І.Д. Лов-

ська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 1(22). – С. 194–200.
4. Кудіна О.М. Процесний підхід до організації обліку виробничих запасів підприємства / О.М. Кудіна // 

Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С. 220–226.
5. Олійник Т.О., Музичук Р.В. Формування первісної вартості виробничих запасів / Т.О. Олійник, Р.В. Музи-

чук // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3. – С. 266–269. 



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

344 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ344

УДК 657.421

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТІ 
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

THEORETICAL APPROACHES TO THE INTERPRETATION  
OF THE ECONOMIC ESSENCE OF FIXED ASSETS

Стемковська І.В.
старший викладач кафедри обліку і аудиту,

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів
і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

Герчанівська С.В.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри обліку і аудиту,
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів

і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»

У статті проаналізовано теоретичні дослідження та підходи до визначення економічної сутності 
основних засобів із погляду чинного законодавства, а також вітчизняних та зарубіжних економічних до-
сліджень. Розглянуто основні проблеми та протиріччя, що виникли під час визначення поняття «основні 
засоби» в нормативних і законодавчих актах, а також дослідженнях учених-економістів. Виділено основні 
критерії, стосовно яких запропоновано власне бачення категорії «основні засоби».

Ключові слова: основні засоби, основні фонди, матеріальні активи, засоби праці, капітал, положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку, Податковий кодекс України, міжнародний стандарт бухгалтерського 
обліку.

В статье проанализированы теоретические исследования и подходы к определению экономической 
сущности основных средств с точки зрения действующего законодательства, а также отечественных 
и зарубежных экономических исследований. Рассмотрены основные проблемы и противоречия, возникшие 
при определении понятия «основные средства» в нормативных и законодательных актах, а также ис-
следованиях ученых-экономистов. Выделены основные критерии, по которым предложено собственное 
видение категории «основные средства».

Ключевые слова: основные средства, основные фонды, материальные активы, средства труда, ка-
питал, положение (стандарт) бухгалтерского учета, Налоговый кодекс Украины, международный стан-
дарт бухгалтерского учета.

The article analyzed the theoretical studies and approaches to determining the economic essence of fixed assets 
in terms of current legislation, as well as domestic and foreign economic research. Considered the main problems 
and contradictions that have arisen in the definition of «fixed assets» in the regulations and legislation, as well as 
research scientists-economists. Allocated the main criteria in relation to which offered its own vision of category 
«fixed assets».

Keywords: fixed assets, fixed funds, tangible assets, means of labor, capital, position (standard) accounting, Tax 
code Ukraine, the international accounting standard.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. В економічно розвинених 
країнах основні засоби відіграють значну роль 
у господарській діяльності підприємств. Будь-
який виробничий процес неможливо уявити без 
такого складника, як засоби праці, оскільки саме 
вони визначають сучасний рівень виробництва, 
його ефективність. Загалом засоби праці є 
матеріальною основою виробничих потужнос-
тей підприємств. Від їх кількості, правильного 
формування і раціональної структури значною 

мірою залежать темпи росту виробництва про-
дукції і національного доходу країни. 

Нині існує значна кількість підходів до трак-
тування економічної суті основних засобів, 
що свідчить про актуальність та проблемність 
обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спираються автора. Вирішенню 
питань, пов’язаних із трактуванням основних 
засобів, присвячено дослідження багатьох 
вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, 
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зокрема: Ф.Ф. Бутинця, М.Т. Білухи, В.В. Сопка, 
С.Ф. Голова, В.П. Завгороднього, Є.В. Мниха, 
В.Ф. Палія, С.Ф. Покропивного, М.Я. Дем’яненка, 
Н.М. Ткаченка та ін.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. Незважаючи на великий спектр 
проведених досліджень та значні науково-прак-
тичні напрацювання, у літературі відсутній єдиний 
підхід до трактування основних засобів як еконо-
мічної категорії, а також їх відображення в бухгал-
терському та податковому обліку, тому лишається 
низка питань у сфері визначення основних засо-
бів, які потребують подальших досліджень. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є дослідження осно-

вних теоретичних підходів до трактування 
поняття «основні засоби» та уточнення його 
економічного змісту.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. В економічній літературі поняття 
«основні засоби» мають декілька аналогів, а 
саме: основні виробничі фонди, основні фонди, 
основний капітал, засоби праці тощо.

Нині не існує єдиного визначення поняття 
«основні засоби» та переліку їх складників згідно 
з чинним законодавством. У нормативному 
забезпеченні існує декілька точок зору щодо 
трактування поняття «основні засоби» (рис. 1). 

Порівнюючи дефініції, представлені в П(С)БО 7  
та МСБО 16, можна зробити висновок про їх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство 
утримує для використання їх у процесі виробництва або 
постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду 
іншим особам або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний термін 
корисного використання (експлуатації) яких більше ніж 
один рік (або ніж операційний цикл, якщо він довший за 
рік) 

Нормативний 
документ 

П(С)БО 7 
«Основні засоби» 
[1] 

Визначення 

Податковий 
кодекс України [3] 

МСБО 16 
«Основні засоби» 
[2] 

Основні засоби – це матеріальні активи, якими 
підприємство володіє для їх використання в процесі 
виробництва, постачання товарів, здійснення послуг, 
надання в оренду, або для цілей управління й які, як 
передбачається, будуть використовуватися протягом 
більш одного звітного періоду. 

Основні засоби – це матеріальні активи, у тому числі 
запаси корисних копалин наданих у користування 
ділянок надр (окрім вартості землі, незавершених 
капітальних інвестицій, автомобільних доріг загального 
користування, бібліотечних та архівних фондів, 
матеріальних активів, вартість яких не перевищує 6000 
грн., невиробничих основних засобів і нематеріальних 
активів), що призначаються платником податку для 
використання у господарській діяльності платника 
податку, вартість яких перевищує 6000 гривень і 
поступово зменшується у зв’язку з фізичним або 
моральним зносом та очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких з дати введення в 
експлуатацію становить понад один рік (або операційний 
цикл, якщо він довший за рік). 

Рис. 1. Сутність поняття «основні засоби» згідно з нормативно-правовими  
актами України

Джерело: побудовано авторами на основі [1–3]
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подібність, яка зумовлена тим, що під час напи-
сання українських стандартів бухгалтерського 
обліку міжнародні стандарти використовува-
лися як основа. 

Як бачимо з аналізу рис. 1, у визначеннях, які 
містяться в П(С)БО 7 і МСБО 16, не ставиться 
якихось вартісних обмежень під час віднесення 
активу до основних засобів. Головне, щоб цей 
актив використовувався в діяльності підприєм-
ства протягом більше одного року та його вико-
ристання забезпечувало економічну вигоду у 
майбутньому. Своєю чергою, у Податковому 
кодексі відмовилися від поняття «основні фонди» 
на користь «основних засобів», що свідчить про 
наближеність Кодексу до положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. Проте таке наближення 
не є повним, адже грошове обмеження відне-
сення до складу основних засобів залишилося, 
хоча і зросло від 2 500 грн. до 6 000 грн. 

У кожній країні світу існують свої вартісні 
критерії віднесення активів до складу основних 
засобів. Так, у Республіці Білорусь виділяють 
вартість активу, яка повинна перевищувати 
30 установлених законом мінімальних заро-
бітних плат, у Російській Федерації – більше 
100-кратного розміру встановленої законом 
мінімальної заробітної плати, у Китаї – більше 
2 тис. юанів, у Чехії – більше 10 тис. крон.

Таким чином, важливим елементом для 
визначення відмінностей в обліковому відо-
браженні основних засобів є критерії їх визна-
ння. У ході дослідження було проаналізовано 
нормативні документи, що регулюють визна-
ння активів основними засобами таких країн, як 
Україна, Білорусь, Казахстан, Латвія, Молдова, 
Росія, США, Великобританія. Було встанов-
лено, що використовуються шість основних кри-
теріїв визнання активів основними засобами: 
наявність матеріально-речової форми; термін 
використання; вартісна межа; сфера викорис-
тання; мета створення або придбання; здатність 
активу приносити економічні вигоди. У різних 
країнах використовуються не всі зазначені кри-
терії. Так, у США для визнання активу основним 
засобом достатньо лише, щоб він приносив еко-
номічні вигоди. У Молдові та Росії актив пови-
нен відповідати майже усім зазначеним крите-
ріям. МСБО 16 «Основні засоби» визначено три 
критерії, відповідно до яких активи визнаються 
основними засобами: вони повинні мати мате-
ріальну форму, термін їх використання повинен 
перевищувати один операційний цикл, сфера 
застосування – здійснення основної діяльності 
підприємства [2]. 

Аналіз наукового доробку показав, що у 
вітчизняній літературі немає одностайності 
під час визначення поняття «основні засоби» 
та поняття «основні фонди». Систематиза-
цію поглядів деяких дослідників щодо сутності 
поняття «основні засоби» наведено в табл. 1.

Як видно з табл. 1, наведені тлумачення не 
мають змістовної різниці та залежать від того, 

на чому акцентує увагу автор. Аналіз визначень 
поняття «основні засоби», наданих різними авто-
рами, у зв’язку з окремими характеристиками 
показують, що можна виділити два підходи до 
трактування економічної суті основних засобів, а 
саме: перший підхід, за яким основні засоби ото-
тожнюють із матеріальними активами чи матері-
альними цінностями, та другий, за яким основні 
засоби визначають як засоби праці. Низка вче-
них уважає критерій річного циклу основополож-
ним у формуванні визначення поняття «основні 
засоби». Тим не менш, важливими є інші крите-
рії, які характеризують основні засоби, такі як 
матеріальність (мають матеріальну форму) та 
призначення (утримуються для використання їх 
у процесі виробництва або постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим осо-
бам або для здійснення адміністративних і соці-
ально-культурних функцій).

Таким чином, можна узагальнити, що автори, 
які відносять до складу основних засобів мате-
ріальні активи, розмежовують їх за періодом 
використання. Лише деякі автори розглядають 
таку ознаку як характер участі у виробничій 
діяльності, наголошуючи на багатьох циклах. 
Окремі науковці виділяють змінність натураль-
ної форми, говорячи, що вона є незмінною про-
тягом одного виробничого циклу. Спосіб пере-
несення вартості розглядає більшість авторів, 
зазнаючи, що вона переноситься поступово, 
частинами.

У сучасній науці поняття «основні засоби» 
часто ототожнюють із поняттям «основні фонди». 

Зокрема, І.О. Бланк зазначав: «Основні 
фонди – це сукупність матеріальних активів у 
формі засобів праці, які багаторазово беруть 
участь у процесі виробничо-комерційної діяль-
ності і переносять на продукцію свою вартість 
частинами» [17, с. 227]. 

Дещо іншою є думка В.Г. Захарова, який про-
понує таке визначення: «Основні фонди явля-
ють собою ту частину виробничих фондів – 
функціональної частини промислових фондів 
підприємства, яка фіксована у засобах праці, 
що зберігають свою натуральну форму про-
тягом багатьох виробничих циклів і частинами 
переносять свою вартість на товар, утворюючи 
фонд відшкодування» [18].

Своєю чергою, П.Т. Саблук указує: «Основні 
виробничі фонди – це економічна форма час-
тини засобів виробництва, які функціонують в 
умовах державної або колгоспно-кооператив-
ної форми власності і служать для задоволення 
постійно зростаючих матеріальних і культурних 
потреб членів суспільства» [19].

Дещо іншим є визначення С.А. Ленської, яка 
розглядає основні фонди як «вартість сукуп-
ності засобів праці, необхідних для раціональ-
ного і планомірного виробництва заданої про-
дукції, які використовуються на підприємстві 
(в об’єднанні) протягом тривалого часу (зазви-
чай більше року), переносять свою вартість на 
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Таблиця 1
Визначення терміну «основні засоби» в літературних джерелах

№ 
з/п Автор, джерело Визначення

І підхід – основні засоби як матеріальні активи

1.

Ф.Ф. Бутинець  
[4, с. 125]  

В. Кузнєцов,  
О. Михайленко  

[5, с. 347] 

Основні засоби – це матеріальні активи, які підприємство утримує 
для використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, 
надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання яких більше одного року (чи операційного 
циклу, якщо він більший за рік) 

2. А.Г. Загородній,  
Г.Л. Вознюк [6, с. 495]

Основні засоби – це сукупність матеріальних активів, які тривалий 
час у незмінній натурально-речовій формі використовуються 
у виробничому процесі 

3. О. Бондар [7, с. 24]
Основні засоби – це сукупність матеріальних активів у формі засобів 
праці, які багаторазово приймають участь у процесі виробничо-
комерційної діяльності і переносять на продукцію свою вартість 
частинами

4. Н.В. Довгалюк [8, с. 20] 

Основні засоби – це матеріальні активи підприємства будь-якої 
форми власності, що неодноразово задіюються у виробничих циклах, 
зберігають свою натуральну форму, переносячи свою вартість на 
вироблену продукцію частинами, строк використання яких перевищує 
один рік (або операційний цикл), призначені для експлуатації самим 
підприємством, для надання в оренду іншим фізичним чи юридичним 
особам, що в сукупності дає змогу одержувати економічну вигоду для 
підприємства 

5. М.Г. Чумаченко та ін.  
[9, с. 427–428]

Основні засоби – це сукупність матеріально-речових цінностей, 
що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері 
матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, вартість яких 
поступово зменшується у зв’язку з фізичним і моральним зносом 
ІІ підхід – основні засоби як засоби праці

6.
В. Бабич [10, с. 11]  

В.М. Бойко,  
П.Г. Вашків [11, с. 359]

Основні засоби – це сукупність засобів праці, які функціонують у сфері 
матеріального виробництва в незмінній натуральній формі протягом 
тривалого часу та переносять свою вартість на заново створений 
продукт частинами в міру їх зношення 

7. В.Н. Сердюк [12, с. 125]

Основні засоби – це засоби праці, ціна яких перевищує встановлений 
підприємством вартісний ценз і термін експлуатації яких перевищує 
один рік (чи операційний цикл, якщо він більший за рік) у первісній 
натуральній формі як засоби праці (машини, обладнання) чи як 
матеріальні умови праці (будівлі, споруди, інвентар) 

8. Ю.А. Бабаєв [13]

Основні засоби – це частина майна, використовувана як засоби праці 
під час виробництва продукції, виконанні робіт або наданні послуг 
або для управління організацією протягом періоду, що перевищує 
12 місяців, або звичайний операційний цикл, якщо він перевищує 
12 місяців 

9. С. Черненко [14, с. 33]

Основні засоби – це засоби праці виробничого і невиробничого 
призначення, що беруть участь у процесі виробництва впродовж 
багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, і 
поступово (у міру зношення) переносять свою вартість на вироблену 
продукцію 

10. Н.М. Ткаченко  
[15, с. 137]

Основні засоби – це засоби праці, які багаторазово (більше року) 
беруть участь у процесі виробництва або постачання товарів, надання 
послуг, здаванні в оренду для здійснення адміністративних і соціально-
культурних функцій, очікуваний строк корисного використання 
(експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, 
якщо він довший за рік), зберігають при цьому свою натуральну 
форму, поступово зношуються і частково переносять свою вартість 
на виготовлювану продукцію або виконану роботу у вигляді 
амортизаційних відрахувань, а частково – на збільшення первісної 
(переоціненої) вартості основних засобів 

11. А.В. Янчев [16, с. 332]
Основні засоби – це частина постійного продуктивного капіталу у 
формі засобів праці, що поступово, протягом багатьох виробничих 
циклів переносить свою вартість на виготовлений продукт

Джерело: побудовано авторами на основі [4–16]
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створений за їх допомогою продукт частинами, 
у міру споживання і зберігають свою матері-
альну форму. Основні фонди у їх грошовому 
виразі називають основними засобами» [20].

Особливий підхід до визначення основних 
фондів у С.В. Мочерного, який уважає, що «осно-
вні фонди – економічна форма засобів праці, що 
функціонують у виробничому процесі протягом 
багатьох кругооборотів, частково, у міру зношу-
вання переносять свою вартість на новостворе-
ний продукт, відтворюючись через кілька вироб-
ничих циклів (будівлі, машини, обладнання та 
ін.), але не розкриваючи своєї соціально-еко-
номічної сутності. Основні фонди є лише засо-
бами праці, залученими у виробничий процес, 
які виконують певні функції» [21, с. 495].

Отже, аналізуючи науковий доробок фахів-
ців із даного питання, ми приходимо до висно-
вку, що поняття «основні засоби» та «основні 
фонди» практично тотожні (обидві категорії є 
вартісними, їх натурально-речові носії ті ж самі, 
роль у виробничому процесі однакова). Таким 
чином, ми приєднуємося до думки тих науков-
ців, які вважають терміни «основні фонди» та 
«основні засоби» синонімами.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Проа-
налізувавши підходи до трактування економіч-
ної сутності основних засобів, можна зробити 
такі висновки: у навчальній літературі часто 
допускається одночасне оперування поняттями 
«основні засоби», «основні фонди» та синоні-
мічне використання понять «основні засоби» та 
«засоби праці», але немає конкретних визна-
чень цих понять, вони збігаються з визначенням 
«основні засоби»; найчастіше запропоноване 
визначення поняття «основні засоби» запози-
чене із П(С)БО 7; акцент на характер викорис-
тання основних засобів у процесі виробництва, 
пов’язаний із механізмом перенесення своєї 

вартості на новостворену вартість, а також три-
валістю використання, яка зумовлює механізм 
перенесення своєї вартості на новостворену 
продукцію (механізм амортизації); наявність 
вартісного обмеження в деяких трактуваннях.

Отже, можна підсумувати, що більшість 
авторів ототожнює поняття «основні засоби» та 
«основні фонди», зазначаючи, що вони є засо-
бами праці, які використовуються у виробни-
цтві протягом тривалого часу. Інші дослідники 
вважають, що основні засоби – це матеріальні 
активи, які використовуються лише у виробни-
чому процесі, тобто більше ні на що вони не 
впливають, а це хибне тлумачення, адже осно-
вні засоби використовуються підприємством у 
всій його господарській діяльності. Усі джерела 
вказують на те, що основні засоби повинні вико-
ристовуватися тривалий час (більше одного 
року чи одного операційного циклу). У податко-
вому законодавстві основні засоби мають вар-
тісну межу, що становить 6 тис. грн., а в бухгал-
терському обліку вартісну межу підприємство 
встановлює самостійно і зазначає її у своїй облі-
ковій політиці.

На підставі проведеного аналізу науко-
вих поглядів на трактування поняття «основні 
засоби» нами уточнено дане поняття так: основні 
засоби – це матеріальні активи, які придатні для 
використання в процесі господарської діяльності 
підприємства (установи, організації) та втрача-
ють свою вартість частково шляхом перенесення 
її на новостворений продукт, очікуваний термін 
використання яких більше одного року (або опе-
раційного циклу, якщо він більший за рік).

На нашу думку, напрямами подальших дослі-
джень може бути надання рекомендацій сто-
совно приведення в повну відповідність вимог 
П(С)БО 7 та податкового законодавства, вста-
новлення точного та однозначного визначення 
основних засобів.
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У статті представлено оцінку вітчизняного та зарубіжного ринків праці для спеціалістів у сфері «Бух-
галтерія/Фінанси підприємства», яка дає змогу визначити  актуальність професії в найближчому май-
бутньому, адже сучасний ринок праці демонструє мінливість, а популярність професій не є константою. 
Відповідно, під час вибору фаху необхідно враховувати тенденції затребуваності на даний час, а також 
аргументовано прогнозувати можливість кар’єрного росту. 

Ключові слова: бухгалтерія, вакансія, ринок праці, професія, професійна мобільність, спеціаліст, фа-
хівець, фінанси підприємства. 

В статье представлена оценка отечественного и зарубежного рынков труда для специалистов в 
сфере «Бухгалтерия/Финансы предприятия», которая позволяет определить актуальность профессии 
в ближайшем будущем, ведь современный рынок труда демонстрирует изменчивость, а популярность 
профессий не является константой. Соответственно, при выборе профессии необходимо учитывать 
тенденции востребованности в настоящее время, а также аргументировано прогнозировать возмож-
ность карьерного роста.

Ключевые слова: бухгалтерия, вакансия, рынок труда, профессия, профессиональная мобильность, 
специалист, финансы предприятия. 

The article presents an assessment of the domestic and foreign labor market for specialists in the field of 
«Accounting/Finance of the еnterprise», which allows you to determine the relevance of the profession in the near 
future. After all, the modern labor market demonstrates variability, and the popularity of professions is not constant. 
Accordingly, when choosing a profession, it is necessary to take into account the current demand trends, as well as 
to reasonably forecast the possibility of career growth.

Keywords: bookkeeping, vacancy, labor market, profession, professional mobility, specialist, finance of the 
enterprise. 

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи практич-
ними завданнями. За роки незалежності україн-
ський ринок праці зазнав низки змін. Перехід до 
ринкових відносин, зародження малого і серед-
нього бізнесу, а також стрімкий розвиток Інтер-
нет-технологій сприяли трансформації багатьох 
професій. Змінилися не тільки назви посад, а 
й зміст роботи. З’явилися професіонали, які є 
носіями знань відразу в декількох сферах і пра-
цюють «на стику» професій [1]. 

Світ змінюється в бік глобалізації еконо-
мічних ринків, інвестиційні кордони розширю-
ються, зростає потреба в тому, щоб фахівець 
у сфері «Бухгалтерія/Фінанси підприємства» 
був експертом із неперевершеними навиками 
спілкування та здібностями задовольнити нові 
інформаційні потреби. Зокрема, на невеликих 

за обсягами підприємствах керівники бажають 
бачити універсального спеціаліста. Відповідно, 
популярною є суміщена професія головний бух-
галтер/фінансовий менеджер – це фахівець, 
який повністю відповідатиме і за фінансові 
питання, і за питання, пов’язані з обліком. 

На кадровому ринку професія у сфері «Бух-
галтерія/Фінанси підприємства» належить до 
числа найбільш затребуваних, і «рахівник», який 
вирішив змінити роботу, ніколи не залишиться 
без неї. Однак нині з урахуванням зростаючих 
вимог із боку роботодавців претендентам, які не 
доклали зусиль для вдосконалення своїх профе-
сійних знань і вмінь, що не обтяжують себе дотри-
манням правил ділового етикету, знайти місце в 
професійному житті виявляється досить складно.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
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блеми і на які спирається автор. Ринок вакансій 
для галузі «Бухгалтерія/Фінанси підприємства» 
повністю відображає наявний у професії поділ 
за напрямами спеціалізації. Найбільше пропо-
нують роботу простим бухгалтерам – потрібні 
переважно «спеціалізовані» бухгалтери (для 
ведення конкретної ділянки обліку) або бухгал-
тери-початківці, у яких малий досвід (для еко-
номії витрат на оплату праці). Значно рідше 
шукають «дорогих» спеціалістів – головних 
бухгалтерів, фахівців в оподаткуванні, бюдже-
туванні та плануванні, фінансових директорів, 
бухгалтерів по МСФО та ін. 

За підсумками 2016 р. вакансія бухгалтера 
входила до ТОП-5 професійних сфер із най-
вищою конкуренцією, при цьому залишаючись 
найбільш конкурентною протягом останніх кіль-
кох років [2]. 

Бюро статистики праці США прогнозує, що до 
2024 р. відкриється 142 400 нових робочих місць 
з обліку й аудиту у США. Це відповідає 11-про-
центному зростанню числа робочих місць [3].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується 
означена стаття. На сучасному ринку праці 
зростають вимоги до фахівців за професій-
ним напрямом «Бухгалтерія/Фінанси підприєм-
ства» в частині здатності розв’язувати складні 
завдання і проблеми у сфері професійної діяль-
ності із поглибленим рівнем знань та вмінь інно-
ваційного характеру, достатнім рівнем інтелекту-
ального потенціалу для вирішення проблемних 
професійних завдань. Це зумовлено тим, що 
у сьогоденні джерелом вартості є знання та 
інформація, якими володіє людина. При цьому 
знання продукуються системою навчання, яка є 
невід’ємним елементом сучасного багатогран-
ного трудового процесу.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є виявлення 
основних вимог на вітчизняному та зарубіжному 
ринках праці до фахівців за професійним напря-
мом «Бухгалтерія/Фінанси підприємства».

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Професія у сфері «Бухгалтерія/
Фінанси підприємства» вважається однією з 
найдавніших професій, яка допомагає розумно 
здійснювати управління доходами і витра-

тами, ефективно розподіляти грошові потоки. 
Зокрема, бухгалтера вважають другою люди-
ною на підприємстві, а якщо мова йде про гро-
шові кошти, то й першою.

Бухгалтер/фінансист – це професія, де 
необхідно системно мислити, тобто бачити 
не окрему операцію, а систему цих операцій. 
Це професія, яка вимагає уваги до деталей, 
а також пристрасті до чисел та їх практичного 
застосування. Як засвідчують кадрові та рекру-
тингові агентства, напрям «Бухгалтерія/Фінанси 
підприємства»» постійно користується попитом 
та є одним із самих затребуваних на ринку праці 
не лише в Україні, а й за її межами. Комусь 
потрібні фахівці широкого профілю, а комусь – 
професіонали в одній вузькій сфері. Головна 
вимога – справжній професіонал зобов’язаний 
орієнтуватися в усьому, що має відношення до 
діяльності організації, в якій він працює, цікави-
тися економікою, політикою, відстежувати зміни 
в законодавстві та постійно підвищувати свою 
кваліфікацію.

За даними міжнародного кадрового пор-
талу HeadHunter (hh.ua), хороших бухгалтерів/
фінансистів цінують завжди і всюди, і цей запит 
входить до топ-10 найбільш популярних пошу-
кових запитів від роботодавців [4], а за даними 
кадрового агентства rabota.ua, фахівці у сфері 
«Бухгалтерія/Фінанси підприємства» з року в рік 
потрапляють у топ-10 найбільш затребуваних 
роботодавцями спеціалістів [5]. 

Однак варто пам’ятати, що вимоги, що нині 
висуваються сучасним ринком праці, включа-
ють у себе два складника: професійну та осо-
бистісну. Зокрема, компетентність фахівця 
вимагає постійно тримати руку на пульсі змін у 
всіх сферах господарської діяльності, тобто у 
проведенні постійного моніторингу та врегулю-
вання кризових явищ соціально-економічного 
характеру шляхом використання отриманих 
знань, наявних умінь через інтелектуальну, піз-
навальну, практичну діяльність.

Середня кількість вакансій у професійній 
сфері «Бухгалтерія/Фінанси підприємства»  
представлена в табл. 1.

Дані порталу HeadHunter (hh.ua) свідчать 
про те, що професійна сфера «Бухгалтерія» 
у лютому 2017 р. увійшла до числа динаміч-
них професійних сфер, за якими спостеріга-

Таблиця 1
Середня кількість вакансій у професійній сфері  

«Бухгалтерія/Управлінський облік/Фінанси підприємства» 

Професійна 
сфера

Кількість вакансій за Середня 
кількість за 

період

Кількість вакансій за Середня 
кількість за 

період
лютий  
2016 р.

лютий  
2017 р.

березень 
2016 р.

березень 
2017 р.

Бухгалтерія/ 
Управлінський 
облік/Фінанси 
підприємства

981 1194 1139 970 1235 1156

Джерело: сформовано за даними [6; 7]
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лася найбільша кількість розміщених вакансій 
від роботодавців. При цьому найактивнішими 
роботодавці були в Києві, Чернігові, Хмельниць-
кому та Івано-Франківську. Середня заробітна 
плата бухгалтерів у лютому 2017 р. становила 
8 450 грн. і порівняно з лютим 2016 р. характе-
ризувалася зростанням на 23% [7].

У докладі Комісії Європарламенту Agenda for 
new skills and jobs, a також офіційних списках 
затребуваних професій у Великобританії, Данії, 
Франції, Швеції як найбільш репрезентативних 
країн, що відображають загальну тенденцію 
нестачі кваліфікованих працівників нa ринку 
праці, фінансові експерти, аудитори і бухгал-
тери зі знанням англійської мови включені до 
списку галузей професій, які особливо гостро 
потребують спеціалістів високої кваліфікації у 
багатьох країнах Європи [8].  

Сайт glassdoor.com щороку публікує рей-
тинг найкращих професій у США. Професії оці-
нюються за кількома параметрами: середня 
річна зарплата, задоволеність роботою, кіль-
кість вакансій. До ТОП-50 найкращих професій 
2017 р. увійшли професії, які відповідають підго-
товці вітчизняних спеціалістів за фахом «Бухгал-
терія/Фінанси підприємства», тобто фахівців, які 
обліковують, аналізують, контролюють (табл. 2).

Помилковою є думка, що працівники за спе-
ціальностями бухгалтер і економіст стануть не 
потрібними в майбутньому. Попит на них не 
зміниться, збільшаться лише вимоги. Будь-яка 
організація стане розраховувати тільки на пер-
шокласних бухгалтерів, тому людям, які вирі-
шили присвятити своє життя бухгалтерським 
розрахунками і вивченню законів, доведеться 
докласти максимум зусиль, щоб отримати 
потрібний багаж знань. Людина, що займає таку 
відповідальну посаду, зобов’язана вміти буду-
вати «розумні» ходи з оптимізації, розвитку і 
просування виробництва, а ці здібності є далеко 
не в усіх людей [10]. 

Під час вибору кращих вакансій 2017 р. 
(The Best Jobs of 2017) до уваги бралися профе-
сії, які пропонують працевлаштування, хорошу 
зарплату, враховують співвідношення часу 
роботи та особистого життя і гарантії зайнятості. 
Рейтинг затребуваних фахівців у США з ураху-
ванням суміжних процесій вітчизняних фахівців 
у сфері «Бухгалтерія/Фінанси підприємства», 
подано в табл. 3. 

Важливою вимогою як вітчизняного, так і 
зарубіжного ринку праці у сфері «Бухгалтерія/
Фінанси підприємства» є професійна мобіль-
ність, яка проявляється в особистості через 

Таблиця 2
Рейтинг професій США у професійній сфері «Бухгалтерія/Фінанси підприємства» 

Професія Місце у рейтингу Середня заробітна 
плата на рік, $

Експерт з аналізу даних (Data scientist) 1 110 000
Податковий менеджер (Tax manager) 4 110 000
Менеджер з аналітики (Analytics manager) 5 112 000
Менеджер з аудиту (Audit manager) 13 98 000
Фінансовий менеджер (Finance manager) 19 116 000
Компенсаційний аналітик (Compensation Analyst) 35 70 000
Бухгалтер (Accounting Manager) 38 82 000
Менеджер бізнес-операцій (Business Operations Manager) 42 93 000

Джерело: сформовано за даними [9]

Таблиця 3
Рейтинг спеціалістів у професійній сфері «Бухгалтерія/Фінанси підприємства»

Професія
Місце у рейтингу 

The 100 Best Jobs [11] Best Business Jobs [12]
Statistician 4 1
Financial Advisor 26 3
Actuary 27 4
Accountant
39 6
Financial Manager 48 8
Business Operations Manager 53 9
Management Analyst 69 10
Financial Analyst 71 11
Market Research Analyst 76 12
Loan Officer 84 14

Джерело: сформовано за даними [11; 12]
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здатність до творчої праці та професійного 
розвитку. І саме професійна мобільність є 
необхідним складником висококваліфікованих 
фахівців, адже динаміка сучасних бізнес-про-
цесів вимагає від фахівців високого рівня уза-
гальнених професійних знань, готовність до 
оперативного відбору і реалізації оптимальних 
способів виконання різних завдань не лише в 
галузі своєї професії; можливість і здатність 
успішно переключатися на іншу діяльність або 
ж змінювати її вид.

Висновки з цього дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
На сучасному ринку праці професія у сфері 

«Бухгалтерія/Фінанси підприємства» входить 
до числа найбільш затребуваних, адже дані 
фахівці необхідні у фінансово-кредитних уста-
новах, страхових компаніях, бюджетних та 
державних органах, на промислових підпри-
ємствах, у спільних і торгових компаніях на 
посадах керівників підприємств, головних бух-
галтерів, фінансових директорів, бухгалтерів, 
менеджерів різних рівнів управління, аудиторів. 
Тим не менш у сьогоденні з урахуванням зрос-
таючих вимог із боку роботодавців здобувачам 
необхідно докласти багато зусиль до вдоскона-
лення своїх професійних знань та вмінь, а також 
правил ділового етикету.
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У статті досліджено основні методи аналізу руху грошових коштів підприємства, способи оцінки та 
підходи до складання звітів. Розглянуто складники звіту про рух грошових коштів та різні методи його 
складання. Проаналізовано інформацію про зміни, що відбуваються у грошових коштах за звітний період, 
та доведено необхідність управління грошовими потоками для розвитку підприємства. Доведено важли-
вість та необхідність проведення аналізу руху грошових коштів на підприємстві. Розглянуто специфіку 
складання звіту про рух грошових коштів прямим та непрямим методами. 

Ключові слова: звіт про рух грошових коштів, грошовий потік, операційна, фінансова, інвестиційна 
діяльність.

В статье исследованы основные методы анализа движения денежных средств предприятия, способы 
оценки и подходы к составлению отчетов. Рассмотрены составляющие отчета о движении денежных 
средств и разные методы его составления. Проанализирована информация об изменениях, происходя-
щих в денежных средствах за отчетный период, и доказана необходимость управления денежными по-
токами для развития предприятия. Доказаны важность и необходимость проведения анализа движения 
денежных средств на предприятии. Рассмотрена специфика составления отчета о движении денежных 
средств прямым и косвенным методами.

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, денежный поток, операционная, финансовая, 
инвестиционная деятельность.

This article explores the main methods of analyzing the cash flow of the enterprise, assessment methods and 
approaches to reporting. Described components of cash flow statement and the different methods of preparation. 
The analysis about the changes taking place in cash during the reporting period and the necessity of cash flow 
management for enterprise development. The study proved the importance and need to analyze the cash flow in the 
company. The specificity of the statement of cash flows direct and indirect methods. 

Keywords: Cash flow statement, cash flow, operational, financial, investment.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливиминауковими чи прак-
тичними завданнями. Процеси глобалізації, що 
приводять до економічної та політичної взаємо-
залежності країн і регіонів світу, безпосередньо 
впливають на процес ведення обліку й скла-
дання звітності й у нашій країні. Україна зацікав-
лена у розвитку зв'язків з іншими країнами, осо-
бливо в економіці, що неможливо без вивчення 
та використання міжнародних стандартів, серед 
яких стандарти бухгалтерського обліку та фінан-
сової звітності посідають важливе місце.

Наявність певної кількості грошових засобів 
є неодмінною умовою започаткування та функ-
ціонування будь-якого бізнесу. У ході здійснення 

виробничої діяльності капітал постійно здій-
снює кругообіг: грошова форма – виробнича – 
товарна – грошова, а отже, постійно відбува-
ються операції з витрачання та надходження 
грошових коштів. Операції, пов’язані з інвести-
ційною та фінансовою діяльністю підприємства, 
також зводяться до неодноразово здійснюваних 
грошових платежів і надходжень.

Від того, наскільки узгоджені між собою за 
обсягом і часом різні види грошових потоків, 
значною мірою залежать платоспроможність, 
фінансова стійкість та поступальність економіч-
ного розвитку підприємства. Ефективно органі-
зований рух грошових коштів є ознакою висо-
кого рівня здійснення фінансового управління 
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діяльністю, адже завдяки йому підвищується 
ритмічність здійснення операційної діяльності, 
раціонально використовуються власні фінан-
сові ресурси, прискорюється обіг капіталу під-
приємства, скорочується потреба у позиченому 
капіталі, знижується ризик неплатоспромож-
ності, створюються тимчасово вільні грошові 
активи для здійснення фінансових інвестицій, 
здатних генерувати додатковий прибуток. Саме 
тому грошовому потоку та оцінці його ефектив-
ності слід приділяти увагу суб’єктам як внутріш-
нього, так і зовнішнього фінансового аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спираються автори. Грошові потоки 
донедавна уявлялися як абстрактне поняття, 
яке застосовувалося переважно під час оцінки 
інвестиційних портфелів методом дохідного під-
ходу. Однак із розвитком фінансового менедж-
менту та фінансово-економічного аналізу ця 
категорія все більше набуває практичного при-
стосування і вимагає більш глибокого розгляду 
в науково-теоретичному аспекті [1].

Аналіз руху грошових коштів є предметом 
досліджень низки вітчизняних та іноземних нау-
ковців. Але в умовах зростання значення глоба-
лізації в Україні все більше українських учених 
досліджують питання аналізу руху грошових 
коштів та основних методів для підвищення еко-
номічної ефективності.

Активно досліджували проблеми й особливості 
обліку та аналізу грошових потоків підприємства 
такі науковці, як О.Я. Базілінська [7], І.О. Бланк 
[8], В.В. Бочаров [9], В.В. Ковальов, А. Рапапорт, 
Р.С. Сайфуліна, О.М. Сорокіна, Е. Хелферт [10], 
А.Д. Шеремет [11], О.В. Яріш та ін. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає в дослідженні 
особливостей та основних методів аналізу руху 
грошових потоків під час використання звітів 
про рух грошових коштів, складених різними 
методами, та специфіки їх використання. Це 
надасть можливість досягнути узгодженості у 
виборі методів аналізу руху грошових коштів.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуваннямотриманих науко-
вих результатів. Будь-який бізнес, як відомо, 
починається з наявності певної суми грошових 
коштів, що спочатку перетворюється в ресурси 
для виробництва. Потім із виробничої форми 
обіговий капітал перетворюється у товарну, а на 
стадії реалізації – у грошову.

Усі ці операції багаторазово повторюються, 
постійно супроводжуючись грошовими над-
ходженнями і грошовими виплатами. Однією 
з умов фінансового розвитку підприємства є 
надходження грошових коштів. Проте надмірна 
кількість грошей на підприємстві свідчить про 
те, що реально підприємство ризикує зазнати 
збитків, пов’язаних з інфляцією та знеціненням 
грошей, а також з утраченою можливістю вигід-
ного їх розміщення [2].

Якість управління фінансами можна оцінити 
на основі аналізу співвідношення грошових 
потоків від різних видів діяльності. Аналіз руху 
грошових коштів за видами діяльності здійсню-
ються за даними форми № 3 «Звіт про рух гро-
шових коштів», де міститься інформація про 
надходження і вибуття грошових коштів під-
приємства протягом звітного періоду в резуль-
таті операційної, інвестиційної та фінансової 
діяльності.

Операційна діяльність – це основна діяль-
ність підприємства, що включає: надходження 
коштів від реалізації продукції (товарів, послуг); 
надходження коштів за надання права корис-
тування активами (оренда, ліцензії); платежі 
постачальникам; виплати працівникам; оплата 
податків і платежів тощо, а також інші види діяль-
ності, які не є інвестиційною та фінансовою.

Інвестиційна діяльність – це сукупність опе-
рацій із придбання та продажу необоротних 
активів, а також фінансових інвестицій, які не є 
еквівалентами грошових коштів, тобто: платежі, 
пов'язані з придбанням фінансових інвестицій, 
основних засобів, нематеріальних активів; над-
ходження коштів від продажу необоротних акти-
вів та фінансових інвестицій, а також від отри-
маних дивідендів, відсотків.

Фінансова діяльність – це сукупність опера-
цій, які призводять до зміни величини та (або) 
складу власного та позикового капіталу, а саме: 
надходження від власного капіталу; емісія акцій; 
отримання позик та їх погашення; викуп акцій 
власної емісії; виплата дивідендів.

Аналіз руху коштів у розрізі окремих видів 
діяльності підприємства дає можливість оцінити, 
з яких джерел надійшли ці кошти, які напрями їх 
використання, чи вистачає власних оборотних 
коштів підприємства для інвестиційної діяль-
ності, визначити спроможність підприємства роз-
раховуватися за своїми зобов’язаннями, а також 
чи вистачить одержаного прибутку для забезпе-
чення поточної діяльності підприємства [2].

Звіт про рух грошових коштів надає додат-
кову інформацію для користувачів фінансової 
звітності щодо змін, що відбулися у балансі під-
приємства, а також щодо того, наскільки суттє-
вими є статті доходів та витрат, що були отри-
мані та сплачені грошовими коштами.

Окрім того, звіт про рух грошових коштів у 
поєднанні з іншими фінансовими звітами надає 
можливість:

– оцінити здатність підприємства генерувати 
майбутні позитивні грошові потоки;

– зробити висновки щодо спроможності під-
приємства виконувати свої зобов'язання;

– пояснити причину існування різниці між 
прибутком у звіті про фінансові результати та 
грошовими надходженнями і платежами;

– оцінити операції підприємства, що нале-
жать до інвестиційної та фінансової діяльності.

Отже, основною метою складання звіту про 
рух грошових коштів є надання користувачам 
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фінансової звітності повної, правдивої та неупе-
редженої інформації про зміни, що відбулися у 
грошових коштах підприємства та їх еквівален-
тах за звітний період [3].

Процес складання звіту про рух грошових 
коштів являє собою послідовність таких етапів:

1. Визначення зміни залишків грошових 
коштів та їх еквівалентів.

2. Визначення руху грошових коштів у резуль-
таті операційної діяльності.

3. Визначення руху грошових коштів у резуль-
таті інвестиційної діяльності.

4. Визначення руху грошових коштів у резуль-
таті фінансової діяльності.

5. Подання отриманої інформації у формі 
звіту про рух грошових коштів.

Аналіз руху грошових коштів дає змогу 
вивчити їх динаміку, визначити суму переви-
щення надходжень над видатками, що дає змогу 
робити висновки про можливості внутрішнього 
самофінансування. Такий аналіз інформує про 
наявність у підприємства коштів для придбання 
необхідних засобів виробництва, погашення 
боргів, фінансування своєї діяльності.

Головна мета аналізу грошових потоків поля-
гає в оцінці здатності підприємства заробляти 
грошові кошти визначеного розміру в певні 
строки, необхідні для здійснення запланова-
них витрат. Для цього необхідно вирішити такі 
завдання:

– вивчити обсяги та джерела грошових коштів 
підприємства;

– дослідити основні напрями використання 
грошових коштів;

– зробити аналіз достатності власних коштів 
для здійснення інвестиційної діяльності;

– з'ясувати причин розходження між величи-
ною отриманого прибутку та фактичною наяв-
ністю грошових коштів;

– досягти фінансової оптимізації [4].
Відповідно до міжнародних стандартів бух-

галтерського обліку, НП(С)БО 1, звіт про рух 
грошових коштів складається двома методами:

1) прямий метод передбачає безпосеред-
ній аналіз показників первинних документів та 
регістрів бухгалтерського обліку, в яких відо-
бражено господарські операції з грошовими 
коштами. На підставі даних окремих докумен-
тів визначаються загальні суми з надходження 
і витрачання грошових коштів. За допомогою 
пдільшого порівняння отриманих величин вста-
новлюється, чи вистачило грошових надхо-
джень від певної діяльності для забезпечення 
пов’язаних із нею витрат;

2) непрямий метод, за яким фінансовий 
результат від діяльності звітного періоду до опо-
даткування, коригується на зміни в сумі залиш-
ків виробничих запасів, дебіторської та креди-
торської заборгованості, що відбулися за рік у 
результаті операційної діяльності, а також зміни 
доходів і витрат майбутніх періодів, обороти 
негрошових статей (амортизація необоротних 

активів, курсові різниці) та інших статей фінан-
сової звітності, пов’язаних із рухом коштів від 
інвестиційної та фінансової діяльності [5]. 

Слід зазначити, що в міжнародній прак-
тиці бухгалтерського обліку під час складання 
звіту про рух грошових коштів перевага нада-
ється прямому методу. Згідно з опублікованими 
даними, непрямому методу складання звіту від-
дають перевагу 97,5% компаній у США [6]. Бри-
танський стандарт FRS-1 уважає, що звіт, скла-
дений непрямим методом, більше влаштовує 
тих користувачів, яких цікавить якість доходів 
компанії (з урахуванням структури негрошових 
статей, динаміки змін залишків і т. д.). Користу-
вачі, орієнтовані тільки на кількісні характерис-
тики, віддадуть перевагу прямому методу.

Аналіз руху грошових коштів полягає, голо-
вним чином, у визначенні розмірів грошових 
надходжень і видатків. Ключовим моментом ана-
лізу грошових потоків є розрахунок чистого руху 
грошових коштів від операційної діяльності. На 
основі даних про грошові потоки визначається 
фінансова гнучкість підприємства, тобто його 
здатність генерувати грошові кошти для сво-
єчасного реагування на різкі зміни конкурент-
ного і ринкового середовища, непередбачувані 
потреби та можливості.

Аналіз грошових потоків є одним із ключових 
моментів аналізу фінансового стану підприєм-
ства, оскільки завдяки йому вдається з'ясувати, 
чи спроможне підприємство організувати управ-
ління грошовими потоками так, щоб у будь-який 
момент у розпорядженні підприємства була 
достатня кількість грошових коштів.

Під час аналізу грошових потоків необхідно 
дати відповіді на низку питань.

1. У процесі аналізу вхідних грошових потоків:
– чи є причиною збільшення вхідних грошо-

вих потоків зростання поточних зобов'язань, які 
вимагатимуть погашення, тобто відтоку грошо-
вих коштів у майбутньому;

– чи має місце зростання акціонерного (ста-
тутного) капіталу за рахунок додаткової емісії 
акцій;

– чи відбувався розпродаж майна підприєм-
ства протягом звітного періоду;

– чи спостерігається скорочення запасів 
товарно-матеріальних цінностей, незаверше-
ного виробництва, готової продукції і товарів на 
складі.

Позитивні відповіді на ці питання є свідчен-
ням того, що збільшення вхідного грошового 
потоку не можна вважати абсолютно позитив-
ним явищем, оскільки воно може призвести 
до значних відтоків грошових коштів у майбут-
ньому або свідчити про проблеми підприємства 
з поточними розрахунками, формуванням капі-
талу тощо.

2. У процесі аналізу вихідних грошових 
потоків:

– чи має місце скорочення показників обо-
ротності оборотних активів;
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– чи спостерігається зростання величини 
запасів і дебіторської заборгованості;

– чи відбувалося різке зростання обсягів 
продажу товарів, що потребувало додаткових 
витрат, пов'язаних з їх реалізацією;

– чи здійснювалися надлишкові виплати акці-
онерам понад рекомендованої норми розподілу 
чистого прибутку (близько 30%);

– чи спостерігається затримка за сплатою 
податків, зборів та обов'язкових платежів;

– чи відбувається затримка виплат персо-
налу за заробітною платою.

Позитивні відповіді на вказані питання 
можуть свідчити про те, що збільшення вихід-
ного грошового потоку має різні причини і може 
свідчити як про позитивні (розширення підпри-
ємства), так і про негативні наслідки, наприклад 
про неефективне управління рухом грошових 
коштів, про проблеми з виробництвом і реалі-
зацією продукції, про надлишкове «вимивання» 
капіталу з підприємства тощо [7].

У результаті аналізу руху грошових коштів 
можна зробити попередні висновки про причини 
дефіциту грошових коштів, якими є:

– низька рентабельність продажу, активів і 
власного капіталу;

– великі капітальні витрати, не забезпечені 
відповідними джерелами фінансування;

– велике податкове навантаження, а також 
значні виплати акціонерам;

– надлишкова частка позикового капіталу в 
пасиві балансу і пов'язані із цим високі витрати 
на обслуговування капіталу (значні відсоткові 
платежі);

– зниження показників оборотності оборот-
них активів, тобто залучення до обороту підпри-
ємства додаткових грошових ресурсів.

Проведене дослідження демонструє значи-
мість процесу аналізу руху грошових коштів та 
виявляє його особливості під час використання 
двох варіантів форми № 3 «Звіт про рух грошових 
коштів», складених прямим та непрямим мето-
дами. Повний і безпосередній аналіз грошових 
потоків підприємства можливий під час викорис-
тання звіту, складеного прямим методом, оскільки 
він дає змогу відстежити всі видатки і надхо-
дження грошових коштів за звітний період: на під-
ставі даних первинних документів визначаються 
загальні суми з надходження і витрачання грошо-
вих коштів та за допомогою подальшого порів-
няння отриманих величин встановлюється, чи 
вистачило грошових надходжень від певної діяль-
ності для забезпечення пов’язаних із нею витрат. 
Користувачі, орієнтовані тільки на кількісні харак-
теристики, віддадуть перевагу прямому методу.

Особливість аналізу руху грошових коштів 
на підставі звіту, складеного непрямим мето-
дом, полягає у наочному виявленні факторів, 
що вплинули на зміну залишку грошових коштів, 
за яким фінансовий результат від діяльності 
звітного періоду до оподаткування коригується 
на зміни в сумі залишків оборотних активів та 
поточних зобов’язань, на зміни доходів і витрат 
майбутніх періодів, а також обороти негрошових 
статей (амортизація необоротних активів, кур-
сові різниці) та інших статей фінансової звітності, 
пов’язаних із рухом коштів від операційної, інвес-
тиційної та фінансової діяльності протягом звіт-
ного періоду. Непрямий метод складання Звіту 
більше влаштовує тих користувачів, яких ціка-
вить якість інформації про рух грошових коштів у 
результаті операційної діяльності з урахуванням 
структури негрошових статей, взаємозв’язку та 
впливу динаміки змін залишків виробничих запа-
сів, дебіторської та кредиторської заборгованості 
на рух грошових потоків.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, у результаті дослідження доведено важ-
ливість та необхідність проведення аналізу руху 
грошових коштів на підприємстві. Розглянуто спе-
цифіку складання звіту про рух грошових коштів 
прямим та непрямим методами. Виявлено, що 
використання прямого методу розкриває основні 
види валових надходжень та витрат грошових 
коштів у результаті операційної, інвестиційної та 
фінансової діяльності. Цей метод обирають ті 
підприємства, які більш зацікавлені в отриманні 
кількісних даних, тоді як до непрямого методу 
звертаються підприємства, для яких необхідна 
також і якісний складник специфіки руху грошо-
вих коштів. У процесі складання звіту непрямим 
методом аналізуються статті активів і пасивів, які 
вплинули на розмір надходжень та видатків, що 
також надає можливість зрозуміти, як було сфор-
мовано бюджет організації.

Загалом на основі проведеного аналізу 
можна стверджувати, що інформація, подана 
у звіті про рух грошових коштів, у поєднанні з 
іншими фінансовими звітами надає змогу оці-
нити рівень гнучкості, ліквідності та фінансової 
стійкості підприємства, його здатність генеру-
вати надходження грошових потоків, можливість 
реагувати на зміни ринку, спроможність пога-
шати свої зобов’язання. Виявлено, що звіт про 
рух грошових коштів є також підставою для пла-
нування інвестиційної та фінансової політики, а 
компетентне управління рухом грошових коштів 
є необхідною умовою для розвитку та зростання 
підприємства.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Кошельок Г.В. Оцінка якості управління грошовими потоками на підприємстві / Г.В. Кошельок // Вісник 

соціально-економічних досліджень. – 2013. – Вип. 1. – С. 108–115 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_1_18

2. Надточій С.І. Аналіз грошових потоків підприємства / С.І. Надточій // Формування ринкових відносин в 
Україні. – 2011. – № 8. – C. 82–85.



ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ 
БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

358 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ358

3. НП(С)БО 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
4. Філімоненков О.С. Фінанси підприємств : [навч. посіб.] / О.С. Філімоненков. – Житомир : ЖІТІ, 2000. – 440 с.
5. Титаренко Я. Проблеми організації обліку грошових коштів та рекомендації щодо її удоскона-

лення / Я. Титаренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/4_SND_2012/
Economics/7_100051.doc.htm

6. Хом’як Р.Л. Удосконалення методики складання звіту про рух грошових коштів у системі інформаційного 
забезпечення прийняття управлінських рішень / Р.Л. Хом’як, І.Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк // Вісник Національного 
університету «Львівська політехніка». – 2007. – Вип. 577. – 506 с.

7. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : [навч. посіб.] / О.Я. Базілінська. – К. : Центр 
учбової літератури, 2009. – 328 с.

8. Бланк І.О., Ситник Г.В. Управління фінансами підприємств : [підручник] / І.О. Бланк, Г.В. Ситник. – К. : 
КНТЕУ, 2006. – 780 с.

9. Бочаров В.В. Финансовый анализ. Краткий курс / В.В. Бочаров. – 2009. – С. 240.



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

359359МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

УДК 332.122:35

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ  
ЯК ОСНОВА ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

FORMATION OF LABOUR POTENTIAL OF THE REGION  
AS THE BASIS OF STATE REGIONAL POLICY

Гарькава В.Ф.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри фінансів і кредиту,
Міжнародний класичний університет

імені Пилипа Орлика

У статті запропоновано основні напрями формування державної регіональної політики. Обґрунтовано 
необхідність включення аспекту формування трудового потенціалу регіону як основи державної регіо-
нальної політики. Визначено поняття регіону як економічної системи в межах даної території з прита-
манним їй виробництвом, розподілом, обміном та споживанням матеріальних благ та послуг.

Ключові слова: формування, трудовий потенціал, регіон, держава, державна регіональна політика.

В статье предложены основные направления формирования государственной региональной поли-
тики. Обоснована необходимость включения аспекта формирования трудового потенциала региона 
как основы государственной региональной политики. Определено понятие региона как экономической 
системы в пределах данной территории с присущим ей производством, распределением, обменом и по-
треблением материальных благ и услуг.

Ключевые слова: формирование, трудовой потенциал, регион, государство, государственная реги-
ональная политика.

In the article the main directions of the state regional policy. In it, the necessity of including aspects of formation 
of labour potential of the region as the basis of state regional policy. The article defines the concept of a region as 
an economic system within a given territory, with its production, distribution, exchange and consumption of material 
goods and services.

Keywords: formation, labour potential, region, state, state regional policy.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. У зв'язку з неефективним 
використанням трудового потенціалу регіону є 
необхідність розроблення державної регіональ-
ної політики, в основі якої лежить формування 
трудового потенціалу регіону, тому регіональна 
державна політика потребує реформування, 
спрямованого на чітку професійну спрямова-
ність і відповідність вимогам ринку під час фор-
мування трудового потенціалу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор. Проблемам 
регіонального управління присвячені праці бага-
тьох зарубіжних і вітчизняних учених, зокрема 
М. Воробйова [12], В. Холода [12], Д. Новікова 
[7], О. Петрачкової [8] та ін. Але, незважаючи 

на значні наукові і практичні результати, отри-
мані у вищезазначених учених, проблема під-
вищення ефективності регіональної політики не 
має достатнього наукового обґрунтування, що 
зумовлює необхідність підвищення ефективності 
використання трудового потенціалу регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. На думку Є. Коваленко, регіон – це 
територіально-цілісна частина країни, яка відріз-
няється своєрідністю природного середовища, 
що зумовлює тип та структуру економіки, яка 
характеризується своєрідним співвідношенням 
різних галузей господарства, глибокими та різ-
номанітними зв’язками між ними, закінченим 
циклом відтворення, спільними рисами істо-
ричного розвитку, виробничими навиками, соці-
ально-культурними традиціями населення, функ-
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ціональними особливостями (спеціалізацією), 
яка виділена за сукупністю цих ознак в адміні-
стративну одиницю та являє собою підсистему 
соціально-економічного комплексу країни [4].

Отже, регіон – це економічна система в 
межах даної території з притаманним їй вироб-
ництвом, розподілом, обміном та споживанням 
матеріальних благ та послуг.

На сучасному етапі розвитку України до 
пріоритетних завдань державної регіональної 
економічної політики, згідно з урядовою програ-
мою, слід віднести:

– оптимізацію структури господарства регі-
онів, що полягає у використанні ефективних 
форм господарювання на основі раціональ-
ного використання потенційних ресурсів: мате-
ріально-технічних, трудових, інформаційних і 
часових;

– об'єднання фінансових ресурсів регіональ-
них бюджетів і бюджетів місцевого самовряду-
вання для зміцнення фінансової основи розви-
тку економіки регіону;

– розвиток міжрегіонального і міжнародного 
співробітництва; 

– розширення повноважень і посилення від-
повідальності за регіональний розвиток місце-
вих органів влади;

– забезпечення розроблення системної стра-
тегії регіонального розвитку, що враховує регіо-
нальну специфіку.

Державна регіональна політика базується 
на здійсненні перерозподілу ресурсів для під-
тримки депресивних територій та розв’язання 
проблем, що за своїми масштабами є загаль-
нодержавними. Уряд гарантує стандарт якості 
життя, визначений для кожного громадянина 
незалежно від місця його проживання. Необхідна 
для цього державна підтримка має надаватися 
на основі чітких критеріїв визначення територій, 
що потребують підтримки. Місцеві органи влади 
повинні мати адекватні інструменти впливу на 
соціально-економічний регіональний розвиток. 
Для цього необхідно забезпечити:

– узгодження стратегічних цілей і пріорите-
тів розвитку національних і регіональних інтер-
есів, стабільність і прогнозованість відносин між 
центральними і місцевими органами виконавчої 
влади щодо розвитку територій;

– здійснення державних інвестицій у поліп-
шення регіональної інфраструктури; 

– реалізацію масштабних проектів приват-
ного інвестування, що потребують підтримки 
виконавчої влади, і спрямування кредитів між-
народних фінансових організацій на соціально-
економічний розвиток територій;

– мобільність робочої сили шляхом реформу-
вання професійної освіти та системи підвищення 
кваліфікації працівників, запровадження новітніх 
технологій регіонального менеджменту, у тому 
числі муніципального, вдосконалення системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення квалі-
фікації фахівців із регіонального управління;

– децентралізацію і розмежування повнова-
жень між центральними й місцевими органами 
виконавчої влади та органами місцевого само-
врядування щодо надання послуг, розширення 
прав і посилення відповідальності цих органів 
за розв’язання соціально-економічних проблем 
розвитку регіонів, запровадження прозорого 
механізму контролю, у тому числі громадського, 
на кожному рівні управління;

– створення правових, економічних та орга-
нізаційних умов для ефективної реалізації 
завдань і функцій місцевого самоврядування.

У загальному вигляді стратегічні завдання 
розвитку регіонів, згідно з урядовою програмою, 
полягають у:

– включенні регіональної економіки у сві-
тові суспільно-економічні процеси, інтеграції до 
європейського співтовариства;

– запровадженні новітніх технологій у вико-
ристання трудового потенціалу;

– наближенні законодавчої бази стосовно 
регіонів до європейських стандартів.

З урахуванням вищезазначеного регіональна 
політика повинна бути спрямована на вирі-
шення таких завдань:

– підвищення інвестиційної привабливості та 
інноваційної активності регіонів;

– прискорений розвиток виробничої та соці-
альної інфраструктури; 

– зменшення регіональних диспропорцій; 
– посилення міжрегіональних зв’язків; 
– забезпечення відтворення та раціональ-

ного використання трудового потенціалу.
На думку Б. Райзберг, Л. Лозовського, Е. Ста-

родубцевої, трудовий потенціал регіону – це 
наявні в даний час і передбачувані у майбут-
ньому трудові можливості, що характеризу-
ються кількістю працездатного населення, його 
професійно-освітнім рівнем, іншими якісними 
характеристиками.

Трудовий потенціал регіону являє собою 
розміри ресурсів праці, трудову дієздатність 
регіону. Кількісна сторона трудового потенціалу 
регіону характеризується загальною чисель-
ністю працездатного населення регіону, кіль-
кістю відпрацьованого робочого часу. Важливі 
якісні характеристики: стан здоров'я, рівень 
освітньої та кваліфікаційної підготовки, межі 
поведінки, що впливають на масштаби без-
робіття і ступінь включеності людей у трудову 
сферу. Важливими є й якісні параметри свідо-
мості, оскільки будь-які деформації в ціннісних 
орієнтаціях призводять до значного погіршення 
загальних характеристик [7].

Трудовий потенціал регіону – це трудовий 
потенціал окремих людей, об’єднаних явними і 
прихованими трудовими можливостями різних 
соціальних груп, що знаходяться на даній тери-
торії [9].

Таким чином, вищезазначені визначення 
не враховують особливостей управління фор-
муванням та розвитком трудового потенціалу 
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регіону, тому надамо власне визначення цього 
поняття. Трудовий потенціал регіону – це інте-
гральна оцінка кількісних та якісних характе-
ристик економічно активного населення, що 
проживає на території регіону та не підлягає 
прямому управлінню з боку органів держав-
ної влади регіону. Трудовий потенціал регіону 
складається з багатьох компонентів, голо-
вними з яких є здоров’я, освіта, професіо-
налізм, моральність, умотивованість, уміння 
працювати в колективі, творчий потенціал, 
активність, організованість, ресурси робочого 
часу тощо. Особливістю трудового потенціалу 
на рівні регіону є відсутність прямих методів 
управління останнім, оскільки формування 
трудового потенціалу здійснюється на рівні 
держави, а розвиток – переважно на рівні 
підприємства. 

Трудовий потенціал підприємства – поняття, 
яке слід розглядати нерозривно з поняттями 
«персонал» і «кадри підприємства». Персонал 
підприємства – це всі людські ресурси підприєм-
ства, включаючи акціонерів, власників, найма-
них працівників, які зайняті суспільно корисною 
діяльністю на даному підприємстві. Кадри – 
основний склад працівників підприємства. 

Індивідуальний трудовий потенціал – потен-
ціал робочого часу людини, яка володіє сукуп-
ністю загальноосвітніх професійно-кваліфі-
каційних характеристик, які з урахуванням 
історичних, демографічних, національних ті 
інших особливостей можуть бути використані в 
тій чи іншій сфері суспільного виробництва [8]. 

Індивідуальний трудовий потенціал склада-
ється з психофізичного (гармонія особистості з 
навколишнім середовищем), кваліфікаційного 
(рівень освітнього розвитку, кваліфікації, резуль-
тативність праці), особистісного (індивідуальні 
якості працюючого) складників.

Етапи формування індивідуального трудо-
вого потенціалу:

1. Первинний трудовий потенціал – процес 
навчання та самонавчання, створення себе за 
допомогою суспільства.

2. Праця – процес свідомої цільової діяль-
ності людини, за допомогою якої остання видо-
змінює предмети природи й адаптує їх для задо-
волення своїх потреб.

3. Передача досвіду – перетворення праці 
у більш творчий процес, під час якого відбува-
ється передача здобутків іншим.

4. Генерація ідей – найвища форма суспіль-
ної діяльності, спрямована на поліпшення засо-
бів виробництва, процесів та умов праці, кінце-
вого продукту.

Отже, основою формування трудового потен-
ціалу країни є сукупність людей, які проживають 
у географічних межах даної країни і перебува-
ють в її юрисдикції. Тому регулювання трудових 
відносин в Україні має здійснюється виключно 
на основі трудового законодавства – системи 
нормативно-правових актів, які ухвалюють упо-
вноважені органи державної влади, місцевого 
самоврядування, посадові особи відповідно до 
закріплених за ними повноважень для право-
вого регулювання суспільно-трудових відносин, 
установлюючи правила поведінки їх учасників.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. Отже, 
трудовий потенціал регіону – це інтегральна 
оцінка кількісних та якісних характеристик еконо-
мічно активного населення, що проживає на тери-
торії регіону та не підлягає прямому управлінню з 
боку органів державної влади регіону. Трудовий 
потенціал регіону складається з багатьох ком-
понентів, головними з яких є здоров’я, освіта, 
професіоналізм, моральність, умотивованість, 
уміння працювати в колективі, творчий потенціал, 
активність, організованість, ресурси робочого 
часу тощо. Особливістю трудового потенціалу на 
рівні регіону є відсутність прямих методів управ-
ління останнім, оскільки формування трудового 
потенціалу здійснюється на рівні держави, а роз-
виток – переважно на рівні підприємства. Отже, 
основою формування трудового потенціалу кра-
їни є сукупність людей, які проживають в гео-
графічних межах даної країни і перебувають в її 
юрисдикції, тому регулювання трудових відносин 
в Україні має здійснюватися виключно на основі 
трудового законодавства – системи нормативно-
правових актів, які ухвалюють уповноважені 
органи державної влади, місцевого самовряду-
вання, посадові особи відповідно до закріплених 
за ними повноважень для правового регулювання 
суспільно-трудових відносин, установлюючи пра-
вила поведінки їх учасників.
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У статті проаналізовано сучасний стан вищої освіти України. Побудовано теоретико-ігрову модель 
для узгодження інтересів держави та окремого ВНЗ на шляху до інтеграції вищої школи України до світо-
вого освітнього простору. Доведено, що рівновагою Неша є вибір таких стратегій: для держави – впрова-
джувати такі правила та норми функціонування ВНЗ, які характерні для країн розвинених, а для ВНЗ – за-
проваджувати елементи, характерні для функціонування ВНЗ у розвинених країнах.

Ключові слова: стратегія, теоретико-ігрова модель, ВНЗ, держава, узгодження інтересів.

В статье проанализировано современное состояние высшего образования Украины. Построена тео-
ретико-игровая модель для согласования интересов государства и отдельного вуза на пути к интегра-
ции высшей школы Украины в мировое образовательное пространство. Доказано, что равновесием Нэша 
является выбор таких стратегий: для государства – внедрять такие правила и нормы функционирова-
ния вуза, которые характерны для развитых стран, а для вуза – вводить элементы, характерные для 
функционирования вузов в развитых странах.

Ключевые слова: стратегия, теоретико-игровая модель, вуз, государство, согласование интересов.

The paper analyzes the current state of higher education in Ukraine. Game-theory model for coordination of 
interests of the Government and University during integration of higher school of Ukraine into the world educational 
space is described. It is proved that the Nash equilibrium is the choice of such strategies: for the Government 
to implement such rules and regulations for functioning of higher education institutions, which are characteristic 
for developed countries and for University to introduce the elements, which are typical for the functioning of the 
Universities in developed countries.

Keywords: strategy, game-theoretic model, the university, government, the coordination of interests.

Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв’язок із важливими науковими чи прак-
тичними завданнями. Вища школа України 
знаходиться у стані стрімкого реформування. 
Прийнято новий Закон України про вищу освіту, 
створюються нові структури управління вищою 
освітою. Вищі навчальні заклади (ВНЗ) отри-
мали велику кількість нових можливостей для 
свого функціонування. 

Однак управлінський персонал у ВНЗ зали-
шився без змін, унаслідок чого управління ВНЗ 
змінюється аж надто повільно, не використову-
ючи всіх тих можливостей, які з’являються нині.

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

блеми і на які спираються автори. У кінці 2016 
р. опубліковано результати дослідження групою 
науковців дослідницької та інноваційної системи 
України [1]. Цей документ, однак, усе ще зали-
шається маловідомим серед українських дослід-
ників, тому наведемо деякі його результати. 

Розділ 3.3 присвячено рекомендаціям для 
розвитку ВНЗ в Україні. Складається він із трьох 
рекомендацій. Вони включають в себе такі про-
позиції (переклад на українську авторів). 

Рекомендація 5: Дослідницькі універ-
ситети повинні бути визначені на основі 
постфактумного підходу протягом п’яти 
років на основі прозорих міжнародних стан-
дартів [1, с. 39–42].
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Підкреслюється, що «статус дослідницького 
університету повинен бути заробленим, а не 
надаватися авансом, і що він не повинен авто-
матично продовжуватися до безкінечності».

Для цього повинні бути вивчені, наприклад, 
«кількість міжнародних публікацій та цитувань, 
міжнародний авторитет деяких дослідницьких 
груп, ступінь успішної участі в проектах науко-
вої Програми ЄС «Горизонт – 2020» та інших 
значних міжнародних проектів, обсяг залучених 
на конкурсній основі ресурсів від Національного 
дослідницького фонду інші види фінансування 
третіх сторін (наприклад, контрактів на дослі-
дження, особливо з бізнес-сектора) та інших 
подібних досягнень».

Для цього ВНЗ, який прагне отримати статус 
дослідницького, повинен розробити стратегіч-
ний план розвитку досліджень і розробок (R&D), 
який «повинен включати в себе стратегічне 
бачення, детальний план досліджень пріоритет-
ності з докладним обґрунтуванням із точки зору 
наявних людських ресурсів та наукової інфра-
структури, а також докладної дорожньої карти 
для R&D відповідно до виявлених кількох прі-
оритетів на найближчі п’ять років. Реалізація 
стратегічного плану розвитку R&D визначається 
повністю автономністю кожного університету. 
Реалізація Дорожньої карти, однак, має бути 
перевірена МОН України після трьох років».

Рекомендація 6: Процес профілювання і 
злиття університетів повинен бути здійсне-
ний так, щоб уникнути «грибів» [формування 
окремих, не взаємодіючих між собою структур] 
і поліпшити вплив і критично важливу масу 
[1, с. 42–43].

Для цього пропонується здійснювати два 
підходи: «Один є впровадженням стратегічного 
злиття наявних університетів зі створення кри-
тичної маси, а другий підхід полягає у страте-
гічному напрацюванні різних профілів для уні-
верситетів, щоб зробити їх відмінними один від 
одного з точки зору їх місій, функцій і ролей. 
Ці два підходи можуть бути об’єднані». Також 
рекомендується широко використовувати набу-
тий досвід Європейської асоціації університетів.

Рекомендація 7: Всі науково-дослідні орга-
нізації академій наук і університетів повинні 
мати право на їх власне ділове використання 
придбаних фондів третіх сторін [1, с. 43–44].

Отримані від упровадження досліджень 
та розробок ресурси «слід розглядати як сти-
мул для активних дослідників та їх організацій 
(наприклад, для сплати додаткової до заробітної 
плати премії або на закупівлю науково-дослід-
ницької інфраструктури, або для створення 
структур інституційної підтримки на основі стра-
тегічного плану розвитку R&D)».

Зокрема, «бюджет із профіцитом, породже-
ним дослідними інститутами та університетами 
(наприклад, через фінансування третьої сто-
рони, консультаційну роботу, контракти з про-
мисловістю і т. д.) не повинен бути повернутим 

до казначейства, а використання надлишків, 
отриманих через третю сторону фінансування, 
має відповідати автономності науково-дослід-
них інститутів і університетів».

Передумовою до продукування ВНЗ резуль-
татів досліджень та розробок є наукова робота, 
ефективність якої виражається через внесок 
до світової науки. Цей внесок нині може досить 
легко бути кількісно оцінено через цитування 
публікацій викладачів ВНЗ. Для цього можуть 
бути використані бази даних Web of Science та 
Scopus, де є інструменти обліку цитувань. 

Надалі буде використано результати бази 
даних Scopus, для яких опубліковано відповідні 
науковометричні показники [2–4]. 

У табл. 1 подано кількість ВНЗ, які мають 
хоча б одну публікацію в науковому журналі, 
який входить до бази даних Scopus [2–4].

Таблиця 1
Кількість ВНЗ, які включені  

до бази даних Scopus 

 
Рік

2014 2016 2017
Кількість 120 128 136

Із кожним роком кількість таких ВНЗ збільшу-
ється. Однак слід зазначити, що в Україні наявні 
269 ВНЗ, які входять у Консолідований рейтинг 
вишів України 2016 р. [5]. Таким чином, навіть 
на початок 2017 р. 49% ВНЗ України не мали 
жодного викладача, який міг би працювати на 
міжнародному рівні. Таким чином, ці ВНЗ не 
мають жодного шансу створити дослідження та 
розробки, які були б конкурентоспроможними 
порівняно із закордонними.

Цікаво, що навіть на 2017 р. лише 11% ВНЗ 
України мають понад 1 тис. цитувань, що від-
повідає результатам усього одного професора 
із «середнього» університету розвинених країн 
(рис. 1). Таким чином, лише незначна кількість із 
ВНЗ України мають шанс отримати статус дослід-
ницького, якщо використовувати міжнародні кри-
терії: наприклад, на 2017 р. тільки 12 ВНЗ (4,5%) 
мають понад 5 тис. цитувань у базі даних Scopus.

До того ж викладачі часто демонструють 
корупційні дії та академічну недоброчесність 
(зокрема, плагіат), що призводить до зниження 
довіри до результатів досліджень та розробок, 
які пропонуються ВНЗ України [6].

Таким чином, дослідження вибору страте-
гії ВНЗ в умовах реформування вищої школи 
України є актуальною науковою проблемою 
та мають високий рівень важливості з погляду 
практичного використання.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є здійснення теоретико-
ігрового моделювання вибору стратегії ВНЗ в 
умовах реформування вищої школи України.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Основними гравцями в системі 



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

365365МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

вищої освіти України є держава та ВНЗ. Осно-
вним завданням держави є створення умов для 
здійснення ефективного управління у сфері вищої 
освіти України. Для ВНЗ в умовах сьогодення 
основним завданням є формування бюджету.

Слід зазначити, що МОН поки що не ство-
рили структури, які вимагаються новими зако-
нами України, що регулюють діяльність у сфері 
вищої освіти, науки та інновацій.

Таким чином, основними гравцями в розви-
тку вищої школи в Україні є гравець «Держава», 
який обирає умови для існування ВНЗ, та гра-
вець «ВНЗ», який обирає оптимальні стратегії 
для свого власного розвитку.

Динамічну гру, яка відповідає завданню роз-
витку вищої школи України та інтеграції її до сві-
тового простору, можна описати рис. 2.

 

н 

н 

н 
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Рис. 2. Динамічна гра для моделювання 
вибору стратегії ВНЗ

Держава може обирати дві стратегії: страте-
гію (с) нічого не змінювати (навіть коли прийма-
ються потрібні для розвитку закони та поста-
нови, МОН далеко не завжди створює умови 
для їх упровадження у життя) або стратегію (н) 
упроваджувати такі правила та норми функціо-
нування ВНЗ, які характерні для країн розвине-
них (зокрема, країн ЄС).

ВНЗ може обирати також дві стратегії: стра-
тегію (с) продовжувати функціонування у попе-
редньому (старому) режимі або стратегію (н) 
запроваджувати елементи, характерні для 
функціонування ВНЗ у розвинених країнах. 

Рівновага Неша для отриманої динамічної 
гри знаходиться методом зворотної (оберненої) 
індукції [8], тому спершу здійснюється порів-
няння функцій корисності для ВНЗ.

Розглянемо функцію корисності для ВНЗ Uu. 
Такою функцією можна розглядати різницю між 
доходом із різних джерел та витратами ВНЗ на 
функціонування. Це буде свого роду «прибу-
ток», який ВНЗ може витрачати на свої потреби 
(оплата викладачів, наукову діяльність, будів-
ництво тощо). У загальному вигляді функцію Uu 
можна представити так.

)(

)(

nsbcd

gsnbcdu

MPPPP
IIIIIIU

++++−

−+++++=
,      (1)

де Id – державне фінансування ВНЗ; 
Ic – доход ВНЗ від виконання контрактів дер-

жавного замовлення; 
Ib – доход ВНЗ від госпдоговірних тем («цільо-

вого замовлення» від бізнесу); 
In – доход ВНЗ від досліджень та розробок 

(продаж патентів, інтелектуальної власності 
тощо); 

Is – доход ВНЗ від діяльності стартапів (пере-
дусім тих, в яких приймають участь студенти); 

Ig – гранти на дослідження та розробки (для 
стратегії держави (н) переважно іноземні); 

Рис. 1. Розподіл кількості ВНЗ за кількістю цитувань у базі даних Scopus 
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Pd – витрати на навчання студентів; 
Pc – витрати ВНЗ на виконання контрактів 

державного замовлення; 
Pb – витрати ВНЗ на виконання госпдоговір-

них тем; 
Ps – витрати ВНЗ на створення та функціону-

вання платформ для стартапів; 
Mn – витрати на створення умов та мотива-

цію викладачів до наукової діяльності та соці-
алізації досліджень і розробок та студентів до 
формування стартапів.

Загалом кажучи, Mn можна представити у 
такому вигляді:

spubln mmM += ,                      (2)
де mpubl – витрати ВНЗ на створення умов 

та мотивацію викладачів до наукової діяль-
ності (публікацій) та соціалізації досліджень і 
розробок; 

ms – витрати на створення умов та мотивацію 
студентів до формування стартапів.

Доходи Ii та витрати Pi ВНЗ залежать від пра-
вил гри, які задає держава через Кабінет Міні-
стрів та Міністерство освіти і науки. Однак між 
цими характеристиками наявні також і функціо-
нальні залежності, які визначаються діяльністю 
ВНЗ та які є складниками стратегії ВНЗ в умовах 
реформування вищої школи України. Зокрема, 
можна виділити такі залежності.

),( spublbb PmII =                        (3)

),( spublgg PmII =                       (4)
),,,( sbspublss PPmmII =                    (5)

),,( sbnnn IIMII =                        (6)
Співвідношення (3) визначає залежність 

доходу ВНЗ від госпдоговірних тем від витрат 
ВНЗ на створення умов та мотивацію виклада-
чів до наукової діяльності (публікацій) та соціа-
лізації досліджень і розробок та від витрат ВНЗ 
на створення та функціонування платформ для 
стартапів. Іншими словами, бізнес ураховує, 
що ВНЗ повинен витрачати кошти на підготовку 
госпдоговірних тем перед тим, як їх пропону-
вати фірмі. Детально ця залежність розглянута 
у роботі [8].

Співвідношення (4) визначає залежність 
доходу ВНЗ від отримання грантів на дослі-
дження та розробки від величини витрат на 
мотивацію викладачів до наукової роботи 
(публікацій) та студентів до впровадження отри-
маних викладачами результатів через стартапи.

Співвідношення (5) визначає залежність 
доходу ВНЗ від діяльності стартапів від величин 
витрат на мотивацію викладачів до наукової 
роботи, студентів до впровадження отриманих 
викладачами результатів через стартапи, на 
виконання госпдоговірних тем та на створення 
та функціонування платформ для стартапів. 

Співвідношення (6) визначає залежність 
доходу від досліджень та розробок від витрат 
ВНЗ на створення умов та мотивацію виклада-

чів до наукової діяльності та соціалізації дослі-
джень і розробок та студентів до формування 
стартапів, від доходу ВНЗ від госпдоговірних 
тем та від доходу ВНЗ від діяльності стартапів.

Усі частинні похідні в залежностях (3) – (6) 
повинні бути додатними: це відповідає тому, що 
зростання витрат (а також зростання доходу 
Ib та Is) призводить до зростання відповідних 
доходів.

Загалом стратегія ВНЗ визначається як 
розв’язання такої задачі оптимізації для 
фінансування:

)(maxarg PUP u= ,                   (7)
де вектор P має такий вигляд:

),,,,,( spublsbcd mmPPPPP =                (8)
Задача (7) не є тривіальною, тому що вна-

слідок залежностей (3) – (6) задача оптимізації 
(7) є нелінійною. 

Обговорення результатів для узгодження 
інтересів держави та ВНЗ. Вибір державою 
стратегії «нічого не змінювати» (с) означає, 
що доход ВНЗ України формується практично 
повністю за рахунок державного фінансування 
ВНЗ та контрактів на навчання студентів Id. При 
цьому інша діяльність ВНЗ не приймається до 
уваги. Державне фінансування наукових розро-
бок у ВНЗ Ig є практично нечутливим до моти-
вування викладачів та не вимагає наявності та 
функціонування стартапів. По суті, ця стратегія 
вимагає від ВНЗ імітації їх діяльності [9].

Для цієї стратегії задача оптимізації (7) 
стає лінійною, а її рішення є очевидним: яко-
мога більше коштів «вибивати» від держави та 
контрактних студентів та якомога менше коштів 
витрачати на навчання студентів та на наукові 
розробки. Така стратегія обирається ВНЗ для 
сучасних умов в Україні. Низка ВНЗ, які «мають 
надію» на те, що держава перейде до ство-
рення конкурентних умов у вищій освіті, нама-
гається підвищити свій статус та репутацію на 
міжнародній арені. Зокрема, це проявляється 
через збільшення кількості цитувань у міжна-
родних базах даних Web of Science та Scopus. 
Таких ВНЗ в Україні є дуже мало, про що засвід-
чує рис. 1. Проте слід зазначити, що ці ВНЗ 
мають явно недостатнє фінансування з боку 
держави, а зростання їх цитування зумовлене, 
як правило, співпрацею із науково-дослідними 
інститутами НАН України, які мають окреме 
фінансування.

Вибір державою стратегії (н) упроваджувати 
такі правила та норми функціонування ВНЗ, які 
характерні для країн розвинених (зокрема, країн 
ЄС) призводить до того, що для ВНЗ з’являється 
можливість вибору.

Якщо ВНЗ обирає стратегію (с) продовжу-
вати функціонування у попередньому (старому) 
режимі, то його фінансовий стан буде досить 
стрімко погіршуватися внаслідок зменшення 
фінансування з боку держави та відтоку сту-
дентів-контрактників (які перейдуть навчатися 
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до тих ВНЗ, які, зокрема, будуть розвивати 
стартапи).

Навпаки, вибираючи стратегію (н) запрова-
джувати елементи, характерні для функціону-
вання вищої школи у розвинених країнах, ВНЗ 
отримує доступ до нових каналів формування 
доходу. Більше того, держава, яка теж обрала 
стратегію (н), буде формувати показники фінан-
сування ВНЗ так, щоб вони обирали саме цю 
стратегію. 

Таким чином, рівновагою Неша для розгля-
нутої моделі є стратегія гравців (н,н), тобто коли 
держава та ВНЗ здійснюють такий вибір:

• держава обирає стратегію (н) впроваджу-
вати такі правила та норми функціонування ВНЗ, 
які характерні для країн розвинених (зокрема, 
країн ЄС);

• ВНЗ обирає стратегію (н) запроваджувати 
елементи, характерні для функціонування ВНЗ 
у розвинених країнах.

При цьому держава отримує додатковий 
бонус, який полягає у можливості зменшення 
державного фінансування вищої школи за раху-
нок як зменшення кількості ВНЗ, так і за рахунок 
зростання самофінансування ВНЗ. ВНЗ ж отри-
мує додатковий бонус у можливості залучення 
додаткових фінансових ресурсів.

Використовуючи об’єктивні критерії «успіш-
ності ВНЗ», які відповідають використовуваним 
у розвинених країнах, держава (МОН) зможе 
здійснювати перерозподіл коштів між ВНЗ, 
ефективно стимулюючи саме ті з них, які розви-
ваються у напрямі інтегрування в міжнародний 
освітній простір.

Висновки з цього дослідження і перспективи 
подальших розвідок у даному напрямку. У статті 

проаналізовано сучасний стан вищої освіти 
України. Побудовано теоретико-ігрову модель 
для узгодження інтересів держави та окремого 
ВНЗ на шляху до інтеграції вищої школи України 
до світового освітнього простору.

У моделі враховано державне фінансування 
ВНЗ, доход ВНЗ від виконання контрактів держав-
ного замовлення, доход ВНЗ від госпдоговірних 
тем («цільового замовлення» від бізнесу), доход 
ВНЗ від досліджень та розробок (продаж патентів, 
інтелектуальної власності тощо), доход ВНЗ від 
діяльності стартапів (передусім тих, в яких при-
ймають участь студенти), гранти на дослідження 
та розробки (для стратегії держави (н) переважно 
іноземні), витрати на навчання студентів, витрати 
ВНЗ на виконання контрактів державного замов-
лення, витрати ВНЗ на виконання госпдоговірних 
тем, витрати ВНЗ на створення та функціону-
вання платформ для стартапів, витрати на ство-
рення умов та мотивацію викладачів до наукової 
діяльності та соціалізації досліджень і розробок та 
студентів до формування стартапів.

Доведено, що рівновагою Неша є вибір таких 
стратегій: для держави – впроваджувати такі 
правила та норми функціонування ВНЗ, які 
характерні для країн розвинених (зокрема, країн 
ЄС), а для ВНЗ – запроваджувати елементи, 
характерні для функціонування ВНЗ у розвине-
них країнах. На основі теоретико-ігрової моделі 
обґрунтовано, що, використовуючи об’єктивні 
критерії «успішності ВНЗ», які відповідають 
використовуваним у розвинених країнах, дер-
жава (МОН) зможе здійснювати перерозподіл 
коштів між ВНЗ, ефективно стимулюючи саме ті 
з них, які розвиваються у напрямі інтегрування у 
міжнародний освітній простір.
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У статті розглянуто теоретичні аспекти факторингових операцій. Зокрема, проаналізовано основні 
підходи до визначення поняття факторинг. З’ясовано вплив факторингу на економічні відносини різних 
рівнів економіки. Автором наведено основні функції факторингових операцій. Здійснена порівняльна харак-
теристика надання факторингу банками та небанківськими фінансовими компаніями. 

Ключові слова: факторингові операції, банківський факторинг, небанківський факторинг, дебіторська 
заборгованість.

В статье рассмотрены теоретические аспекты факторинговых операций. В частности, 
проанализированы основные подходы к определению понятия факторинг. Выяснено влияние факторин-
га на экономические отношения различных уровней экономики. Автором приведены основные функции 
факторинговых операций. Осуществлена сравнительная характеристика предоставления факторинга 
банками и небанковскими финансовыми компаниями.

Ключевые слова: факторинговые операции, банковский факторинг, небанковский факторинг, деби-
торская задолженность.

In the article the theoretical aspects of factoring operations are considered. In particular, the basic approaches to 
the definition of the concept of factoring are analyzed. The influence of factoring on economic relations of different 
levels of the economy is determined. The author presents the main functions of factoring operations. The comparative 
characteristic of providing factoring by banks and non-bank financial companies is carried out.

Keywords: factoring operations, bank factoring, non-bank factoring, accounts receivable.

Постановка проблеми. З огляду на те, що 
факторинг достатньо новий для нашої країни 
фінансовий інструмент, його розвиток потребує 
створення відповідних організаційно-інститу-
ційних умов. Насамперед мова йде про фор-
мування нормативно-правової та законодавчої 
бази, а також про необхідність підвищення рівня 
інформованості підприємців щодо його специ-
фіки. Адже, незважаючи на існуючі переваги, 
факторингові послуги в Україні не є розповсю-
дженими. Таку ситуацію частково можна пояс-
нити низькою інформованістю підприємців про 
сутність та специфіку факторингових операцій. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження проблем факторингу запо-
чатковані такими вітчизняними дослідниками, 
як О. І. Пальчук, Я. О. Чапічадзе та ін., а також 
російськими дослідниками О. В. Нікіфоро-
вим, С. Ю. Курбатовим, Д. Є. Колобановим, 
М.Д. Чижем, І.В. Фаринович та ін.

Формулювання цілей статті. Метою статті – 
є дослідження теоретичних аспектів факторин-
гових операцій.

Виклад основного матеріалу. Факторингові 
операції почали впроваджуватися швидкими 
темпами, починаючи з другої половини XX сто-
ліття. Причиною цьому стали розвиток комер-

ційного кредиту і посилення конкуренції між 
продавцями різних товарів і послуг.

У сучасній економічній науці існують різні 
підходи до визначення категорії факторингу. 
У своїх працях Фаринович І.В виділяє п’ять під-
ходів до сутності факторингу [5]. 

Факторинг – це фінансова операція, згідно 
якої підприємство-продавець поступається 
своїм правом одержання коштів по платіжних 
документах за поставлену продукцію.

Факторинг – це придбання банком права 
вимоги щодо виплат за фінансовими операціями.

Факторинг – комісійно-посередницька діяль-
ність банку.

Факторинг – продаж дебіторської забор- 
гованості.

Факторинг – комплексна послуга, яка вклю-
чає не тільки фінансування, але й адміністру-
вання дебіторської заборгованості, страхування 
кредитних ризиків та ін [5].

Проаналізувавши всі підходи, факторинг 
можна визначити як фінансово-комісійну опе-
рацію, за якої клієнт переуступає дебіторську 
заборгованість банку чи факторинговій компанії 
з метою негайного отримання більшої частини 
платежу та пришвидшення оборотності коштів 
у розрахунках, що супроводжується елемен-
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Таблиця 1
Вплив факторингу на економічні відносини різних рівнів

Рівень економіки Вплив факторингу 
Міжнародний Розвиток міжнародної торгівлі між різними 

країнами
Макрорівень (національна економіка) Розвиток експорту та імпорту за рахунок 

застосування експортерами / імпортерами 
комерційного кредиту

Мезорівень (галузі, регіональна економіка) Розвиток галузі / регіону за рахунок підвищення 
конкуренції між фірмами

Мікрорівень (підприємства та домогосподарства) Підвищення конкурентоспроможності 
постачальника товарів / послуг

тами кредитування, адміністрування, моніто-
рингу, контролю дебіторської заборгованості, а 
також страхуванням ризиків за відповідну вина-
городу. Таке трактування характеризує факто-
ринг як комплексне поняття, що дає змогу не 
тільки фінансувати господарську діяльність під-
приємств торгівлі, а й можливість здійснення 
адміністрування, моніторингу, контролю дебі-
торської заборгованості та страхування ризи-
ків торговельного підприємства за відповідну 
винагороду.

Факторинг дозволяє суб'єкту господарю-
вання постачати товари або надавати послуги 
з відстрочкою платежу – тобто кредитувати 
своїх покупців за допомогою комерційного кре-
диту – отримати від фактора фінансування 
своїх поставок, не чекаючи оплати від покупця, 
а також ряд інших послуг.

За допомогою факторингового фінансу-
вання постачальники і покупці отримують мож-
ливість використовувати в своїх торгових від-
носинах відстрочку платежу. Постачальники 
завдяки цьому мають можливість збільшувати 
продажі і обороти свого бізнесу, покупці – роз-
ширити асортимент і якість продукції, що про-
дається. Застосування комерційного кредиту в 
свою чергу стимулює розвиток торгівлі: конку-
ренція між продавцями посилюється, тому що 
вони отримують можливість пропонувати своїм 
покупцям все більш вигідні умови оплати з від-
строчкою платежу [2].

Факторингові відносини роблять безпосеред-
ній вплив на економічні суб'єкти всіх рівнів. На 
мікроекономічному рівні факторинг дозволяє 
окремого суб'єкта господарювання поліпшити 
фінансові показники: продажу, виручка, а також 
забезпечити зростання бізнесу за рахунок збіль-
шення обсягу продажів. Як наслідок розвитку 
господарюючого суб'єкта, підвищується якість 
продукції і послуг, кінцеві покупці отримують 
доступ до більш широкого асортименту товарів. 
За рахунок поліпшення фінансового становища 
господарюючі суб'єкти отримують можливість 
модернізації виробництва та оновлення осно-
вних засобів [5].

На національному рівні факторинг дозволяє 
місцевим експортерам і імпортерам застосову-
вати конкурентні умови оплати (в т.ч. відстрочку 
платежу) при угодах з іноземними покупцями / 

постачальниками, що сприяє розвитку міжна-
родної торгівлі. Таким чином, факторинг сприяє 
розвитку торгових відносин на всіх рівнях еко-
номіки, його вплив на них проілюстровано в 
таблиці 1.

Відзначимо, що дані тенденції мають пози-
тивне значення, як для конкретних економічних 
суб'єктів, так і для економіки держави в цілому, 
а також для світової економіки [3].

Сутність факторингових операцій проявля-
ється в їх функціях. 

Основна функція управління факторин-
гом полягає у фінансуванні оборотних коштів 
суб’єктів господарювання. Перевагами факто-
рингового фінансування для підприємств-поста-
чальників є:

– фінансування надається на термін відтер-
мінування платежу;

– використання факторингу не збільшує суму 
кредиторської заборгованості підприємства-
постачальника, водночас впливає на змен-
шення обсягу дебіторської заборгованості;

– фінансування погашається з коштів, що 
надходять від дебіторів постачальника;

– фінансування супроводжується страхуван-
ням ліквідного, кредитного ризику та інформа-
ційним забезпеченням;

– використання факторингу не потребує 
забезпечення.

Застосування факторингу шляхом фінансу-
вання оборотних коштів впливає на пришвид-
шення оборотності оборотних коштів та покра-
щення фінансових результатів.

Важливою функцією управління факторин-
гом є адміністрування, моніторинг та контроль 
дебіторської заборгованості. Ця функція управ-
ління полягає у проведенні аналізу фінансово-
господарської діяльності дебіторів та контролі 
за своєчасним надходженням коштів від дебі-
торів, нагадування покупцям у випадку протер-
мінування платежів, а також надання інформа-
ції фінансовій установі про стан дебіторської 
заборгованості, здійснені клієнтом поставки та 
платежі покупців. Основною метою цієї функції 
є покращення фінансового стану підприємства-
постачальника товарів шляхом врегулювання 
розрахунково-платіжної дисципліни покупців, 
зменшення обсягу дебіторської заборгованості 
та термінів її погашення [2].
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Не менш важливою функцією є ведення 
обліку підприємства-постачальника (за умови 
погодження з ним) за відповідну винагороду. 

Наступною функцією управління факторин-
гом є страхування ризиків. Банк чи факторин-
гова компанія при факторинговому обслугову-
ванні бере на себе такі види ризиків: кредитні 
(ризики неповернення коштів за реалізовані 
товари); ліквідні ризики, що характеризують 
несвоєчасну оплату за товари покупцями; про-
центні ризики (характеризуються змінами рин-
кової вартості ресурсів та валютні ризики, що 
пов’язані з коливанням валютного курсу в період 
відтермінування платежу).

В світі факторингові послуги однаково 
успішно надаються як спеціалізованими фак-
торинговими компаніями, так і банківськими 
установами. Специфіка факторингу полягає у 
тому, що для виходу на ринок необхідний трива-
лий період підготовки – «нульовий цикл», адже 
з точки зору технології, факторинг – складна 
послуга, що потребує серйозної налагодженої 

схеми. Банкам значно легше виділити необхід-
ний ресурс для налагодження факторингового 
бізнесу [4, c. 161]. Переваги та недоліки надання 
факторингу банками та фінансовими компанії 
подано в таблиці 2.

Факторингові фірми динамічно розвиваються 
в усьому світі. Серед найважливіших причин 
варто назвати такі:

– факторинг – додаткове джерело фінан-
сування (за динамічного розвитку компанії 
брак фінансування є досить розповсюдженим 
явищем);

– факторинг дає можливість відстрочити тер-
міни платежів (затримки в платежах унеможлив-
люють діяльність компаній, що не користуються 
зовнішніми джерелами фінансування);

– факторинг – це можливість отримання 
фінансування компаніями, які на даний момент 
не відповідають банківським критеріям для 
залучення фінансування [4, с. 165].

Водночас дуже часто недоліком факторингу 
вважають його вищу вартість порівняно з кре-

Таблиця 2 
Переваги та недоліки банківського та небанківського факторингу

Банк Факторингова компанія
Переваги Недоліки Переваги Недоліки

Ресурси Широкий доступ до 
ресурсів

Ресурси 
надаються лише 
після серйозної 

перевірки

Часто ресурси 
надаються 

клієнтам, які за 
різних причин не 

можуть отримати їх 
в банку

Обмежений доступ 
до ресурсів

Ризики Ретельна перевірка 
ризиків

Ретельна 
перевірка ризиків 
та необхідність 

дотримання 
стандартів НБУ 
збільшує строки 
розгляду заявок 

та усуває частину 
позичальників

Фінансування 
більш ризикових 

позичальників, від 
яких відмовляється 

банк

Ризикованіший, ніж 
у банків портфель

Інфраструктура

Використання 
банківської 

інфраструктури 
для надання 

факторингових 
послуг

Можливий 
конфлікт інтересів 

між кредитним і 
факторинговим 
підрозділами

Відсутність 
внутрішньої 
конкуренції, 

всі підрозділи 
зайняті лише у 

факторинговому 
бізнесі

Необхідність 
створення 

інфраструктури та 
утримання в штаті 
співробітників, що 
потрібні лише для 

надання послуг 
full factoring

Оперативність

Оперативність 
за рухом 

грошових коштів, 
використання 
банківської СБ 
для виявлення 

шахрайств

Тривалий термін 
розгляду заявки

Оперативність у 
розгляду заявки,  

мобільність у 
прийнятті рішення

Відсутність 
контролю за рухом 
грошових коштів

Послуги
Надання окрім 

факторингу 
широкого спектра 
банківських послуг

Зазвичай 
надається лише 
факторингове 
фінансування

Широкий спектр 
факторингових 
субпродуктів, 

надання 
full factoring

Відсутність 
більшої частини 

банківських послуг
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дитом, але таке порівняння не зовсім корек-
тне, адже в ціну факторингу також включають 
вартість додаткових послуг, які фактор надає 
клієнту.

Відтак, з урахуванням комплексу послуг кре-
дитного та не кредитного характеру, загальна 
вартість факторингу складається з двох частин:

1. Плати за фінансування, що визначається 
як відсоток від суми, на яку банк профінансував 
клієнта (приблизно на одному рівні з банків-
ськими кредитними ставками).

2. Плати за управління дебіторською забор-
гованістю та розрахунково-касове обслугову-
вання, яка визначається як фіксований відсоток 
від загальної суми дебіторської заборгованості.

Проте в деяких випадках можуть стягуватися 
додаткові комісії, наприклад, при експортних 
операціях банк додатково отримує від клієнта 
комісію за збір платіжних доручень та конвер-
тацію валюти.

Якщо вид діяльності клієнта змушує його 
часто відкривати нові рахунки або змінювати 
умови угоди, а кількість таких змін не збігається 
з обсягом обороту, який він передає на факто-
ринг, то фактор може брати додаткову комісію 
за відкриття рахунків та перегляд умов угоди [3].

Слід зазначити, що в розвинених країнах 
вартість факторингу перевищує вартість кре-

диту приблизно в чотири рази. Проте це не 
означає, що факторинг настільки дорожчий від 
банківського кредитування, адже, заплативши 
більше, клієнт отримує додаткові послуги, як 
наприклад, управління дебіторською заборго-
ваністю та ведення бухгалтерського обліку.

Висновки. У статті розглянуто теоретичні 
аспекти факторингових операцій і з’ясовано, що 
існує багато підходів до визначення сутності фак-
торингу. Це пояснюється його комплексністю, 
адже факторинг дає змогу не тільки фінансувати 
господарську діяльність підприємств торгівлі, а 
й можливість здійснення адміністрування, моні-
торингу, контролю дебіторської заборгованості 
та страхування ризиків торговельного підприєм-
ства за відповідну винагороду. 

Крім того, факторинг впливає на розвиток 
економічних відносин на всіх рівнях економіки 
(міжнародний, макрорівень, мезорівень, мікро-
рівень). Факторингові операції можуть нада-
ватися як банками, так і факторинговими ком-
паніями. У статті проаналізовано переваги та 
недоліки надання факторингу цими фінансо-
вими установами. 

Факторинг має багато переваг порівняно з 
іншими фінансовими інструментами фінансу-
вання підприємства, однак головним його недо-
ліком є порівняно вища ціна. 
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У статі розкрито сутність та характерні ознаки економічної безпеки з точки зору різних науковців. 
Представлено теоретичні підходи щодо визначення поняття «управління економічною безпекою підпри-
ємства». Наведено складові економічної безпеки підприємства. Розкрито загрози економічної безпеки під-
приємства з точки зору бізнес-процесів його функціонування, виділення контрагентів, відповідно до видів 
загроз фінансової складової економічної безпеки. Визначено основні складові напрямки механізму управління 
економічною безпекою підприємства. 

Ключові слова: економічна безпека, загрози, механізм управління, контрагенти, бізнес-процеси

В статье раскрыта сущность и характерные признаки экономической безопасности с точки зре-
ния различных ученых. Представлены теоретические подходы к определению понятия «управление 
экономической безопасностью предприятия». Приведены составляющие экономической безопасности 
предприятия. Раскрыто угрозы экономической безопасности предприятия с точки зрения бизнес-про-
цессов его функционирования, выделения контрагентов, в соответствии с видами угроз финансовой 
экономической безопасности. Определены основные составляющие направления механизма управления 
экономической безопасностью предприятия.

Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, механизм управления, контрагенты, бизнес-
процессы

The article reveals the essence and characteristics of economic security from the point of view of different scholars. 
The theoretical approaches to the definition of "management of economic safety of the enterprise" are presented. 
The components of economic security of the enterprise are presented. The threats of economic security of the 
enterprise from the point of view of business processes of its functioning, allocation of counteragents, in accordance 
with types of threats to the financial component of economic security are disclosed. The main components of the 
direction of the management of economic safety of the enterprise are determined. 

Keywords: economic security, threats, management mechanism, contractors, business processes

Постановка проблеми. Забезпечення еко-
номічної безпеки підприємства є однією з голо-
вних управлінських задач керівництва. Від рівня 
економічної безпеки залежить не тільки сучас-
ний стан підприємства, але й його майбутній 
сталий розвиток. Враховуючі складні та кризові 
умови функціонування вітчизняних підприємств, 
керівництву необхідно постійно впроваджувати 
заходи щодо моніторингу економічної безпеки 
для визначення ефективних напрямків розвитку 
підприємства, які пристосовані до зовнішнього 
середовища.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Аспектам та особливостям економічної 
безпеки підприємства присвячено праці бага-
тьох науковців, зокрема таких як: Геєць В.М. 
[1], Шлемко В.Т. Бінько І.Ф. [2], Пашко П.В. [3], 
Єрмошенко М.М. [4], Науменко Є.Ю. [5], Барта-
шевська Ю.М. [6], Валіков В.П., Македон В.В. [7], 

Логутова Т.Г., Камышникова Е.В. [8], Бланк І.О. 
[9], Бабіна Н.О. [10].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Не зважаючи на значні 
досягнення в досліджені науковцями теоре-
тичних та методологічних аспектів економічної 
безпеки підприємства, виникає постійна необ-
хідність у безперервному моніторингу даного 
питання, тому як економічна безпека це така 
категорія, яка знаходиться під впливом постійно 
мінливого середовища. 

Мета статті полягає у вивченні сутності 
економічної безпеки, розкритті загроз які впли-
вають на економічну безпеку підприємства та 
визначені напрямків механізму управління еко-
номічною безпекою підприємства.

Виклад основного матеріалу. Форму-
вання розуміння щодо сутності та особливос-
тей економічної безпеки почалось не так давно  
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(90-их роках ХХ ст.). Так, у 1998 р. було ухва-
лено Концепцію економічної безпеки України, 
де її суть визначено як «… спроможність наці-
ональної економіки забезпечити свій вільний, 
незалежний розвиток і утримати стабільність 
громадянського суспільства та його інститутів, 
а також достатній оборонний потенціал країни 
за всіляких несприятливих варіантів розви-
тку подій, та здатність Української держави до 
захисту національних економічних інтересів 
від зовнішніх та внутрішніх загроз». У Концепції 
визначено основні загрози національній безпеці 
України і розкрито їх суть, розглянуто питання 
безпеки реального та фінансового секторів еко-
номіки, функціональні і відтворювальні аспекти 
економічної безпеки та приведені інтегральні 
показники економічної безпеки України [1].

Підприємство виступає важливим елемен-
том у загальній державній системі. Тому еко-
номічна безпека держави формується та зале-
жить від економічної безпеки підприємств. На 
економічну безпеку підприємства та забезпе-
чення його стійкості функціонування впливає 
багато факторів: фінансові, правові, політичні, 
інвестиційні, екологічні, соціальні, інноваційні 
та інші. Таким чином, бачимо що економічна 
безпека підприємства знаходиться під впливом 
великої кількості стратегічних факторів, ураху-
вання яких є визначальною функцією керівни-
цтва підприємства.

Досліджуючи економічну літературу, можна 
зробити висновок, що враховуючи складність та 
всеохоплююче значення економічної безпеки, 
сьогодні не існує загального визначення сут-
ності та особливостей економічної безпеки. 

В. Шлемко та І. Бінько вважають що еконо-
мічна безпека – це «такий стан національної 
економіки, який дозволяє зберігати стійкість 
до внутрішніх і зовнішніх загроз і здатний задо-
вольнити потреби особи, сім’ї, суспільства, дер-
жави» [2].

На думку П.В. Пашко, економічна безпека – 
це стан економічного забезпечення національ-
ної безпеки держави, загальнонаціональний 
комплекс заходів, спрямованих на постійний, 
збалансований та стабільний розвиток еконо-
мічної системи держави, забезпечення само-
достатності та стійкості системи, що включає 
механізм протидії внутрішнім і зовнішнім загро-
зам [3].

Відповідно до поглядів М.М. Єрмошенко еко-
номічна безпека є нічим іншим, як «такий стан 
економічного механізму країни, який характери-
зується збалансованістю і стійкістю до негатив-
ного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, його 
здатністю забезпечувати на основі реалізації 
національних економічних інтересів сталий і 
ефективний розвиток вітчизняної економіки і 
соціальної сфери» [4].

Якщо узагальнити існуючі підходи до визна-
чення сутності поняття «економічна безпека», 
то їх можна згрупувати за спільними озна-

ками: економіко-правовий, фінансовий, іннова-
ційний, ресурсно-функціональний, стійкісний, 
конкурентний, інвестиційний, інформаційний, 
захисний.

Як було зазначено вище, забезпечення 
економічної безпеки підприємства є однією з 
головних управлінських функцій керівництва 
підприємства. Для досягнення високого рівня 
економічної безпеки на підприємстві необхідно 
визначити що включає в себе управління еконо-
мічною безпекою підприємства. 

У науковій праці Науменко Є.Ю. дуже зміс-
товно узагальнено теоретичні підходи щодо 
визначення сутності поняття «управління еко-
номічною безпекою підприємства» (табл. 1).

Визначені підходи до сутності економічної 
безпеки в загалі та управління економічною 
безпекою підприємством зокрема дають можли-
вість визначити складові економічної безпеки. 
Розуміння структури економічної безпеки дає 
можливість визначення напрямків прийняття 
управлінських рішень щодо підвищення рівня 
економічної безпеки підприємства.

Так у складі економічної безпеки виді-
ляють декілька функціональних складових 
підприємства:

1) фінансова, що є однією з найголовніших 
складових, яка відображає спроможність при-
стосовуватись до мінливого та невизначеного 
зовнішнього середовища;

2) кадрова, яку часто поєднують з інтелек-
туальною, – збереження та розвиток інтелекту-
ального потенціалу підприємства, ефективне 
планування та управління персоналом;

3) техніко-технологічна, яка визначає відпо-
відність технологій підприємства стандартам та 
потенціал для їх розвитку;

4) інформаційна, що визначає ефективність 
інформаційно-аналітичного забезпечення гос-
подарської діяльності підприємства;

5) екологічна, яка стосується дотримання 
підприємством усіх чинних вимог законодавства 
щодо норм впливу на навколишнє середовище, 
ступеня забезпечення екологічного контролю;

6) силова, що визначає фізичну безпеку 
працівників підприємства, ступінь збереження 
майна від негативного впливу та захищеність 
інформаційних ресурсів підприємства;

7) політико-правова, яка стосується форму-
вання правового забезпечення діяльності під-
приємства, можливості його адаптації до змін в 
законодавстві [6].

Ефективність діяльності підприємства зале-
жить від зовнішнього та внутрішнього серед-
овища. Тому можна стверджувати, що під-
приємство постійно знаходиться під впливом 
зовнішніх та внутрішніх чинників, які впливають 
на рівень його економічної безпеки. Далі більш 
детально розглянемо загрози економічної без-
пеки підприємства з точки зору бізнес проце-
сів його функціонування, загрози економічної 
безпеки підприємства з боку контрагентів та 
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Таблиця 1
Узагальнення теоретичних підходів щодо визначення поняття  

«управління економічною безпекою підприємства» [5]
Автор Визначення Підхід

1 2 3
Драга А.А. Управління економічною безпекою підприємства – це захище-

ність життєво-важливих для підприємства інтересів від недо-
бросовісної конкуренції, протиправної діяльності кримінальних 
формувань та окремих осіб, здатність протистояти зовнішнім та 
внутрішнім загрозам, зберігати стабільність при функціонуванні 
та розвитку підприємства відповідно до його статутних цілей. 

Інформаційний

Бандука О.М.,
Духов В.Е.,
Петрова К.Я.

Управління економічною безпекою підприємства – це спромож-
ність економічної системи чинити опір загрозам, що можуть 
призвести до її руйнації або зашкодити досягненню цілей, при 
цьому предметом економічної безпеки є управління економіч-
ними ризиками.

Аналізу управління 
ризиками

Фоміна М.В. Управління економічною безпекою підприємства – це таке 
управління, при якому найбільш ефективно використовуються 
ресурси з метою ліквідації загроз та забезпечення ефектив-
ного і стабільного функціонування підприємства в поточному 
та перспективному періодах.

Ресурсно-
функціональний

Олейников Є.Ф. Управління економічною безпекою підприємства розгляда-
ється як управління, при якому найбільш ефективно вико-
ристовуються корпоративні ресурси для подолання загроз i 
забезпечення стабільного функціонування підприємства як на 
сьогодні,так і в майбутньому.

Білоусова І.А. Управління економічною безпекою підприємства передбачає 
збалансований безупинний і сталий розвиток, що досягається 
за використання всіх видів ресурсів і підприємницьких можли-
востей, за якими гарантується найбільш ефективне викорис-
тання їх для стабільного функціонування та динамічного нау-
ково-технічного і соціального розвитку, запобігання внутрішнім 
і зовнішнім негативним впливам (загрозам), забезпечення ста-
більного функціонування підприємства, що є важливим аспек-
том його успішного розвитку як сьогодні так і на майбутню 
перспективу.

Ілляшенко С.Н.
Кузенко Т.Б.

Управління економічною безпекою підприємства – управління 
з ефективним використанням ресурсів i існуючих ринкових 
можливостей, що дозволяє запобігати внутрішнім i зовнішнім 
загрозам i забезпечувати тривале виживання i стійкий розвиток 
на ринку відповідно до обраної місії.

Покропивний С.Ф. Управління економічною безпекою підприємства – це не тільки 
управління з використанням корпоративних ресурсів, а й під-
приємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш 
ефективне їхнє використання для стабільного функціону-
вання та динамічного науково-технічного та соціального роз-
витку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам 
(загрозам).

Ресурсно-
функціональний

Грунін О.А. Управління економічною безпекою підприємства – таке управ-
ління господарчого суб’єкта, в якому він при найефективнішому 
використанні корпоративних ресурсів досягає запобігання, 
послаблення або захисту від існуючих небезпек та загроз або 
непередбачених обставин і в основному забезпечує досягнення 
цілей бізнесу в умовах конкуренції та господарчого ризику.

Енциклопедія 
економічної 
безпеки

Управління економічною безпекою підприємства – це управління 
щодо захищеності життєво важливих інтересів системи від недо-
бросовісної конкуренції, протиправної діяльності кримінальних 
формувань та окремих осіб, здатність протистояти внутрішнім 
та зовнішнім загрозам, зберігати стабільність функціонування та 
розвитку відповідно до його стратегічних цілей.

Захисту інтересів 
підприємства

Шликов В.В.,
Іванов А.Р.

Управління економічною безпекою підприємства – це управ-
ління щодо захищеності життєво важливих інтересів підприєм-
ства від реальних i потенційних джерел небезпеки або еконо-
мічних погроз.
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1 2 3
Забродський В.І. Управління економічною безпекою підприємства – це сукуп-

ність чинників, які відображають незалежність, стійкість, мож-
ливості зростання, забезпечення економічних інтересів і таке 
інше.

Суб’єктивно-
об’єктивний

Кірієнко А.В. Управління економічною безпекою підприємства – це управ-
ління оптимальним для підприємства рівнем використання 
його економічного потенціалу, за якого існуючі та/або можливі 
збитки виявляються нижчими за встановлені підприємством 
межі.

Розвитку 
потенціалу 
підприємства

Аллен Д.  
і Каралли Р.

Управління економічною безпекою підприємства – це таке 
управління, що повинно здійснюватися як в організаційному, 
так і в оперативному змістах та підвищувати адаптованість під-
приємства до умов оточуючого середовища.

Організаційний

Гнилицька Л.В. Управління економічною безпекою підприємства – здатність 
суб’єкта господарювання ефективно та безперервно здійсню-
вати свою статутну діяльність на основі вживання сукупності 
взаємопов’язаних обліково-аналітичних та контрольних про-
цедур, що дозволяють оптимізувати використання корпоратив-
них ресурсів підприємства та нівелювати вплив загроз внутріш-
нього та зовнішнього середовища.

Системно-
діяльнісний

Козаченко Г.В.,
Пономарьова В.П., 
Ляшенко О.М.

Управління економічною безпекою підприємства – це міра гар-
монізації в часі й просторі економічних інтересів підприємства 
з інтересами пов’язаних з ним суб’єктів навколишнього серед-
овища, які діють поза межами підприємства.

Узагальнюючий 
(системний)

Закінчення таблиці 1

загрози економічної безпеки підприємства з 
боку фінансів. 

Так у табл. 2 представлено загрози економіч-
ної безпеки підприємства з точки зору бізнес-
процесів його функціонування, які згруповано 
по трьом групам: бізнес-процеси вдоскона-
лення і розвитку, бізнес-процеси ведення осно-
вної діяльності, допоміжні бізнес процеси.

Друга група загроз економічної безпеки під-
приємства представлена виділенням контр-
агентів по певним характеристикам з можливим 
набором загроз:

– відповідальність, правдивість, серйоз-
ність партнерських намірів (наявність негатив-
ної інформації, що стосується відповідальності, 
правдивості, серйозності намірів контрагента);

– відомості про кредитну історію (наявність 
негативної кредитної історії, відсутність інфор-
мації про кредитну історію);

– управлінські та юридичні аспекти діяль-
ності контрагента (залучення контрагента в 
судові розгляди, відсутність узгодженості пози-
цій акціонерів (власників), контрагента з осно-
вних питань діяльності, вірогідність реорганіза-
ції контрагентів в найближчому майбутньому, 
вірогідність відкриття в найближчому майбут-
ньому або фактичний початок процедури бан-
крутства і (чи) ліквідації контрагента, наявна 
арбітражна практика у контрагента в попередні 
періоди);

– якість пропонованого до підписання дого-
вору про співпрацю (низька якість договору про 
співпрацю, відсутність договору про співпрацю);

– зміна фінансового стану контрагента в 
динаміці (погіршення стану, що спричиняє за 

собою неплатоспроможність контрагента, інвес-
тиційні ризики та кредитні ризики) [7; 8].

Третя група загроз згрупована відповідно до 
класифікаційних ознак та видів загроз фінансо-
вої складової економічної безпеки, а саме:

1. Рівень фінансової діяльності (загрози 
фінансової діяльності підприємства в цілому; 
загрози фінансової діяльності окремих струк-
турних підрозділів (центрів відповідальності) 
підприємства; загрози фінансової діяльності 
щодо здійснення окремих господарських опера-
цій підприємства).

2. Функціональний вид фінансової діяль-
ності (загрози, що проявляються у сфері інвес-
тиційної діяльності підприємства; загрози, що 
проявляються у сфері кредитної діяльності під-
приємства; загрози, що проявляються у сфері 
емісійної діяльності; загрози, що проявляються 
у сфері інноваційної діяльності; загрози, що 
проявляються у сфері інших видів фінансової 
діяльності підприємства).

3. Об’єктна спрямованість (загрози фінансо-
вим операціям підприємства; загрози активам 
підприємства; загрози фінансової інформації 
підприємства; загрози фінансовим технологіям 
підприємства; загрози фінансовому персоналу 
(фінансовим менеджерам) підприємства).

4. Характер прояву (реальні загрози, потен-
ційні загрози).

5. Джерела виникнення (зовнішні загрози; 
внутрішні загрози).

6. Характер походження (загрози, генеро-
вані дією об’єктивних чинників і умов; загрози, 
генеровані діями суб’єктів фінансових відносин 
підприємства).
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7. Часовий період (поточні загрози; довго-
строкові загрози).

8. Рівень вірогідності реалізації (загрози з 
низьким рівнем вірогідності; загрози із середнім 
рівнем вірогідності; загрози з високим рівнем 
вірогідності; загрози, вірогідність яких визна-
чити неможливо).

9. Розмір можливого збитку (загрози з допус-
тимим рівнем збитку; загрози з критичним рів-
нем збитку; загрози з катастрофічним рівнем 
збитку).

10. Можливість передбачення (прогнозовані 
(передбачувані) загрози; непрогнозовані (непе-
редбачувані) загрози) [7,9].

Враховуючи, вище зазначене можна ствер-
джувати, що сучасні вітчизняні підприємства 
функціонують в ск5ладних умовах під впли-
вом великого спектра зовнішніх та внутрішніх 
загроз. Тому в межах забезпечення високого 
рівня економічної безпеки необхідно розробити 
механізм управління економічною безпекою 
підприємства.

Так Бабіна Н.О. [10] пропонує наступний 
механізм управління економічною безпекою під-
приємства, який базується на одному з методо-
логічних підходів:

– стан безпеки розглядається через захист 
від економічних злочинів та інших зазіхань 
(вузьке значення);

– стан безпеки розглядається через захи-
щеність від внутрішніх та зовнішніх загроз 
(необхідність врахування яких не завжди усві-
домлюється керівництвом підприємства) та 
адаптаційні властивості підприємства;

– стан безпеки визначається ефективністю 
використання ресурсів або потенціалу підпри-
ємства (ресурсно-функціональний підхід, який 
не враховує використання некорпоративних 
ресурсів забезпечення економічної безпеки під-
приємства та динаміку його розвитку);

– безпека сприймається через наявність 
конкурентних переваг і економічного потенціалу 
(що без належної реалізації не гарантує еконо-
мічної безпеки підприємства);

Таблиця 2
Загрози економічної безпеки підприємства  

з точки зору бізнес-процесів його функціонування [7]
Бізнес-процеси 
підприємства Загрози економічної безпеки

Бізнес-процеси вдосконалення і розвитку
Стратегічне управління Неправильна постановка місії, стратегії, мети діяльності підприємства, 

нераціональний вибір видів продукції, що виробляється
Розвиток технологій Недосконалість існуючих технологій виробництва, помилковість у 

виборі і впровадженні нових виробничих технологій
Управління проектами Помилковість у виборі проектів, що приймаються до впровадження на 

підприємстві
Управління якістю Невідповідність сировини, матеріалів і продукції, що випускається, 

існуючим стандартам якості
Бізнес-процеси ведення основної діяльності

Матеріально-технічне 
постачання і збут

Відсутність оптимізації обсягів і термінів постачання замовлення 
(сировини і матеріалів). Нераціональна цінова політика закупівлі 
сировини, низька його якість

Виробничі процеси Криза недо- чи надвиробництва продукції. Моральне застарівання 
вироблюваної продукції недотримання термінів виробництва продукції

Маркетингова діяльність і 
продажі

Неправильне визначення маркетингової стратегії підприємства і 
позиціонування товару на ринку. Нераціональна цінова політика. 
Обмеженість ринку збуту

Обслуговування діяльності 
сервісними службами

Ігнорування рекламної діяльності. Порушення правил після 
продажного обслуговування

Допоміжні бізнес-процеси
Підтримка інфраструктури 
підприємства

Помилки в розробці планів розвитку підприємства. Недостовірне 
ведення бухгалтерського обліку і складання звітності підприємства

Інженерно-технічне 
забезпечення

Відхилення в режимі роботи підприємства внаслідок технічних 
неполадок, дефектів основних засобів

Інформаційне забезпечення Забезпечення збереження і конфіденційності інформації
Документообіг Невідповідність ведення бухгалтерського обліку правилам 

документообігу. Неточність у відображенні даних. Порушення термінів 
здачі документів

Управління персоналом Організація режиму праці і відпочинку персоналу. Призначення 
матеріально відповідальних осіб. Визначення рівня доступу до робіт і 
документів



СХІДНА ЄВРОПА: ЕКОНОМІКА, БІЗНЕС ТА УПРАВЛІННЯ
Випуск 3 (08) 2017

377377МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

– безпека розглядається як ступінь реаліза-
ції і захисту економічних інтересів (розвинена 
інтерпретація з акцентом на створенні специ-
фічної системи захисту інтересів, що реалізу-
ються через функціональні складові);

– комплексний підхід управління економіч-
ною безпекою, який поєднує в собі різні мето-
дичні підходи [10].

Висновки. Таким чином, економічна без-
пека підприємства є суттєвим показником, який 
характеризує розвиток підприємства. Зміц-
нюючи рівень економічної безпеки підприєм-

ство стає більш потужним та досягає сталого 
розвитку. Однак, враховуючи великий спектр 
загроз, які впливають на економічну безпеку 
підприємства, необхідно розробляти ефективні 
механізми управління економічною безпекою 
підприємства. Одним з головних чинників що 
необхідно враховувати при формуванні меха-
нізму управління економічною безпекою під-
приємства виступає оцінка сучасного стану еко-
номічної безпеки підприємства. Це може стати 
предметом подальшого дослідження у сфері 
економічної безпеки.
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