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«НОВА ЕКОНОМІКА»: ДЕФІНІЦІЯ ПОНЯТТЯ В ІСТОРИЧНОМУ КОНТЕКСТІ
«NEW ECONOMY»: DEFINITION OF CONCEPT IN HISTORICAL CONTEXT
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фундаментальних та спеціальних 
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У статті досліджено особливості еволюції 
нової економіки. Розглянуто основні під-
ходи зарубіжних та вітчизняних науковців 
щодо розкриття поняття «нова економіка» 
в історичному контексті. Проаналізовано 
сутність нової економіки, форм її прояву, 
особливості функціонування та її зв’язок 
з інформаційно-технологічною революцією і 
глобалізаційними процесами. Запропоновано 
авторське визначення даного поняття. 
Ключові поняття: нова економіка, економіка 
знань, інформаційна економіка, неоеконо-
міка, мережева економіка, інтернет-еконо-
міка, ноосферна економіка.

В статье исследованы особенности эво-
люции новой экономики. Рассмотрены 
основные подходы зарубежных и отече-
ственных ученых по раскрытию понятия 
«новая экономика» в историческом кон-
тексте. Проанализированы сущность 
новой экономики, формы ее проявления, 
особенности функционирования и ее связь 

с информационно-технологической рево-
люцией и глобализационными процессами. 
Предложено авторское определение дан-
ного понятия.
Ключевые понятия: новая экономика, эко-
номика знаний, информационная экономика, 
неоэкономика, сетевая экономика, интер-
нет-экономика, ноосферная экономика.

In the article the features of the evolution of a new 
economy are explored. The main approaches of 
foreign and domestic scientists to the discovery 
of the concept of "new economy" in the historical 
context are considered. The essence of the new 
economy, the forms of its manifestation, features 
of functioning and its connection with the informa-
tion and technological revolution and globaliza-
tion processes are analyzed. The author’s defini-
tion of this concept is proposed.
Key words: new economy, knowledge econ-
omy, information economy, neo-economics, 
network economy, internet economy, noosphere 
economy.

РОЗДІЛ 1.  ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ  
ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Постановка проблеми.  Одним  із  основних 
завдань соціально-економічного розвитку та при-
скорення  інноваційної  динаміки  України  є  пере-
хід до економіки, яка базується на продуктивному 
використанні нових знань. Саме знання виступа-
ють фактором  постіндустріального  розвитку  та  є 
невичерпним суспільним благом, яке збільшується 
у  процесі  свого  використання.  Нова  економіка 
має  безліч  форм  прояву,  звідси,  різноманітність 
назв:  сервісна  економіка,  когнітивна,  віртуальна, 
мережева  тощо.  Сучасний  етап  розвитку  еконо-
міки  характеризується  не  просто  структурними, 
технологічними  та  соціальними  перетвореннями, 
а  трансформацією  всього  економічного  процесу, 
формуванням  нової  парадигми  соціально-еконо-
мічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед  науковців  ведуться  дискусії  з  приводу 
інтерпретації  нової  економіки,  виявлення  її  сут-
ності  та  змісту,  розробки  наукової  термінології, 
комплексної  характеристики  сучасного  етапу 
соціально-економічного  розвитку.  Дане  поняття 
стало  предметом  дослідження  у  70-80-х  роках 
минулого століття  і  це пов’язано  з формуванням 
господарської  глобалізації  та  глобальної  конку-
ренції.  Серед  дослідників  нової  економіки  зару-
біжні вчені Дж. Ходжсон,  М. Кастельс, К. Фрімен, 
Н.  Кляйнта  ін.  Дослідженню  сутності  поняття 
«нова економіка» присвячено низку праць провід-
них і вітчизняних учених, серед яких: В. Білоцеркі-

вець, Л. Яремко, Л. Зомчак, М. Вдовин, А. Чухно, 
Ю. Бажал, Л. Федулова.

Мета статті. Метою статті є дослідження ета-
пів  формування  та  розвитку  нової  економіки.  
Розглянуто  трактування  поняття  як  зарубіжними, 
так  і  вітчизняними  вченими  представлене  автор-
ське уточнення поняття.

Результати дослідження.  Теоретичну  базу 
«нової  економіки»  заклали  випускники  Віден-
ського університету, які в подальшому жили і пра-
цювали в США, – Й. Шумпетер, Ф. Хайєк і Ф. Мах-
луп. У 1945 р Ф. Хайєк запропонував розглядати 
вплив нових знань на економічні та виробничі про-
цеси, а в 1957 р. А. Даунсон, грунтуючись на робо-
тах Хайєка, розробив першу  класифікацію нових 
знань.  При  цьому  Ф.  Хайєк  і  Й.  Шумпетер  вра-
ховували  значимість  використання  нових  знань 
в  економічних  процесах.  У  той же  час  вони  вва-
жали  знання  «суб’єктивними»  і  були  переконані 
у неможливості їх оцінки як вимірюваних величин, 
і,  відповідно,  опису  процесів  виробництва  нової 
інформації [1].

На  початку  1970-х  років  проблематика  нового 
фактора  економічного  розвитку  і  особливос-
тей  формування  економіки  знань  розглядається 
у  рамках  концепції  Д.  Белла  про  постіндустрі-
альне суспільство. Вчений зосереджує свою увагу 
на  реальних  змінах,  пов’язаних  з  переходом  до 
постіндустріального суспільства, яке: «1)  ...  зміц-
нює роль науки і знання як основної інституційної 
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цінності суспільства; 2) робить процес прийняття 
рішень більш технічним, залучає вчених чи еконо-
містів до політичного процесу; 3) поглиблює існу-
ючі тенденції в напрямі бюрократизації інтелекту-
альної праці, викликає до життя набір обмежувачів 
традиційних визначень  інтелектуальних  інтересів 
та цінностей; 4) створює і примножує технічну інте-
лігенцію, піднімає питання відношення технічного 
інтелекту до гуманітарного побратима» [2, с. 57].

На  його  думку,  постіндустріальне  суспільство 
характеризується  не  трудовою  теорією  вартості, 
а теорією вартості, заснованою на знаннях. Факто-
ром інновації стає систематизація знань. Особли-
вість  останніх  полягає  в  тому, що,  навіть  будучи 
проданими,  вони  залишаються  також  і  у  свого 
виробника [2]. 

Першим намагався провести межу між понят-
тями «знання» та «інформація» венгерський вче-
ний К. Поланьї, який вважав, що основна відмін-
ність між даними поняттями лежить в характері їх 
прояву. Здібності підприємства до пізнання в кож-
ний період обмежені [3]. 

Когнітивна теорія К. Поланьї, хоча за часовим 
проміжком свого виникнення і відноситься до пер-
вісного етапу формування економіки  знань  і має 
суттєві  відмінності  від  інших  концепцій  даного 
періоду, в цілому ж не виходить за рамки основних 
концептуальних постулатів концепції  інформацій-
ного суспільства. 

Наукову популяризацію теорії постіндустріаль-
ного суспільства розвивав американський дослід-
ник Е. Тоффлер.  Історію розвитку  і появи нового 
суспільства  вчений  представив  у  вигляді  трьох 
хвиль, кожна з яких змінюється наступною внаслі-
док дії науково-технічного прогресу 

Перша  хвиля  створила  сільськогосподарську 
цивілізацію, яка охопила Китай, Індію, Грецію, Рим 
та  інші.  Незважаючи  на  те,  що  всі  ці  цивілізації 
мали свій власний шлях розвитку суспільства,  їм 
притаманні спільні риси: основою життя, культури, 
сімейної  організації,  політики  та  економіки  була 
земля; кожна община виробляла лише те, у чому 
відчувала потребу; економіка цього періоду була 
децентралізованою,  побудованою  на  розподілі 
праці.

Триста років тому почався новий етап – друга 
хвиля розвитку суспільства. Зміну етапів у класич-

ній  літературі  прийнято  називати  промисловою 
революцією. Її результатом стала поява «індустрі-
альної цивілізації».

Третя хвиля, на думку Е. Тоффлера, відбулася 
в 60-ті рр. ХХ ст. Він назвав її «суперіндустріальне 
суспільство».  «Аналогічно,  як  наприкінці  XVIII  – 
початку XIX ст. сформувалася постаграрна еконо-
міка, так на сучасному етапі формується постінду-
стріальна економіка» [4, c. 397].

Значення  факторів  технологічного  прогресу, 
інформації та глобалізації, що визначають форму-
вання нового суспільства, призвели до становлення 
теорії  інформаційної  економіки.  У  1970-1980  рр. 
значний внесок у розвиток даної концепції внесли 
вчені Ф. Махлуп, П. Друкер, М. Порат, Т. Стоуньер, 
Р. Катц і японські економісти Г. Умесао, Й. Масуда, 
Т. Сакайі.

Дослідники  інформаційної  економіки  заклали 
фундаментальну  теоретичну  базу,  проте  в  осно-
вному  їх  увага була прикута до  виробничих про-
цесів. Засновником економіки знань як дисципліни 
вважається Ф. Махлуп, автор книги «Виробництво 
та розповсюдження знань в США» (1962 р.), який 
ввів у науковий обіг термін «економіка, заснована 
на знаннях» (knowledge-based economy) [5]. 

Ф.  Махлуп  обґрунтував  актуальність  дослі-
дження проблем продукування і поширення знань, 
вказавши на одинадцять чинників цієї актуалізації, 
зокрема на: зростання виробництва знань; збіль-
шення  бюджетних  асигнувань  на  виробництво  і 
поширення знань; залежність значної частини цих 
асигнувань  від  державного  фінансування;  вдо-
сконалення  політики  щодо  розподілу  суспільних 
фондів; корисність знань для суспільства і людини 
та ін. [5, с. 37-38].

Німецький вчений П. Ф. Друкер розглядав вплив 
інформаційних технологій на процеси управління 
і розвиток корпорацій. В інтерпретації П. Друкера 
періодизація розвитку суспільства з позицій фор-
мування  економіки  знань  проходить  три  етапи 
(табл. 1). 

Для  першого  етапу  характерне  використання 
знань  для  виробництва  знарядь  праці,  техноло-
гії  та  організації  промислового  процесу.  Другий 
етап пов’язаний  з використанням знань в проце-
сах трудової діяльності, а на третьому етапі зна-
ння набуває ролі основного фактора виробництва, 

Таблиця 1
Періодизація етапів розвитку суспільства в концепції П. Друкера 

Фактор Етап розвитку
1700-1900 рр. 1900-1945 рр. 1945 р. – теперішній час

Тип революції Промислова  Продуктивності праці В управлінні
Об’єкт інвестицій Засоби виробництва Виробничі відносини Інформаційні технології

Основні ресурси Техніка і природні ресурси Людина і капітал Знання і віртуальний 
капітал

Тип розвитку Екстенсивний  Інтенсивний  Інтенсивний 

Джерело: систематизовано на основі [6]
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за  допомогою  знань  виробляється  якісно  новий 
продукт – знання.

П.  Друкер,  який  вважав,  що  «інформатизація 
управлінських процесів пов’язана зі швидким замі-
щенням праці знаннями» [6, с. 236], ще в 1959 р. 
передбачав подальше поглиблення цієї тенденції, 
ввівши термін «knowledge worker» – фахівець по 
роботі зі знанням, або когнітивний працівник [6]. 

Інноваційний підхід до класифікації інформацій-
них галузей зробив М. Порат, визначивши інфор-
мацію  в  якості  головного  чинника  виробництва. 
Й.  Масуда  висунув  ідею,  що  рушійними  силами 
нового  типу  суспільства  є  виробництво  і  спожи-
вання не матеріальних благ, а товарів з високою 
інформаційною цінністю.

Розглянемо феномен інформаційної економіки. 
На думку Н. Єлецького, в інформаційній економіці 
(або як він її називає – Глобальний інформаційний 
спосіб виробництва) «інформація перетворюється 
на основний виробничий ресурс і основну форму 
багатства».  Всі  різновиди  існуючих  у  суспільстві 
благ – гроші, будь-які товари і послуги, традиційні 
засоби  виробництва,  час  і  праця  інших  людей  – 
є об’єктом привласнення власника інформації, що 
перетворюється  в  основного  суб’єкта  соціальної 
влади, в тому числі й економічної» [7]. 

С.  Дятлов  зробив  спробу  визначити  предмет 
теорії  інформаційної  економіки.  Вихідним  прин-
ципом класифікації  історичної зрілості людського 
суспільства  запропоновано  вважати  інформацій-
ний  критерій,  відповідно  до  якого  рівень  зрілості 
людського суспільства обумовлений «рівнем орга-
нізації  в  ньому  наукового  знання  й  інформації 
(методів  пізнання,  засобів  виробництва,  накопи-
чення, аналізу, відбору та використання інформа-
ції)» [8]. 

На  думку  А.  М.  Туфетулова,  «інформаційна 
економіка»  –  економіка  інформаційного  суспіль-
ства – є широкою сукупністю галузей, що виробля-
ють і поширюють товари та послуги з використан-
ням інформаційно-комунікаційних технологій [9].

Отже,  інформаційна  економіка  –  це  система 
відносин  між  економічними  суб’єктами,  яка  має 
ряд ключових особливостей, що відрізняють її від 
інших  типів  економіки  (табл.  2).  Завдяки  новим 
технологіям виробництво стає більш ефективним 
та продуктивним. В результаті при менших витра-

тах  випускається  більше  продукції,  що  дозволяє 
вивільнити  частину  ресурсів,  насамперед  тру-
дових,  і  знайти  їм  більш  вигідне  застосування. 
Звідси,  скорочення  матеріального  виробництва 
сприяє переливу ресурсів у сферу послуг, яка роз-
ширюється  заради  підвищення  продуктивності 
праці в сфері виробництва.

Рушійною  силою  формування  інформаційної 
економіки стає виробництво та споживання інфор-
маційного  продукту,  який  втілює  в  собі  сучасні 
інформаційно-ринкові відносини.

Інформаційні системи породжують нову якість 
благ  та  інформації,  які  не  зникають,  але  старі-
ють.  Швидке  поширення  інформації  призводить 
до програмування попиту, зміни переваг  і смаків, 
збільшують  попит  на  агентів,  які  володіють  уні-
кальною інформацією і вміють нею нестандартно 
розпоряджатися. У сучасній економічній літературі 
інформаційна  економіка  трактується  як  еконо-
міка, заснована на знаннях, в якій велика частина 
ВВП  забезпечується  діяльністю  з  виробництва, 
обробки, зберігання та розповсюдження інформа-
ції та знань [10].

Можна виділити два основних теоретико-мето-
дологічних  підходи  до  дослідження  інформацій-
ної  економіки:  технократичний  підхід,  при  якому 
інформаційно-комунікаційні  технології  (ІКТ)  вва-
жаються  засобом  підвищення  продуктивності 
праці  та  їх  використання  обмежується,  в  осно-
вному,  сферами виробництва  і  управління;  гума-
нітарний підхід, при якому  інформаційні техноло-
гії  розглядаються  як  важлива  частина  людського 
життя, що  мають  значення  не  тільки  для  вироб-
ництва  і управління, а й для розвитку споживчої, 
соціальної  та  культурної  сфер.  Однак,  не  техно-
логія зумовлює розвиток суспільства, а здатність 
держави управляти технологіями на благо еконо-
мічного розвитку і соціального прогресу. У новому 
суспільстві  інформаційні  технології  служать  для 
поширення людської думки, яка стає безпосеред-
ньою продуктивною силою.

На думку вчених В. Л. Макарова, Г. Б. Клейнера 
три  групи  процесів  визначають  інтенсивні  зміни 
у світовій економіці ХХІ століття [11]: 1) Глобаліза-
ція – свобода і розширення міждержавних потоків 
матеріальних і фінансових ресурсів, людей, інсти-
тутів, розширення ринків, загострення конкуренції 

Таблиця 2
Співвідношення економіки знань та інформаційної економіки

Показник Основний фактор 
виробництва

Основна форма 
багатства Носій Спосіб передачі

Єкономіка знань Знання  Знання  
(особисте благо) Визначений суб’єкт  Особистий контакт

Інформаційна 
економіка Інформація  Інформація 

(суспільне благо)

Паперовий, 
електронний (у т.ч. 
матеріаль-ний CD, 

DVD) та ін.

Передача носія 
інформації

Джерело: систематизовано на основі [9]
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між товаровиробниками. 2) Структурна трансфор-
мація в постсоціалістичних країнах (розрив мере-
жевих зв’язків між підприємствами). 3) Когнітивіза-
ція – усвідомлення важливості знань як основного 
ресурсу стійкого економічного зростання. Сучасна 
економіка – це економіка знань. Чим більше роз-
винуте  суспільство в  технологічній ефективності, 
тим більше значення  інститутів в розподілі знань 
[11]. В. Л. Макаров, Г. Б. Клейнер пропонують кон-
цепцію когнітивної еволюції економіки (табл. 3).

На  стадії формування постіндустріальної  еко-
номіки головним інструментом отримання знань є 
пізнання  (процес  особистісного  та  інституційного 
сприйняття і засвоєння інформації). За Г. Клейне-
ром  [11],  креативне  пізнання  зі  сфери  мистецтв 
поширюється  на  виробничу  і  споживчу  сфери. 
Інформаційно-когнітивне  моделювання  із  допо-
міжного  засобу  пізнання  перетворюється  в  його 
результат.

В описі характерних рис нової економіки в нау-
ковій літературі досі не існує єдиного підходу. Най-
більш  загальні  характерні  риси  економіки  знань 
виділені  такими  авторами,  як    К.  Келлі,  М.  Кас-
тельс. Зокрема, К. Келлі підкреслював, що до них 
необхідно віднести: глобальний характер змін, що 
відбуваються;  оперування  невідчутними  благами 
(ідеями, інформацією та взаємовідносинами); тіс-
ний  взаємозв’язок  і  взаємодія  окремих  сегментів 
нової економіки. Автор вважав, що зазначені риси 
економіки як системи сприяють створенню мере-
жевої моделі взаємовідносин на ринку між учасни-
ками відтворювального процесу [12]. «В економіці, 
заснованій на знаннях, нововведення веде до вза-
ємодії виробників і споживачів ... ця інтерактивна 
модель замінила традиційну лінійну модель» [13].

М. Кастельс виділяє п’ять відмінних рис нової 
економіки:

–  продуктивність  все  більшою  мірою  зале-
жить від використання досягнень науки  і  техніки, 
а також від якості інформації та менеджменту;

–  в  розвинених  капіталістичних  країнах  відбу-
вається  зміщення  уваги  виробників  і  споживачів 
від матеріального виробництва у бік  інформацій-
ної діяльності;

–  глибоку  трансформацію  принципів  організа-
ції  виробничого  процесу  (від  стандартизованого 
масового виробництва у бік гнучкого виробництва 

і  від  вертикально  інтегрованої  організації  в  сто-
рону горизонтальних мережевих взаємин між під-
розділами);

–  глобальний  характер  економіки,  при  якому 
капітал, виробництво, менеджмент, ринки, праця, 
інформація  та  технології  організовані  незалежно 
від національних кордонів;

– революціонний характер технологічних змін, 
в основі яких – інформаційні технології, що пере-
творюють матеріальну основу сучасного світу [14].

М. Кастельс пропонує розглянути чотири осно-
вні хвилі інноваційних змін, або, як їх іноді назива-
ють, чотири технологічні революції. Перша хвиля 
датується періодом з 80-х рр. XVIII ст. по 40-ві рр. 
XIX ст., і її появу пов’язують з використанням енер-
гії пару. Друга хвиля датується періодом з 40-рр. 
XIX  ст.  по  90-і  рр.  XIX  ст.  –  це  епоха  залізниць. 
Третя хвиля охоплює період з 90-х рр. XIX ст. по 
50-і рр. ХХ ст., і пов’язана вона з електроенергією 
і  розвитком  автомобільної  промисловості.  Чет-
верта  хвиля,  характерна  для  теперішнього  часу, 
пов’язана з поширенням інформаційних технологій.

Появу  нової  економіки,  з  хронологічної  точки 
зору,  зазвичай визначають поч.  1990-х  рр. Часто 
її  історію  відраховують  з  1993  р.,  коли  до  Інтер-
нет-ресурсів звертаються бізнес і засоби масової 
інформації.  Іноді  поява  нової  економіки  прямо 
пов’язується  з  фактом  першої  тестової  покупки 
через  Інтернет-магазин  весною  1995  р.  або 
з  іншим фактом, що мав місце  у  серпні  1995  р., 
коли американська компанія Netscape (зараз вона 
входить  в  компанію America  Online)  почала  про-
даж своїх акцій, які коштували при своїй появі на 
ринку всього 28 доларів за одну акцію, але вже до 
кінця першого дня торгівлі ціна зросла вдвічі.

В  середині  1990-х  років  з’явився  термін  нео-
економіка.  Узагальнююче  бачення  цього  фено-
мена  викладено  в  роботі  канадського  вченого 
Д. Тапскотта, що визначив шість взаємопов’язаних 
ознак  неоекономіки  [15],  розуміння  яких  служить 
основою  для  ефективного  перетворення  сучас-
ного бізнесу.

На  відміну  від  логіки  традиційного  способу 
ведення бізнесу основними вимогами в сучасних 
умовах стають гнучкість і адаптованість суб’єктів 
ринку  до  постійно  еволюціонуючих  потреб  спо-
живачів.  Неоекономіка  передбачає  розвиток 

Таблиця 3
Етапи когнітивної еволюції

Період Когнітивний зміст Умовне найменування
Античність  Порівняння  Епоха співмірності
Середні віки  Дізнання/ визнання Епоха дізнання
Новий час  Впізнавання  Відповідність 

Постіндустріальне 
суспільство, економіка 

знань

Інформаційна стадія Впізнання  Інформатизація 

Когнітивна стадія Пізнання  Когнітивізація та 
індивідуалізація

Джерело: сформовано на основі [11]
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горизонтальних  зв’язків  суб’єктів  економічних 
відносин  для  обміну  інформацією,  узгодження 
прийнятих  рішень,  надаючи  таким  суб’єктам 
більше рівноправності, ніж вертикальні ієрархічні 
структури. 

Провідним  ресурсом  сучасної  економіки  стає 
інформаційний  ресурс,  здатний  не  тільки  забез-
печувати  двосторонні  зв’язки  між  учасниками 
ділових відносин, а й формувати цілий ланцюжок. 
Саме  інформаційні  мережі,  інформаційна  інфра-
структура  стають  основою формування  сучасної 
індустріальної  мережі.  Організація  виробництва 
за мережевим принципом надає  компаніям мож-
ливість  зосереджуватися на  своїх  ключових  ком-
петенціях, що в майбутньому забезпечить їм кон-
курентну перевагу.

Якщо в традиційній економіці «золотим прави-
лом»  бізнесу  є  поєднання  трьох  «П»:  «потрібна 
дія», «потрібний час», «потрібне місце», то в умо-
вах  неоекономіки  значимість  часу  і  місця  зна-
чно  знижується.  Час,  необхідний  для  здійснення 
комунікацій,  організації  угод,  отримання  необхід-
ної  інформації,  скорочується  за  рахунок  сучас-
них  телекомунікаційних  технологій. Фактор місця 
також  стає  доступнішим  завдяки  технологіям. 
Учаснику  ринкових  відносин  немає  необхідності 
фізично бути присутнім для реалізації своїх заду-
мів  і  виконання  своїх  функцій  в  тому  чи  іншому 
місці.  Віртуальна  реальність  чи  сучасні  засоби 
зв’язку  в  багатьох  випадках  є  цілком  достатнім 
замінником  такої  присутності.  Таким  чином,  на 
перше місце виходить фактор «потрібної дії», що 
сприяє  досягненню  передбачуваних  або  цілком 
певних результатів [15].

Ідею  мережевої  економіки  розвиває  вчений 
І. Стрілець, який вважає, що ця форма інновацій-
ної економіки, пов’язана з виробництвом  і розпо-
ділом  мережевих  благ,  економією  на  масштабі 
і зовнішніх ефектах [16].

  Мережа  як  система  децентралізованого 
управління набуває важливого значення. Мережі,  
а  не  фірми,  стали  реальними  виробничими  
одиницями. Накладення нової інформаційно-мере- 
жевої  структури  на  традиційні  історично  сфор-
мовані  мережі  ділового  партнерства  створюють 
потужний імпульс розвитку бізнесу.

Інновації економічного життя суспільства ство-
рюють базу для розвитку концепції нової економіч-
ної системи майбутнього – ноосферної економіки, 
в  основі  якої  лежить  ідея  нерозривного  зв’язку 
людини з природою і космосом. 

Сьогодні концепцію ноосферної економіки роз-
вивають  такі  вчені,  як  Г. Журавльова, В. Бобков, 
В.  Відяпін,  А.  Неверов.  Дослідники  відзначають, 
що в ноосфері найбільшою  і провідною геологіч-
ною  та  економічною  силою  стає  людина.  Саме 
вона, володіючи творчим потенціалом, схильністю 
до  інновацій  і  нововведень,  з  допомогою  думки 

може кардинально перебудувати своє життя, змі-
нити умови життєдіяльності. 

Сутнісною  рисою  нової  економіки  є  зміни  на 
рівні руху економічної матерії, що формує новий 
технологічний уклад, заснований на: 

1) нано-, біотехнологіях, які змінюють речовини 
на мікроматеріальному рівні, породжуючи принци-
пово новий тип трансформації ресурсів у блага;

2)  інформаційних  технологіях,  які  радикально 
змінюють  просторово-часові  характеристики  еко-
номічних процесів; 

3)  усезростаючій  ролі  особистого  чинника 
(людини) як носія знань.

Серед  найбільш  суттєвих  рис  «нової  еконо-
міки» в сучасних умовах глобалізації та трансфор-
мації економік є: 

1.  Монополізація  ринку  інформаційних  техно-
логій,  що  породжують  принципово  нові  особли-
вості  макроекономічного  характеру.  Інформація 
та  галузі, що виробляють  інформаційні продукти, 
отримують  великі  можливості  для  експлуата-
ції  ефекту  масштабу  виробництва.  Особливість 
інформаційних  продуктів  полягає  в  тому,  що  їх 
зростаюча  дохідність  проявляється  більш  інтен-
сивно у зв’язку  із структурою витрат на їх вироб-
ництво,  при  цьому  виникають  сітьові  зовнішні 
ефекти: корисність зростає в міру зростання числа 
учасників. У ситуації мережевих благ криві попиту 
та пропозиції ніби міняються місцями: крива про-
позиції  має  негативний  нахил,  оскільки  граничні 
витрати прямують до нуля на значних інтервалах, 
а  крива  попиту  має  позитивний  нахил,  оскільки 
гранична  корисність  збільшується  у  міру  зрос-
тання кількості учасників споживання блага. Якщо 
цей  процес  буде  динамічно  розвиватися,  криві 
будуть  прагнути  до  перетину  при  більш  низьких 
цінах, що відображає рис. 1.

Таким  чином,  якщо  благо  збільшує  свою  цін-
ність у міру  зростання його  кількості  і  при цьому 
ціна  блага  падає  у  міру  зростання  його  цінності 

Рис. 1. Рівновага на ринку мережевого блага
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для  споживачів,  ми  приходимо  до  наступного 
висновку:  найбільшою  цінністю  в  умовах  «нової 
економіки» володіє таке благо, яке надається без-
коштовно. Мова йде не про всі блага, а тільки про 
мережеві  блага,  оскільки  саме  вони  складають 
основу «нової  економіки».  «Нова економіка» дає 
масу  прикладів,  які  свідчать  про  усвідомлення 
цієї  логіки  великими  компаніями:  наприклад, 
багато з них безкоштовно надають свої браузери 
(Microsoft, Netscape).

Особливістю  даної  моделі  ринку  можна  вва-
жати появу інформаційної конкуренції – боротьби 
за лідерство на ринку інформації й інформаційних 
ресурсів, та появу двох її складових – конкуренції 
виробників і конкуренції покупців. 

2. У новій економіці монопольні тенденції про-
являються  інакше,  ніж  при  традиційній  ринковій 
економіці, в якій монополія завищує ціну і занижує 
обсяги випуску порівняно з конкурентним рівнем. 
Американський економіст  К. Шапіро вказує на те, 
що  комбінація  ефекту масштабу  з  боку  пропози-
ції  і  з боку попиту посилює монопольні тенденції 
на  ринку  [17].  На  ринку  інформаційних  товарів 
ситуація така: монополія збільшує обсяг виробни-
цтва і знижує ціни.

3. Двоїстість моделі ринку в умовах «нової еко-
номіки», широке  розповсюдження  інформаційних 
технологій  полягає  у  тому,  що  з  однієї  сторони 
ринок  неминуче монополізується,  а  з  другої  сто-
рони  монополія  все  в  більшій  мірі  набуває  рис 
досконалого конкурента. 

Американський  економіст  П.  Ромер,  навпаки, 
підкреслює,  що  монополії  в  умовах  інформацій-
них  технології  відіграють  негативну  роль,  бо  їм 
стає  вигідно  перешкоджати  інноваційному  про-
цесу,  щоб  зберегти  своє  монопольне  становище 
[18]. Не допускати створення саме таких монопо-
лій шляхом усунення зайвої закритості інформації, 
передачі  права  власності  на  ряд  інформаційних 
об’єктів  державі  та  здійснення  аналогічних  захо-
дів – суть антимонопольного регулювання в умо-
вах «нової економіки».

4.  В  умовах  розповсюдження  інформаційних 
технологій відбувається зниження вхідних бар’єрів 
в  галузь, споживачі отримують можливість порів-
нювати ціни,  Інтернет-торгівля дозволяє скорочу-
вати трансакційні витрати; посилюється конкурен-
ція, монополіям стає невигідно підвищувати ціни 
та стримувати обсяги випуску. 

5.  Життєвий  цикл  нового  продукту  скорочу-
ється, так як інформація про нього швидко розпо-
всюджується,  також  з’являються  його  замінники 
більш  насичені  новими  рисами  і  якісними  пара-
метрами,  ніж  цього  вимагає  їх  функціональне 
призначення.  В  індустріальному  традиційному 
суспільстві реклама відігравала роль важеля, що 
просуває товари на ринку, в інформаційному сус-
пільстві роль реклами полягає в тому, щоб стиму-

лювати  споживання  якогось  конкретного  товару. 
Крива граничної корисності під впливом реклами 
в  інформаційному  суспільстві  зміщується  вгору, 
а це в перспективі дає величезні можливості для 
економічного зростання навіть за відсутності істот-
них господарських змін.

6. Зміна природи власності, яка перестає бути 
необхідною  умовою  вільного  ринку.  Змінюється 
сама фірма, що діє на ринку. На думку Дж. Ходж-
сона, «прогрес знань» розмиває «цілісність влас-
ності  і  підриває  умови  функціонування  вільного 
ринку»  [19].  Він  звертає  увагу  на  парадокс,  який 
полягає в тому, що саме ті економісти XX ст., які 
приділяли особливу увагу питанням накопичення 
знань, були в той же час прихильниками вільного 
ринку.  Поява  і  розвиток  відкритого  програмного 
забезпечення  по-новому  ставить  проблеми  ство-
рення  та  захисту  інтелектуальної  власності,  яка 
може втратити свою цінність, і цей процес вже від-
бувається в програмному бізнесі.

Велика  частина  інтелектуальної  власності  на 
ринку відкритого програмного забезпечення поши-
рюється і використовується безкоштовно. З часом 
число  постачальників  такої  продукції  зростає  і, 
отже,  збільшується  частка фірм, що  займаються 
обробкою  цих  програм  і  наданням  різного  роду 
допоміжних продуктів і послуг, тобто відбувається 
диференціація  фірм  на  даному  сегменті  ринку 
і  посилення  їх  спеціалізації.  Слід  прогнозувати 
зростання конкуренції між фірмами, які застосову-
ють закрите програмне забезпечення,  і фірмами, 
які  розробляють  і  використовують  відкрите  про-
грамне забезпечення, що може призвести до зрос-
тання інноваційної діяльності в цій галузі.

7.  У  міжнародному  аспекті  інформаційні  тех-
нології  створюють  значно  більші можливості  для 
взаємодії  між  віддаленими  один  від  одного  еко-
номічними  суб’єктами.  Така  модель  була  запро-
понована  німецьким  економістом  Бекерманом 
для  аналізу  європейської  торгівлі. Мова  йде  про 
досконало  нові  можливості,  що  значно  спрощу-
ють  комунікації  між  територіями,  утворюються 
інтелектуальні  та  інноваційні  кластери,  що  фор-
муються в окремих регіонах  і  концентрують  інте-
лектуальні  та  інноваційні  галузі,  постійно  розви-
ваючі  зв’язки  з  іншими  виробниками  і  клієнтами. 
Нові комунікаційні можливості суттєво впливають 
на  виробництво  і  обмін  та модифікують  світовий 
економічний простір – утворення інтелектуально-
інноваційних  кластерів.  В  умовах  формування 
«нової  економіки»  в  міжнародному  масштабі 
необхідно пам’ятати, що конкурентоспроможність 
національної  економіки  тепер  безпосередньо 
пов’язана з інформаційними технологіями, а інвес-
тиції в електронну  інфраструктуру  і сферу освіти 
є важливими її складовими. Формуються інші прі-
оритети розвитку, інші критерії ефективності,  інші 
можливості економічного розвитку.
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Висновки з проведеного дослідження. 
Викладене  дозволяє  дійти  висновку,  що  «нова 
економіка» є економічною системою нового типу, 
яка формується на основі  існуючої моделі розви-
неної ринкової системи господарювання. Спираю-
чись на методологію інституціонального напрямку 
сучасної  економічної  теорії,  вважаємо  нову  еко-
номіку характеристикою постіндустріального типу 
господарювання. Мета розвитку нової економіки – 
вивчити нові закономірності та фактори, засновані 
на знанні про людину і світ, й змусити їх працювати 
на благо суспільства. «Нова економіка» породжує 
нові  форми  зайнятості,  оскільки  набуває  поши-
рення концепція «віддаленої роботи», а класична 
«офісна»  схема  організації  праці  вичерпує  свій 
потенціал. 

Бурхливий розвиток світової цивілізації зумов-
лює необхідність активного нагромадження нових 
знань,  які  розв’язують  не  тільки  накопичені  про-
блеми, а й породжують коло нових, які ще нале-
жить  вирішити  прийдешнім  поколінням.  Припи-
нення або навіть уповільнення науково-технічних 
розробок  може  призвести  до  деградації  суспіль-
ства, послаблення його інтелектуального потенці-
алу, що матиме катастрофічні наслідки. 
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«NEW ECONOMY»: DEFINITION OF CONCEPT IN HISTORICAL CONTEXT

At the present stage, the world economy has undergone radical changes that allow us to talk about the 
formation of a new era , the so-called «new economy», where knowledge is a factor in post-industrial develop-
ment and is an inexhaustible public good, which increases in the process of its use. Among the scholars there 
are discussions about the interpretation of the new economy, the identification of its essence and content, the 
development of scientific terminology, the complex characteristics of the modern stage of social and economic 
development.

The purpose of this work is to reveal the fundamental theoretical and methodological principles of the for-
mation and development of a new economy.

It has been established that the new economy is an economic system that expands human development 
opportunities and promotes welfare through active use of information, knowledge and innovative technologies. 
The new economy has many forms of manifestation, hence the variety of names: service economy, cognitive, 
virtual, network, etc.

In the process of presentation of the material, the scientific concepts concerning the explanation of nature, 
causes, factors, mechanisms of the formation of  new economy, developed by various economic schools have 
been analyzed. The main theoretical and methodological approaches to research of post-industrial economy, 
economy of knowledge,  informational economy, neo-economy, network economy, noosphere economy are 
highlighted.

Analysis of the definition of the essence of the «new economy» and its comprehension allowed to outline 
its most  important  features  in  the current  conditions of globalization and  transformation of economies:  the 
monopolization  of  the  information  technology market,  generating  fundamentally  new  features  of  a macro-
economic nature; in the new economy, monopoly tendencies are manifested differently than in the traditional 
market economy; the duality of the market model in  the «new economy»; in the conditions of dissemination of 
information technologies there is a reduction of entrance barriers in the industry; the life cycle of a new prod-
uct is reduced; change in the nature of property, which ceases to be a necessary condition for a free market; 
change in the nature and structure of labor; the global scale of the new economy.

It is proved that the «new economy» is a new type of economic system, which is formed on the basis of an 
existing model of a developed market economy system. Based on the methodology of the institutional direc-
tion of modern economic theory, we consider the new economy as a characteristic of the postindustrial type 
of management. The current stage of economic development is characterized not only by structural, techno-
logical and social  transformations, but by  the transformation of  the whole economic process,  the formation 
of a new paradigm of social and economic development. Since in the «new economy»  not all information is 
the most important , but conscious and learned by a person who has turned into its knowledge (not existing 
beyond  its consciousness),  then the basis of  the «new economy» is correctly considered knowledge,  intel-
ligence. They are the main resource for the development of a new society.
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ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ  
ЯК ОДИН ЗІ ШЛЯХІВ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
IMPROVEMENT OF THE ECOLOGICAL SITUATION IN UKRAINE  
AS ONE OF THE WAYS TO INTEGRATE INTO THE EUROPEAN UNION

УДК 33.012.8-045.45:502. 1 (447)

Алексєєва Т.І.
к.е.н., доцент кафедри міжнародних 
економічних відносин та фінансів 
Харківський торговельно-економічний 
інститут
Київського національного торговельно- 
економічного університету

У статті розглянуто питання впливу еко-
логічного складника на інтеграційні процеси 
в Україні. Досліджено досвід країн Європей-
ського Союзу щодо застосування міжнарод-
них екологічних стандартів. Запропоновано 
методичні рекомендації для поліпшення 
екологічної ситуації в Україні для подальшої 
інтеграції в європейський простір.
Ключові слова: екологія, екологічна без-
пека, утилізація відходів, забруднення серед-
овища, Європейський Союз, інтеграція, 
Всесвітня організація охорони здоров’я, без-
печне поводження з відходами.

В статье рассмотрены вопросы влияния 
экологической составляющей на интегра-
ционные процессы в Украине. Исследован 
опыт стран Европейского Союза отно-
сительно применения международных 
экологических стандартов. Предложены 
методические рекомендации по улучше-

нию экологической ситуации в Украине для 
дальнейшей интеграции в европейское про-
странство.
Ключевые слова: экология, экологическая 
безопасность, утилизация отходов, загряз-
нение среды, Европейский Союз, интегра-
ция, Всемирная организация здравоохране-
ния, безопасное обращение с отходами.

The article discusses the impact of the environ-
mental component on the integration processes 
in Ukraine. The experience of the countries of the 
European Union concerning the application of 
international environmental standards has been 
studied. Methodical recommendations on improv-
ing the ecological situation in Ukraine for further 
integration into the European space are proposed.
Key words: ecology, environmental safety, 
waste management, pollution, European Union, 
integration, World Health Organization, safe 
waste management.

РОЗДІЛ 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО  
І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Постановка проблеми.  Одним  із  важливих 
шляхів  інтеграції  України  в  Європейський  Союз 
(далі  –  ЄС)  є  підвищення  рівня  екологічної  без-
пеки.  Еволюція  людського  суспільства  протягом 
певного часу відбувалася в тісній взаємодії з при-
родою.  В  останнє  століття  ця  взаємодія  харак-
теризується  значним  антропогенним  впливом 
на  довкілля,  що  спричиняє  суттєве  техногенне 
забруднення, наслідки якого призводять до ката-
строф та природних катаклізмів. 

Натепер екологічна ситуація в Україні характе-
ризується як кризова. Одним із чинників, що зумов-
лює  таке  становище,  є  нагромадження  великої 
кількості твердих побутових відходів (далі – ТПВ), 
поводження  з  якими  перетворилося  на  складну 
еколого-економічну проблему. Тому проблема ути-
лізації відходів в Україні потребує особливої уваги 
і термінового вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Розроблення  теоретичних  і  методичних 
засад  щодо  негативного  антропогенного  впливу 
на  довкілля  здійснено  у  роботах  Р.  Навроць-
кого,  О.  Балацького,  К.  Уткіна,  В.  Пересадько, 
А.  Некоса,  Н.  Поповича,  О.  Веклич,  В.  Голяна, 
Л.  Грановської,  Є.  Мішеніна,  Л.  Мельника, 
К. Папенова,  І. Потравного, М. Хвесика, Є. Хло-
бистова, Г. Черевка [1; 2]. 

Так,  у  роботі  Р.  Навроцького  розглядається 
досвід  країн  Європейського  Союзу  у  сфері  без-

печного  поводження  з  твердими побутовими від-
ходами [1].

Дослідження К. Уткіна, В. Пересадько, А. Некос, 
Н. Попович присвячені стану та поводженню з від-
ходами  в  межах  розроблення  стратегії  розвитку 
Харківської області до 2020 року [2].

Розглянуті вченими екологічні проблеми потре-
бують  подальшого  всебічного  вивчення  та  комп-
лексного підходу до їх вирішення. Проте основна 
увага  дослідників  акцентується  на  проблемах 
забруднення  довкілля  промисловими  об’єктами, 
тому лишається не розглянутою проблема недо-
сконалості поводження з відходами щодо об’єктів 
непромислової сфери.

Недостатньо розроблено питання щодо  збіль-
шення рівня забрудненості навколишнього серед-
овища  серед  регіонів  України.  Лишається  неви-
рішеним  питання  щодо  визначення  стратегії 
поводження з твердими відходами – однієї з най-
більш важливих перешкод на шляху до інтеграції 
України в Європейський Союз. 

Постановка завдання.  Метою  дослідження 
є  оцінка  впливу  нераціонального  поводження  
з відходами на екологічний стан в Україні, а також 
визначення  напряму  щодо  покращення  системи 
поводження  з  ТПВ  відповідно  до  європейських 
стандартів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Екологічна  ситуація  в  Україні  загострюється  з 
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кожним  роком,  що  є  новим  серйозним  викли-
ком для безпеки життя населення країни. Нещо-
давно  був  оприлюднений  звіт  Всесвітньої  орга-
нізації  охорони  здоров’я  (далі  –  ВООЗ),  згідно 
з  яким  забруднене  навколишнє  середовище  є 
однією  з  найголовніших  причин  високої  смерт-
ності  у  світі.  Так,  за  даними  організації  майже 
чверть  населення  планети  помирає  саме  через 
погані екологічні умови. Екологічні ризики зумов-
люють  виникнення  понад  100  найнебезпечні-
ших хвороб, щороку саме вони забирають життя 
12,6 млн. людей, що складає 23% усіх смертей, 
які трапляються у світі [3].

За  даними  Всеукраїнського  перепису  насе-
лення  2013  року  до  основних  причин  смертності 
серед  українців  останніми роками належать  хво-
роби  системи  кровообігу  (понад  440  тис.  осіб) 
та  новоутворення  (більше  92  тис.  осіб).  Від 
цих  захворювань  кількість  населення  України 
у 2013–2017 роках скоротилася на 3,7% [3]. 

Натепер  прогнози  щодо  питання  погіршення 
екологічної  ситуації  в  Україні  є  невтішними. 
За даними останніх досліджень можна стверджу-
вати, що жителі областей, які знаходяться на укра-
їнському  кристалічному  щиті  (Кіровоградська  та 
Дніпропетровська області), а також поблизу атом-
них електростанцій (далі – АЕС) отримують підви-
щену дозу радонового опромінення.

Так,  на Рівненській АЕС не передбачено про-
ектом ставок-охолоджувач, через що станція зму-
шена використовувати води річки Стир, у якій час 
від часу екологи фіксують радіоактивний тритій. 

Загальна  оцінка  рівня  екологічної  безпеки  є 
досить  складною,  оскільки  містить  багато  аспек-
тів,  котрі  важко  виразити  єдиним  показником. 
Дослідники застосовують систему показників, яка 
характеризує  певну  кількість  аспектів  (компонен-
тів  навколишнього  середовища),  що  формують 
остаточний показник.[

Для аналізу екологічної ситуації в Україні було 
розглянуто такі показники, які стали основною для 
складання рейтингу областей України:

– викиди в атмосферу забруднюючих речовин;
–  скидання  стічних, шахтно-кар’єрних  і  колек-

торно-дренажних вод;
– питна вода, яка за якістю не відповідає еколо-

гічному стандарту;
–  створення  особливо  небезпечних  відходів 

I–III  класів  (неонові  лампи,  батарейки,  кислоти 
і т. д.);

– концентрація нітратів у ґрунті;
– середньорічна доза радонового опромінення, 

яка впливає на живі організми.
Проведений  аналіз  показників  дозволив  здій-

снити ранжування областей Україні відповідно до 
рівня екологічного забруднення (рис. 1).

У  результаті  дослідження  автором  було  про-
ведено  ранжування  областей  України  і  виділено 
чотири регіони  (Волинська, Закарпатська, Терно-
пільська та Чернівецька області (1–4 місце відпо-
відно)),  які  мають  задовільний  екологічний  стан. 
Це пов’язано з тим, що ці області є рекреаційними 
зонами  і на  їхній території відсутні підприємства, 
що несуть екологічну загрозу для населення.

 
Рис. 1. Ранжування областей України відповідно до рівня  

екологічного забруднення

Джерело: розроблено автором на основі [5]
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Під час аналізу також було виділено три області 
з  поганою  екологією,  а  саме:  Дніпропетровську, 
Донецьку та Запорізьку (22–24 місце згідно з рей-
тингом  забруднення),  у  яких  розміщені  підпри-
ємства  гірничодобувної  та  металургійної  про-
мисловості,  що  значно  забруднюють  ґрунт,  воду 
та повітря. 

У  Дніпропетровській  області  (останнє  місце 
в рейтингу (24)) виявлено радіаційне забруднення. 
Промислові підприємства гірничо-металургійного, 
паливно-енергетичного,  хімічного  комплексів 
і транспорт є основними джерелами забруднення 
атмосферного повітря. 

Решта областей України отримали статус регіо-
нів із помірно напруженим екологічним станом. До 
них  належать  такі:  Харківська,  Львівська,  Жито-
мирська, Рівненська, Вінницька та інші області [5].

Основною  проблемою  для  оцінювання  стану 
екологічного  забруднення  в  Україні  залиша-
ється відсутність проведення моніторингу за ста-
ном  екологічної  ситуації.  В  Україні  немає  карт 
із забруднення територій радіоактивними цезієм і 
стронцієм,  а  проби  землі  на  рівень  вмісту  нітра-
тів беруть не регулярно і не у всіх регіонах. Серед 
показників визначення екологічної ситуації в кра-
їні виступає індекс екологічної ефективності, який 

ураховує  позиції  України  в  рейтингу  відповідно 
до років (рис. 2).

Індекс екологічної ефективності вимірює показ-
ники національного та світового захисту екологіч-
ного здоров’я (захист здоров’я людей від неспри-
ятливих  факторів  навколишнього  середовища, 
викликаних  діяльністю  людини)  та  життєздат-
ності екосистем (захист екосистем і використання 
ресурсів).

Найкращий  результат  за  індексом  екологіч-
ної  ефективності  Україна  показала  у  2016  році 
(44 місце у рейтингу серед 180 країн). Для прове-
дення дослідження було обрано дев’ять факторів: 
сільське господарство; якість повітря; біорізнома-
ніття; клімат; енергетика; ліси; рибні запаси; вплив 
на здоров’я; водні ресурси; вода та санітарія. 

Аналіз  зарубіжних  країн  показав, що флагма-
нами у сфері екологічного законодавства та пово-
дження з відходами є такі країни ЄС, як Фінляндія, 
Швеція та Данія.

Значний негативний вплив на екологію України 
здійснюється через накопичення твердих побуто-
вих  відходів, що  зумовлює  виникнення  стихійних 
сміттєзвалищ, забруднення ґрунту і ґрунтових вод. 
Тому доцільним є проведення аналізу щодо утво-
рення і поводження з відходами (табл. 1).

Рис. 2. Позиції України в рейтингах за індексом екологічної ефективності

Джерело: розроблено автором на основі [6]

Таблиця 1
Аналіз щодо утворення та поводження з відходами в Україні, млн. т

Назва заходів

Роки Абсолютне 
відхилення, +/- Темп росту,%

2014 2015 2016
2015
2016

2015
2016

2014
2015

2015
2016

Утворено 355,0 312,3 295,9 – 42,7 -16,4 88,0 94,8
Утилізовано 109,3 924,6 846,3 +815,3 -78,3 845,9 91,5
Спалено 9,4 1,1 1,1 -8,3 0 11,7 100,0
Видалено у спеціально відведені місця 203,7 152,3 157,4 -51,4 5,1 74,8 103,4
Загальний обсяг накопичених відходів 12205,4 12505,9 12393,9 300,5 -112,0 102,5 99,1

Джерело: створено автором на основі [7]
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Аналіз табл. 1 показав, що в результаті порів-
няння 2015 року з 2014 роком темп росту утворе-
них твердих відходів становив 88,0%. Порівнявши 
2016  рік  із  2015  роком,  ми  визначили,  що  темп 
росту утворення твердих відходів становив 94,8%, 
а утилізації відходів – 91,5%, що є значно нижчим 
за попередній період. На думку автора, існує необ-
хідність подальшого аналізу даних щодо зібрання, 
видалення  і спалення побутових та подібних від-
ходів  (далі – ППВ)  із розрахунком на одну особу 
(рис. 3).

Аналіз рис. 3 показав незначне зростання зібра-
ного ППВ у 2014 та 2016 роках, що склало 8,0%. 
Кількість видаленого ППВ  із роками стала дорів-
нювати  4,1%.  Прослідковується  збільшення  спа-
лення відходів  із метою отримання енергії за той 
же  період,  що  складає  71%.  Зростання  цього 
показника є позитивною тенденцію до стабілізації 
екологічного становища в Україні, адже спалення 
відходів  є  кращим  за  захоронення  та  видалення 
ППВ.  Категорія  «утилізовано  ППВ»  не  увійшла 
до побудови графіку через низькі показники (порів-
няно  із  зібраними  ППВ).  Це  яскраво  ілюструє 
гостроту  проблеми,  яка  з  кожним  роком  набуває 
нових загрозливих обертів.

Проблема  накопичення  відходів  в  Україні  є 
дуже гострою, оскільки щороку кількість стихійних 
сміттєзвалищ  збільшується,  а  у  багатьох  містах 
досі  не  налагоджено  систему  роздільного  зби-
рання сміття. 

У  країнах ЄС  у  сфері  безпечного  поводження 
з відходами ставиться стратегічна мета скоротити 
кількість відходів, які вивозять на сміттєві полігони. 

Характерною рисою країн ЄС є система сорту-
вання  відходів.  Наприклад,  у  Швеції  сортування 
відходів  відбувається  за  фракціями,  а  відходи 
спалюються з метою отримання тепла та електро-
енергії.  При  цьому  перевага  надається  переро-
бленню відходів [8]. 

У  Польщі  здійснюється  сортування  відхо-
дів  за  5  компонентами,  які  згодом  утилізуються 
як  вторсировина.  Відходи,  які  неможливо  пере-
робити,  «захоронюються»  на  полігонах  ТПВ,  на 
яких  застосовується  система  дегазації  поліго-
нів  із  метою  отримання  тепла  та  електроенергії. 
Поводження  з  побутовими  відходами  в  Україні 
та деяких країнах Європейського Союзу наведено 
в табл. 2.

Порівняльний  аналіз  показав,  що  в  євро-
пейських  країнах  у  середньому  переробляють 
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Рис. 3. Поводження з побутовими та подібними відходами  
з розрахунком на одну особу

Джерело: створено автором за допомогою джерела [7]

Таблиця 2
Поводження з побутовими відходами в Україні та деяких країнах Європейського Союзу, 2015 р.

Показники Україна Швеція Польща
млн. т % млн. т % млн. т %

Усього утворено відходів 9,23 100 4,38 100 10,86 100
Захоронення, видалення 8,69 94,3 0,04 0,8 4,81 44,3
Спалювання 0,25 2,8 2,24 51,2 1,44 13,2
Перероблення 0,26 2,9 2,10 48,0 4,62 42,5

Джерело: створено автором за допомогою [8-9]
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40–50%  побутових  відходів,  тоді  як  в  Україні  ці 
показники не перевищують 3%. Багато матеріалів 
(скло, пластик, папір, метал) можна використову-
вати повторно, заощаджуючи природні ресурси та 
зменшуючи кількість відходів.

Україна  займає одне  з останніх місць у  сфері 
поводження  з  відходами  серед  європейських 
країн.  В  Україні  захоронюють  94,3%  побутових 
відходів,  тоді  як  у  провідних  європейських  краї-
нах цей відсоток наближається до нуля  (завдяки 
належній політиці поводження з відходами, відпо-
відно до якої перевага надається переробленню і 
повторному використанню). 

Основною  причиною  катастрофічного  стану 
поводження з відходами в Україні є недосконала 
законодавча  база.  Чітко  не  визначено  вимоги 
щодо поводження з відходами, відсутній механізм 
контролю над дотриманням вимог законодавства 
в цій галузі. Запропоновані методичні рекоменда-
ції щодо поліпшення екологічної ситуації в Україні 
(як одного  зі шляхів  інтеграції до ЄС) наведені  у 
табл. 3.

Для  поліпшення  екологічної  ситуації  в  Україні 
необхідно  ввести  систему  сортування  відходів, 
характерну для країн ЄС. Також важливо розгля-
нути можливість уведення штрафів та заохочень 
для  населення,  які  б  стимулювали  до  правиль-
ного  поводження  з  відходами. Оскільки  в Україні 
немає досвіду сортування сміття та досить багато 
людей не розуміють того, чому необхідно змінити 
свої звички в цьому аспекті, то необхідно провести 
соціальну  рекламну  кампанію,  направлену  на 
зміну поведінкових стереотипів та установок сто-
совно цього питання.

Досвід і практика розвинених країн показують, 
що  проблему  утилізації  відходів  слід  вирішувати 
комплексно, створюючи організації щодо збирання 
та утилізації для кожного виду відходів окремо. На 

початкових стадіях розвитку методів поводження з 
відходами на полігонах твердих побутових відхо-
дів доцільно перейняти досвід країн ЄС щодо сор-
тування відходів  та  їх подальшого перероблення 
[1, с.623].

Такий  шлях  покращення  екологічної  ситуації 
і  зменшення  тиску  на  довкілля  заощадить  Укра-
їні  значні  матеріальні  й  енергетичні  ресурси  та 
кошти, а також створить додаткові робочі місця  і 
принесе бюджету  країни додаткові  надходження. 
Виконання  перерахованих  етапів  із  покращення 
екологічної ситуації в Україні стане поштовхом до 
інтеграції в Європейський Союз.

Висновки з проведеного дослідження. 
У статті проведено дослідження щодо визначення 
причин  погіршення  екологічної  ситуації  в  Україні 
та  її  впливу  на  розвиток  інтеграційних  процесів 
у Європі. Основні висновки можна сформулювати 
так:

1) проведено аналіз сучасного стану екологіч-
ної  ситуації  в  Україні  щодо  накопичення  і  пово-
дження  з  відходами  з  використанням  статистич-
них даних щодо характеру та динаміки показників 
утилізації  відходів. Визначено, що  система пово-
дження  з  відходами  в  Україні  негайно  потребує 
повної перебудови;

2) проведено порівняльний аналіз щодо пово-
дження  з  відходами  в  країнах  Європейського 
Союзу та України. Було встановлено, що в євро-
пейських  країнах  значна  частина  відходів  утилі-
зується  за  допомогою  вдосконаленої  технології 
перероблення з метою отримання вторинної сиро-
вини.

В Україні щорічно нагромаджуються величезні 
обсяги  відходів,  із  яких  лише  незначна  частина 
знаходить  застосування  як  вторинні  матеріальні 
ресурси,  а  решта  є  джерелом  забруднення  пові-
тря, водних та земельних ресурсів;

Таблиця 3
Методичні рекомендації щодо поліпшення екологічної ситуації в Україні –  

одного зі шляхів інтеграції до ЄС
Етап Зміст етапу

Удосконалення нормативно-правової бази 
із поводження з відходами відповідно  

до європейських стандартів

Реформування екологічного законодавства з приведенням норм 
і стандартів екологічних показників у відповідність до норм ЄС. 
Уведення обов’язкової процедури сортування сміття та штрафів  
за недотримання норм сортування

Запровадження системи сортування сміття
Запровадити сортування сміття на такі види: скло, папір, метал, 
пластик, інші відходи. Таким чином буде забезпечено сировину для 
роботи заводів із перероблення пластику, металу та інших відходів

Проведення рекламної кампанії з метою 
зміни поведінкових установок щодо 

поводження з відходами

Застосування інструментів маркетингових комунікацій, зокрема 
соціальної реклами, з метою популяризації сортування сміття і 
безпечного поводження з відходами 

Будівництво заводів із перероблення сміття
Використання державою заохочень (дотацій, податкових канікул) 
для підприємців, які мають бажання займатись переробленням 
сміття

Здійснення контролю за дотриманням 
населенням та підприємствами 

встановлених норм та законів України 

Моніторинг, проведення екологічних аудитів на підприємствах, 
контроль за дотриманням норм сортування та притягнення  
до відповідальності у разі недотримання законодавства

Джерело: створено автором за допомогою [10]



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

16 Випуск 19. 2018

3) для удосконалення комплексу заходів щодо 
поводження з відходами запропоновано такі мето-
дичні  рекомендації:  удосконалити  нормативно-
правову базу в Україні відповідно до європейських 
стандартів;  запровадити  систему  сортування 
сміття;  провести  рекламну  кампанію  із  застосу-
вання  інструментів  маркетингових  комунікацій 
із метою популяризації сортування сміття і безпеч-
ного поводження з відходами; побудувати заводи 
для перероблення вторинної сировини з викорис-
танням європейського досвіду. 

Таким чином, виконання запропонованих реко-
мендацій  буде  сприяти  поліпшенню  екологічної 
ситуації,  що  призведе  до  наближення  України 
до європейських стандартів та полегшить інтегра-
ційний шлях у ЄС.
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IMPROVEMENT OF THE ECOLOGICAL SITUATION IN UKRAINE AS ONE  
OF THE WAYS TO INTEGRATE INTO THE EU

One of  the  important ways of Ukraine’s  integration  into  the European Union  is  to  promote  the  level  of 
environmental safety. The evolution of human society for some time occurred in close interaction with nature. 
Last century, this interaction is characterized by a significant anthropogenic impact on the environment, which 
causes significant technogenic pollution, the consequences of which lead to natural disasters.

Pollution of the environment leads to a high level of morbidity of the population. It is determined that accord-
ing to the international organization of health care; almost a quarter of the world’s population dies precisely 
because of poor environmental conditions. Environmental risks are responsible for  the emergence of more 
than 100 most dangerous diseases.

The waste management system in Ukraine needs to be completely rebuilt. It is determined that the tech-
nology of domestic waste disposal at landfills and landfills is caused by significant environmental damage in 
Ukraine. 

Countries in Western Europe improve waste management methods; adjust ways of handling the peculiari-
ties of the territory. It is difficult to take the experience of waste management in the complex for Ukraine quite 
difficult taking into account the peculiarities of the country. However, the need to adopt relevant norms and 
laws is increasing.

In order to improve waste management practices in Ukraine, it is advisable to reduce the volumes of waste 
landfills. Countries such as Switzerland, Sweden and Germany have practically abandoned landfills for solid 
domestic waste. These countries invest in such waste control methods as sorting by fractions, incineration and 
recycling.

As a result of  the analysis of  the ecological situation  in Ukraine, waste management and experience  in 
European countries, the authors came to the conclusion that the waste management system should be imple-
mented. This system must meet EU standards and ensure gradual improvement of the ecological situation in 
the country. 
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Постановка проблеми. Із кожним роком зрос-
тають процеси диверсифікації туристичної пропо-
зиції  на  ринку  міжнародного  туризму,  що  зумов-
люється  запитами  споживчого  попиту.  Вибагливі 
туристи  прагнуть  бачити  незвідані  дестинації. 
Однією  з  таких  є  М’янма,  яка  після  десятиліть 
міжнародної  ізоляції  стала  доступною  для  подо-
рожей.  Таким  чином,  дослідження  туристичного 
ринку М’янми  (нового  напряму подорожей)  набу-
ває актуального значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
А.  Синіцина,  С.  Дєльз  розглядають  можливості 
інтеграції  М’янми  у  світову  економічну  систему 
(завдяки  її  унікальному  географічному  розташу-
ванню  і  значенню  в  Азіатсько-Тихоокеанському 
регіоні).  Для  реалізації  географічних  переваг  та 
створення  сприятливих  умов  для  ефективного 
функціонування  економіки  особлива  увага  при-
свячена  використанню  та  розвитку  міжнародних 
транспортних коридорів, а також спеціальних еко-
номічних зон [3, с. 32–34].

Д. Марущак у дисертаційному дослідженні при-
ділила увагу розвитку М’янми крізь призму впливу 
інвестиційних  факторів  та  стану  інноваційної 
діяльності в країнах АСЕАН [1, с. 130–180].

Л.  Черняга  у  науковій  публікації  «Особливості 
економічного розвитку країн Південно-Східної Азії», 
враховуючи  особливість  зовнішньоекономічної 
діяльності  країн  Південно-Східної  Азії,  висвітлила 
вплив  інтеграційного  об’єднання АСЕАН на  еконо-
мічний  розвиток,  специфіку  державного  регулю-
вання в реалізації експортної політики [4, с. 472–475]. 

Як  бачимо,  дослідження М’янми  здійснюється 
в  основному  в  площині  розвитку  інтеграційного 

утворення АСЕАН, при цьому наукові праці у сфері 
туризму М’янми  у  вітчизняній  літературі  відсутні. 
Тому особливого значення набуває проблематика 
спеціалізації та сучасних векторів розвитку турис-
тичної індустрії М’янми – перспективного напряму 
міжнародного туризму.

Постановка завдання.  Метою  статті  є  дослі-
дження  сучасного  стану  туристичного  ринку 
М’янми, проблем та перспектив його розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Туризм є  одним  із  ключових економічних  стовпів 
М’янми,  що  підтримує  процеси  реформ,  ство-
рення  робочих  місць  та  розширення  економіки. 
З огляду на те, що М’янма (як туристична країна) 
стала  розвиватися  порівняно  недавно,  основний 
інтерес  для  туристів  тут  представляють  місцеві 
визначні  пам’ятки:  пам’ятники  культури  й  історії, 
тисячі релігійних споруд, музеї тощо. У всі ці місця 
щодня організовують екскурсійні тури. 

Основні пішохідні  та трекінгові маршрути про-
лягають  із півночі на південь. Починаються вони, 
як  правило,  у  штаті  Шан,  де  знаходиться  озеро 
Інле, і закінчуються в місті Піндайя, що знамените 
своїми печерами з 8 000 статуй Будди [2].

На  основі  опрацювання  наукової  літератури 
[5,  с.  5–20;  3,  с.  35]  та  електронних  ресурсів  
[2; 6; 7] установлено, що туристична спеціалізація 
М’янми  включає  пляжний  туризм,  дайвінг,  екоту-
ризм, історико-культурний туризм, круїзний туризм  
(табл. 1).

Найпопулярніший пляж М’янми – Нгапалі вва-
жається одним із найчистіших у світі. Пісок у Нга-
палі  білий,  пляж  оточений  пальмами,  тут  немає 
барів,  нав’язливих  продавців  і  натовпів  туристів. 

ТУРИСТИЧНИЙ РИНОК М’ЯНМИ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ
TOURIST MARKET ОF MYANMAR:  
THE MODERN STATE AND VECTORS ОF DEVELOPMENT

УДК 338. 330.341:339

Грабар М.В.
к.е.н., старший викладач 
кафедри туризму
Ужгородський національний університет

У статті розглянуто сучасний стан та 
основні вектори розвитку туристичного 
ринку М’янми. Виділено види туризму, які 
доцільно розвивати у країні, виходячи з наяв-
ної ресурсної бази. Проаналізовано динаміку 
туристичних прибуттів, туристичних 
витрат, зайнятості. Наведено обсяг інозем-
них інвестицій у готельні комплекси у роз-
різі країн. Здійснено оцінку внеску туризму  
у валовий внутрішній продукт М’янми. 
Ключові слова: туристичний ринок, М’янма, 
туристична спеціалізація, туристичні при-
буття, іноземні інвестиції, зайнятість.

В статье рассмотрено современное 
состояние и основные векторы развития 
туристического рынка Мьянмы. Выделены 
виды туризма, которые целесообразно 
развивать в стране, исходя из имеющейся 
ресурсной базы. Проанализирована дина-
мика туристических прибытий, туристиче-
ских расходов, занятости. Приведен объем 

иностранных инвестиций в гостиничные 
комплексы в разрезе стран. Осуществлена 
оценка вклада туризма в валовом внутрен-
нем продукте Мьянмы.
Ключевые слова: туристический рынок, 
Мьянма, туристическая специализация, 
туристические прибытия, иностранные 
инвестиции, занятость.

The article deals with the current state and main 
vectors of the development of the tourist market 
of Myanmar. The types of tourism that are expe-
dient to develop in the country based on the avail-
able resource base are allocated. The dynamics 
of tourist arrivals, tourist expenses, employment 
is analyzed. The volume of foreign investments 
in hotel complexes by countries is presented. 
The contribution of tourism to Myanmar’s GDP 
is estimated.
Key words: tourism market, Myanmar, tourist 
specialization, tourist arrivals, foreign invest-
ments, employment.
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Готелі на курорті різноманітні (від фешенебельних 
до бюджетних).

Пляж Чанг-Та  розташований  у  40  км  на  захід 
від міста Патейн. Він вважається найбільш широ-
ким у країні. Пляж оточений кокосовими пальмами 
і  казуарами,  а  вздовж берегової лінії  стоять  чис-
ленні бунгало. 

На тому ж узбережжі Бенгальської затоки знахо-
диться ще один ланцюжок піщаних пляжів курорту 
Нгве-Саунг.  Готелі  курорту  пропонують  найрізно-
манітніші розваги: SPA, прогулянки на байдарках і 
велосипедах, заняття спортом на спортмайданчи-
ках, відвідування рибальського села.

Національний  парк  «Гора  Вікторія»  відомий 
своїми сосновими гаями і дубовими лісами, джун-
глями,  рисовими  полями  і  гірськими  схилами. 

Парк Хлога включає природоохоронну територію, 
зоопарк  і буферну зону. Тут представлені рідкісні 
види тварин і рослин М’янми. 

Більшість  туристів,  які  планують  відпочивати 
у М’янмі, їдуть виключно на морські курорти. Але 
не тільки морське побережжя привабливе під час 
поїздки по М’янмі. Її стародавні міста та їх окремі 
регіони  є  справжніми  музеями  під  відкритим 
небом. Основними центрами історико-культурного 
туризму М’янми є такі: 

–  Янгон.  Головна  визначна  пам’ятка  – 
98-метрова позолочена  ступа Шведагон. Ця  спо-
руда  вражає  багатством  свого  оздоблення:  при-
крашена алмазами, сапфірами та рубінами. Ступу 
Шведагон  видно  навіть  із  літака,  коли  підлітаєш 
до Янгона;

Таблиця 1
Туристична спеціалізація М’янми

Вид туризму Підґрунтя розвитку

Пляжний туризм

Розвинутий, тому що довжина берегової лінії країни – 1930 км. Уздовж неї (здебільшого 
в північній частині узбережжя) розташувалися бухти з піщаними пляжами і численними 
готелями. Пляжі М’янми розташовані на узбережжях Бенгальської затоки й 
Андаманського моря. 

Дайвінг туризм

Архіпелаг Мергуй уважається кращим місцем у країні для занять дайвінгом. Він 
оточений кораловими рифами, а в прибережних водах водяться барвисті тропічні 
риби, краби, креветки, губа, мурени, акули і скати. Підводна видимість протягом року 
варіюється від 5 до 50 м. Любителі дайвінгу відправляються на архіпелаг Мергуй, де 
знаходиться понад 30 місць для занурення. Архіпелаг складається з більше ніж 800 
островів і тільки один із них заселений – острів Лампі. 

Екотуризм 

У країні створено три національні парки і більше 30 природоохоронних територій. 
Одними з кращих уважаються такі: Національний парк Алангдо-КАТП, Національний 
парк гори Вікторія, Національний парк Хкакобо Рази, парк Хлога, парк гори Попа, 
охоронювані території озера Інле і архіпелагу Мергуй.

Історико-культурний 
туризм

У М’янмі налічується величезна кількість культових споруд і близько 3 тисяч пагод, 
покритих золотом, багато з яких збереглися від древніх цивілізацій. Екскурсійна 
програма в основному складається з відвідувань золотих пагод старовинних міст.

Круїзний туризм По головній водній артерії країни (річці Іраваді) організовуються багатогодинні круїзи

Джерело: складено автором за [2]
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Рис. 1. Динаміка туристичних прибуттів до М’янми

Джерело: складено автором за [6]
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–  Баган  –  місто  тисячі  храмів.  Найбільш  зна-
чущі ступи покриті сусальним золотом, підходи до 
них  заасфальтовані  і  навколо  побудовано  безліч 
павільйонів.

– Мандалай – дуже контрастне місто, знаходя-
чись  у  центрі,  можна  подумати,  що  перебуваєш 
у величезному мегаполісі,  але варто  трошки виї-
хати – потрапляєш у відомий у всьому світі центр 
буддизму  з  багатьма  храмами.  Великий  інтерес 
становлять стародавні столиці Ава і Амарапура в 
околиці Мандалая [2].

Динаміка туристичних прибуттів представлена 
на  рис.  1.  Щорічно  кількість  туристів,  які  приїж-
джають  до  М’янми,  збільшується,  що  свідчить 
про  зростаючу  популярність  країни  серед  турис-
тів. Найбільша  кількість  туристів  протягом дослі-
джуваного  періоду  2008–2016 рр.  спостерігалася 
в 2015 р. – 4681,02 млн. осіб. У цьому році темп 
приросту  становив  51,91%.  Від’ємний  темп  при-

росту спостерігається лише у 2016 р.  і становить 
37,89%.

Більшість  відвідувачів,  які  прибули до М’янми 
на  короткостроковій  основі,  були  з  різних  країн. 
У розрізі іноземців до М’янми (станом на 2016 р.) 
найбільше подорожують із таких країн, якТаїланд 
(243,443  особи),  Китай  (183,886  осіб),  Японія 
(100,084 особи).

Аналізуючи  дані  стосовно  динаміки  туристич-
них  витрат  у  М’янмі,  можемо  констатувати,  що 
з  кожним  роком  відбувається  зростання.  Лише 
у  2016 р. спостерігалося зменшення туристичних 
витрат  (порівняно  з  2015  р.)  на  75,15  млн.  дол. 
США.  При  цьому  середні  витрати  також  демон-
стрували зменшення на 17 дол. на день, що зумов-
лене  зменшенням  у  зазначеному  році  загальної 
кількості  туристів. Позитивний  тренд  демонструє 
середня  тривалість  перебування,  яка  у  2016  р. 
зросла на 2 дні (порівняно з 2015 р.) (табл. 2). 

Таблиця 2
Туристичні витрати

Рік 2012 2013 2014 2015 2016 Зміна у 2016 до 2015
Туристичні витрати, млн. дол. США 534 926 1789 2122 2197,15 75,15
Середні витрати на особу в день, дол.  135 145 170 171 154 -17
Середня тривалість перебування, дні 7 7 9 9 11 2

Джерело: розраховано автором за [6]

Таблиця 3
Внесок туризму у ВВП М’янми (2009–2017 рр.)

Рік Загальний внесок туризму у ВВП  
(млрд. дол. США) Темп приросту,% Частка туризму  

у ВВП,% Темп приросту,%

2009 1,2 1,13 3,2 -12,69
2010 1,2 -1,62 2,4 -26,71
2011 1,6 34,78 2,6 11,33
2012 2,5 58,84 4,2 59,49
2013 2,6 4,01 4,2 -0,02
2014 3,6 39,20 5,5 30,47
2015 4,4 21,74 7,1 28,93
2016 4,7 6,03 6,9 -3,08
2017 4,9 4,71 6,6 -3,10

Джерело: складено автором за [7]

Таблиця 4
Іноземні інвестиції в готелі комплекси М’янми (2016р.) [6]

№ Країна Готельні комплекси Інвестиції (млрд. дол. США)
1 Сінгапур 26 1 790,094
2 Таїланд 11 445,630
3 В’єтнам 1 440,000
4 Гонконг 5 187,700
5 Корея 1 100,000
6 Японія 4 73,665
7 Малайзія 3 23,136
8 Великобританія 3 14,500
9 Люксембург 1 5,200
10 ОАЕ 1 4,500

Усього 56 3 084,425
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Протягом досліджуваного періоду 2009–2017 рр. 
найвагоміший показник загального внеску туризму 
у валовий внутрішній продукт (далі – ВВП) М’янми 
у вартісному відображенні спостерігався у 2017 р. 
(4,9  млрд.  дол.  США).  Загальний  внесок  туризму 
у  ВВП  включає  прямий  внесок  туризму  у  ВВП, 
непрямі  та  індуковані впливи  (внутрішні поставки, 
капітальні  інвестиції, державні витрати на туризм, 
імпорт  товарів). Щодо  темпу  приросту  загального 
внеску туризму у ВВП, то найбільше його значення 
спостерігалося у 2012 р. – 58,84%. Згідно з наве-
деними даними можемо констатувати, що динаміка 
загального внеску туризму у ВВП М’янми є позитив-
ною, що зумовлене економічною активністю, спри-
чиненою будівництвом готелів, ресторанів, відкрит-
тям туристичних агентств, розвитком авіакомпаній 
та  іншими пасажирськими перевезеннями. Частка 
туризму у ВВП становить 6,6% у 2017 р. (табл. 3).

Прямий  внесок  туризму  у  ВВП  М’янми 
у  2016  році  склав  2  577,6  млрд.  дол.  США 
(3,0% ВВП).  За  попередніми даними у  2017 році 
прямий внесок туризму у ВВП збільшився на 3,5% 
до 2 668,2 млрд. дол. США. Очікується, що прямий 
внесок туризму М’янми у ВВП зросте на 7,4% річ-
них  до  5  425,5  млрд.  дол.  США  (3,2%  ВВП)  до 
2027 року [5, с. 3].

Рівень  прямих  іноземних  інвестицій  у  еконо-
міку  М’янми  за  останні  роки  збільшився.  Най-
більше  інвестує  КНР  (15,5  млрд.  дол.),  Сінгапур 
(12,3 млрд. дол.), Таїланд (10,3 млрд. дол.), Гонконг 
(7,3 млрд. дол.), Великобританія (4,1 млрд. дол.). 
Інвестиції  країн Європейського Союзу  складають 
1,7 млрд. дол. [3, с. 33]. Крім того, М’янма є ліде-
ром  за  кількістю  проектів  ЮНОПС  –  управління 
з обслуговування гуманітарних та  інфраструктур-
них проектів ООН.

До  джерел  інвестиційного  забезпечення  роз-
витку  туристичної  галузі  М’янми  належать  такі: 
вкладення  в  туристичні  підприємства  інозем-
ного  та  вітчизняного  капіталу,  кредитні  фінан-
сові  ресурси,  внутрішні  інвестиційні  джерела 
підприємств  (амортизація,  прибуток).  Най-
більше  іноземних  інвестицій  у  розвиток  турис-
тичної  інфраструктури  М’янми  внесено  Сінга-
пуром  (1  790,094  млрд.  дол.  США)  (табл.  4). 
Другу  позицію  займає  Таїланд  із  показником 
445,630 млн. дол. США.

Туризм (як вид економічної діяльності) володіє 
значним потенціалом зменшення бідності та без-
робіття,  оскільки  уряд  М’янми  очікує,  що  пряма 
зайнятість у секторі туризму становитиме близько 
1,5 млн. робочих місць до 2020 року. 

Таблиця 5
Зайнятість населення у туризмі М’янмі

Рік Загальна зайнятість у туризмі,  
тис. осіб Темп приросту,% Частка туризму у загальній 

зайнятості,%
2009 617,9 -7,71 3
2010 499,6 -19,14 2,4
2011 631,2 26,33 3
2012 956,3 51,51 4,5
2013 934,1 -2,32 4,4
2014 1 240,2 32,76 5,7
2015 1 297,8 4,65 6
2016 1 289,1 -0,67 5,8
2017 1 282,4 -0,52 5,7

Джерело: складено автором за [7]

Таблиця 6
Вектори та заходи розвитку туризму у М’янмі

Державне регулювання туризму Освіта та навчання в галузі туризму Індустрія туризму

 – створити багатосекторну робочу групу 
для нагляду за впровадженням стратегії; 
зміцнення людських ресурсів та інституційної 
спроможності програми; забезпечити 
навчання в галузі інформаційних технологій 
та процесів збору даних у туризмі; 

 – озроблення та проведення туристичного 
тренінгу для державних службовців, що 
працюють у сфері туризму; тренінги для 
державних / регіональних рад із питань 
туризму; розвиток громадських організацій  
у туризмі; інформованість громадськості про 
туристичну індустрію

 – оновлення навчальних програм 
туризму;
 – удосконалення стандартів підготовки 
туризму та систем акредитації; 
поліпшення кількості та якості 
навчального та викладацького складу;
 – зміцнення галузевих та академічних 
зв’язків;
 – створення навчальних закладів  
із туризму в ключових регіонах;
 – підвищення доступу до навчання; 
підготовка туристичних посібників  
та стандартів

 – розроблення 
комплексного набору 
базових пакетів тренінгів 
для сектора гостинності 
та для туроператорів; 
удосконалення трудового 
законодавства;
 – покращення набору 
та мотивації персоналу, 
зменшення плинності 
працівників; підтримка 
розвитку управління та 
лідерства туристичного 
бізнесу

Джерело: складено автором за [7]
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Загальна  зайнятість  у  туристичній  індустрії 
М’янми у 2017 р. скоротилася на 0,52% і становила 
1 282,4 осіб, при цьому частка туризму в загальній 
зайнятості склала 5,7% (табл. 5).

Міністерство готелів та туризму М’янми спільно 
з  Агентством  розвитку  співробітництва  в  Люк-
сембурзі  розробило  «Стратегію  та  план  дій  роз-
витку  людських  ресурсів  у  туризмі  М’янми  на 
2017–2020  рр.».  Зазначений  документ  включає 
три  вектори:  державне  регулювання  туризму; 
освіта  та  навчання  в  галузі  туризму;  індустрія 
туризму (табл. 6).

Бюджет у розмірі 17 млн. дол. США потрібний 
протягом подальших років для виконання заходів, 
зазначених  у  Стратегії;  32  таких  заходи  (загаль-
ною вартістю 12 млн. дол. США) визначені пріори-
тетними. Додатково для реконструкції інфраструк-
тури та формування центрів підготовки туризму в 
ключових регіонах необхідно 30–40 млн. дол. США.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже,  у  результаті  дослідження  туристичного 
ринку  М’янми  слід  зазначити,  що  туристична 
спеціалізація  включає  пляжний  туризм,  дайвінг, 
екотуризм,  історико-культурний  туризм,  круїз-
ний  туризм.  Більшість  відвідувачів,  які  прибули 
до М’янми на короткостроковій основі, були з різ-
них  країн.  Про  туристичну  привабливість  цього 
ринку  свідчать  укладення  іноземних  інвестицій  
у туристичну інфраструктуру. Перспективи подаль-
шого  розвитку  туризму  в  М’янмі  на  законодав-
чому  рівні  передбачають  такі  вектори:  державне 
регулювання туризму, освіту та навчання в галузі 
туризму, індустрію туризму.
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TOURIST MARKET ОF MYANMAR: THE MODERN STATE AND VECTORS ОF DEVELOPMENT

Myanmar as a tourist country began to develop relatively recently. The main interest for tourists here are 
local attractions: monuments of culture and history, thousands of religious buildings, museums, etc. All these 
places are organized daily excursion tours.

The purpose of the article is to study the current state of the tourist market of Myanmar.
The tourist specialization of Myanmar  includes beach tourism, diving, ecotourism, historical and cultural 

tourism, cruise tourism. The most popular beach of Myanmar – Ngapali is considered one of the cleanest in the 
world. The main centers of historical and cultural tourism in Myanmar are: Yangon, Bagan, Mandalay.

Every year, the number of tourists coming to Myanmar is increasing, which indicates the growing popularity 
of the country among tourists. In terms of foreigners, Myanmar travels the most from the following countries: 
Thailand, China, Japan. The dynamics of the overall tourism contribution to Myanmar’s GDP is positive, which 
is largely due to the economic activity caused by the construction of hotels, restaurants, the opening of travel 
agencies, the development of airlines and other passenger traffic. 

Development of  tourism envisages such vectors:  tourism public sector  (establish a multi-sector working 
group to oversee the implementation of the strategy; provide training in industry data collection techniques and 
processes; design and deliver tourism training for civil servants working in tourism-related activities; provide 
training to support the development of state / regional tourism councils; provide training to enable the develop-
ment of destination management organizations and community involvement in tourism); tourism education and 
training (upgrade tourism curricula, learning resources and materials at every level, strengthen tourism training 
standards and accreditation systems, strengthen industry and academia linkages; establish tourism training 
schools in key states and regions; increase access to training and utilise educational technology to maximize 
learning  impact; and strengthen  tourist guide  training systems and standards),  tourism  industry  (develop a 
comprehensive set of basic and advanced training packages for the hospitality sector, develop a comprehen-
sive set of basic and advanced training packages for tour operators, ensure good employment legislation and 
labour relations, strengthen staff recruitment and retention, reduce out-migration of trainees and encourage 
migrant worker return, support the development of management and leadership of tourism businesses).



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

24 Випуск 19. 2018

Постановка проблеми.  Для  кожної  країни 
світу, а також і для України є актуальна на сьогодні 
тема  інвестицій  та  інвестиційного  клімату.  Інвес-
тора, який бажає прийти в країну з своїми  інвес-
тиціями, цікавлять не лише ринок та  конкурентні 
переваги,  а  і  команда,  яка  керуватиме  робочим 
процесом.  В  нього  завжди  стоїть  питання,  як 
вкласти  гроші,  щоб  їх  не  втратити,  а  наступним 
вже  є  і  прибутковість.  Тому  країни  формують 
сукупність  політичних,  соціально-економічних  та 
правових факторів, які сприятимуть  інвестиційній 
діяльності на їх територіях. 

Макроекономічна  ситуація  в  Україні  характе-
ризується  недостатньою  активністю  вітчизняних, 
а  також  іноземних  інвесторів.  У  держави  багато 
ресурсів,  які  можуть  привабити  інвесторів,  але 
головною  запорукою  цього  процесу  є  створення 
сприятливих  умов.  Саме  інвестиції  стимулюють 
розвиток економічної ситуації, тому що вони ство-
рюють  нові  робочі  місця,  покращують  виробни-
цтво,  виробляють  продукцію  на  експорт.  В  такій 
ситуації,  іноземні  інвестиції  критично  важливі. 
Саме тому, Україні потрібно залучати нові потоки 
інвестиції,  щоб  розвиватись,  вийти  із  тривалої 
кризи та покращити економічний стан країни. 

Отримання необхідного економіці об’єму інвес-
тицій – головна умова, без якої неможливо досягти 
динамічного  і  стабільного  зростання  економіки. 
Тому  головним  завданням  інвестиційної  політики 
України є створення сприятливого  інвестиційного 
клімату як в країні в цілому, так і в окремих регіонах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням  інвестиційного  клімату  займалося 
багато  авторів.  Так,  окремі  аспекти  досліджува-
лися і знайшли місце у роботах багатьох вітчизня-
них та російських вчених. 

Теоретичну основу дослідження склали наукові 
праці правознавців й економістів: К.Л. Маркевича, 
С. Рум’янцевої, О.Р. Зельдіної, Г.Л. Знаменського, 
Д.К.  Лабіна,  В.К.  Мамутова,  В.А.  Онищенка, 
Т.В. Шадриної,  Р.  Бренда,  О.  Лендєла, Ю.  Кова-
ленко, О. Пєтухової.

У той же час, незважаючи на наявність значної 
кількості праць із визначеної проблематики, все ще 
існує  потреба  подальшого  дослідження  питання 
покращення інвестиційного клімату та підвищення 
привабливості  вітчизняної  економіки  в  періоди, 
коли  ризик  вкладення  коштів  в  об’єкти  інвесту-
вання значно зростає.

Постановка завдання.  Метою  статті  є  дослі-
дження  стану  інвестиційного  клімату  України 
та факторів, що впливають на його формування, 
розробка пропозицій щодо можливих шляхів його 
поліпшення.

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Під  поняттям  інвестиційного  клімату  розуміють 
сукупність  об’єктивних  та  суб’єктивних  умов,  які 
сприяють або уповільнюють процесу інвестування 
народного  господарства  (на  макрорівні)  та  окре-
мих підприємств, компаній, галузей (на мікрорівні). 
На  світовому  ринку  попит  на  вільні  інвестиційні 
ресурси значно перевищує пропозицію, тому дер-
жави  прагнуть  створювати  максимально  сприят-
ливі  умови  для  залучення  внутрішніх  і  зовнішніх 
інвестицій [1].

Абстрактність  визначників  інвестиційного  клі-
мату зумовлює об’єктивну складність його оціню-
вання. Щоб оцінити інвестиційний клімат у країні, 
намагаються  якось  виміряти  всю  різноманітність 
факторів,  які  його  формують.  Одні  обчислюють 
безпосередньо,  інші  –  з  використанням  певних 
наближень,  експертних  оцінок  і  рейтингів.  Відтак 
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У статті розглянуто проблему інвести-
ційного клімату України та запропоновано 
шляхи його покращення з урахуванням євро-
пейського досвіду. Проаналізовано вплив 
різних політико-правових чинників на фор-
мування інвестиційного клімату. Визначено 
розподіл освоєних капітальних інвестицій 
в Україні за сферами економічної діяль-
ності. Зроблено висновок, що першочер-
гове завдання, яке потребує вирішення, – це 
поліпшення інвестиційного клімату як на 
державному, так і на регіональному рівні. 
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний 
клімат, капітальні інвестиції, Україна, інвес-
тиційна політика.

В статье рассмотрена проблема инвести-
ционного климата Украины и предложены 
пути его улучшения с учетом европейского 
опыта. Проанализировано влияние раз-
личных политико-правовых факторов на 
формирование инвестиционного климата. 
Определено распределение освоенных капи-

тальных инвестиций по сферам экономи-
ческой деятельности. Сделан вывод, что 
первоочередная задача, требующая реше-
ния, – это улучшение инвестиционного 
климата как на государственном, так и на 
региональном уровне.
Ключевые слова: инвестиции, инвестици-
онный климат, капитальные инвестиции, 
Украина, инвестиционная політика.

The article considers the problem of the invest-
ment climate in Ukraine and suggests ways to 
improve it, taking into account the European 
experience. The influence of various political 
and legal factors on the formation of the invest-
ment climate is analyzed. The distribution of 
capital investments in the spheres of economic 
activity is determined. It is concluded that the 
priority task to be solvedis improvement of 
the investment climate, both at the state and 
regional levels.
Key words: investments, investment climate, 
capital investments, Ukraine, investment policy.
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сумують  та  усереднюють  усі  показники,  отриму-
ючи певне число для  кожної  країни. Рейтинги  та 
індекси –  єдиний доступний  вимірник  інвестицій-
ного клімату. Без них ми не мали б жодного уяв-
лення  про  це  комплексне  явище.  Тому  вони  такі 
популярні й часто цитовані. Рух угору такими рей-
тингами вважається досягненням у всьому світі [2].

У міжнародному рейтингу легкості ведення біз-
несу Doing Business 2018, який складається Світо-
вим банком, Україна зайняла 76 місце – між Бута-
ном і Киргизстаном. У порівнянні з минулим роком 

наша країна піднялася на чотири рядки з 80 місця. 
Але по більшості індикаторів Doing Business Укра-
їна втратила позиції.

Найбільше  зростання  Україна  продемонстру-
вала у сфері легкості отримання дозволів на будів-
ництво, де просунулася на 105 пунктів.

Також  у  рейтингу  зазначено  зростання  на 
41  позицію  за  показником  «сплата  податків»,  на 
дві – за показником «підключення до електроме-
режі»  і  на  одну  –  за  показником  «урегулювання 
неплатоспроможності».

Таблиця 1
Чинники, що формують інвестиційний клімат України [7]

Чинник впливу 
на інвестиційний клімат Фактори сприятливого впливу на інвестиційні чинники

Зовнішньоекономічні умови

– забезпечення вітчизняних підприємств новими ринками збуту;
– залучення до країни іноземних інвесторів, які виготовляють товари, що не 
виробляються
на території країни;
– надання державних кредитів;
– членство у всесвітніх організаціях

Ринок праці – підвищення конкурентоспроможності працездатних осіб на ринку праці;
– створення умов для самозайнятостi населення

Економічна динаміка країни

– вдосконалення технологій виробництва;
– збільшення обсягів залучених ресурсів;
– зростання підприємницької активності населення;
– збільшення кількості та якості трудових ресурсів;
– активізація попиту населення;
– розширення кредитної системи;
– зменшення монополізації виробничих і збутових ринків,
– зниження вартості на виробничі ресурси,
– зниження податкової ставки

Стан внутрішнього ринку

– зростання прибутків підприємств;
– експансіоністська бюджетна політика, яка розширює державне споживання та 
інвестиції;
– достатність ліквідних ресурсів підприємств;
– доступна вартість кредитних ресурсів

Інвестиційна активність
інвесторів

– виконання державної програми приватизації;
– зміна структури форм власності;
– мотивація фізичних і юридичних осіб щодо процесів приватизації

Державна інвестиційна 
політика

– забезпечення належного рівня розвитку економіки в цілому;
– удосконалення структури економіки;
– формування задовільного стану основних виробничих фондів, ефективність їх 
використання;
– наявність високого рівня науково-технічного розвитку країни;
– здійснення ефективного державного управління

Політико-правові умови

– відсутність протиріч між виконавчими й законодавчими органами влади;
– вдосконалення правової бази, створення логічно завершеного системного 
законодавчого
– забезпечення економічних процесів, зокрема інвестиційної діяльності;
– стабільність законодавства

Наявний виробничий 
потенціал

– забезпеченість підприємств основними засобами;
– стан основних засобів;
– ефективність використання основних засобів

Розвиток інфраструктури

-мережа вантажних терміналів та інших багатофункціональних комплексів 
необхідних для різноманітних операцій з усіма видами вантажів;
– митні склади та інші підрозділи для тимчасового зберігання товарів та для 
митного переоформлення імпорту-експорту;
– якісні залізничні колії та автомобільні дороги;
– розгалужена інфраструктура водного та морського транспорту;
– наявність інфраструктури для логістичного сервісу (мотелі, їдальні, АЗС, СТО 
тощо);
– інформаційна інфраструктура (мобільний зв’язок, доступ до мережі Internet, GPS 
тощо)
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Водночас  Україна  опустилася  на  32  пункти 
щодо легкості створення нових компаній, на 11 – 
у  захисті  мiноритарних  акціонерів,  на  дев’ять  – 
у  легкості отримання кредитів, на чотири – у лег-
кості  міжнародної  торгівлі  і  на  один  –  у  легкості 
реєстрації  власності  і  легкості  примусового  стяг-
нення контрактів [3].

В  умовах  глобалізації  економіки  кожна  дер-
жава  намагається  швидко  реалізувати  заплано-
вані  послідовні  етапи  для  утвердження  та  закрі-
плення своїх позицій на світовому ринку. Україна 
не є винятком. 

Питання створення сприятливих умов розви-
тку  інвестиційного  клімату  в  нашій  країні  зали-
шається одним із найактуальнішим. Україна має 
значний  інвестиційний  потенціал,  а  зокрема:  є 
одним  із  найбільших  потенційно  містких  ринків 
в  Європі;  володiє  багатими  природними  ресур-
сами;  має  високий  рівень  науково-дослідних 
розробок  у  багатьох  галузях  науки  і  техніки  та 
значний  науково-технічний  потенціал;  володіє 
значним  сільськогосподарським  потенціалом 
(вигідне  географічне  розташування,  сприятли-
вий  клімат,  родючі  ґрунти);  має  значні  обсяги 
основних промислово-виробничих фондів (ВПК, 
металургія).  Окрім  того,  привабливість  україн-
ської економіки для іноземних інвесторів ґрунту-
ється на наявності відносно дешевої кваліфіко-
ваної робочої сили тощо [4; 5].

В той же час, Україна мусить виконати подвійне 
завдання:  добитися  стійкого  економічного  зрос-
тання та знайти своє місце в глобальній економіці. 
При цьому варто пам’ятати, що протягом останніх 
років в Україні спостерігається інвестиційна криза, 
що була цілим рядом причин, а саме: скороченням 
абсолютних  обсягів  накопичення  і  зниженням  їх 

частки у валовому внутрішньому продукті, різким 
скороченням  бюджетного  фінансування  на  роз-
ширення виробництва, продовженням агресивної 
політики Російської Федерації, окупацією Криму та 
військовими діями на сході України. [6]. 

На основі проведених досліджень науковці  [7] 
здійснюють  групування  чинників,  що  формують 
інвестиційний клімат України та визначають осно-
вні фактори впливу на них (табл. 1).

Сьогодні  найпривабливішими  в  Україні  для 
інвесторів  є  такі  галузі  економіки  як  металургія, 
машинобудування,  хімічна  та  харчова  промисло-
вості. Також, дедалі більшу увагу  інвесторів при-
вертають  автомобільна  промисловість,  вироб-
ництво  побутової  електроніки,  високі  технології, 
вітроенергетика,  виробництво  біопалива,  логіс-
тика [4].

 Це підтверджують і дані статистики за 2017 рік. 
Так, провідними сферами економічної діяльності, 
за  обсягами  освоєння  капітальних  інвестицій, 
у  2017  р.  залишаються:  промисловість  –  33,1%; 
будівництво  –  12,3%;  сільське,  лісове  та  рибне 
господарство – 14,0%; інформація та телекомуні-
кації – 4,1%; оптова та роздрібна торгівля, ремонт 
автотранспортних  засобів  і  мотоциклів  –  7,0%; 
транспорт,  складське  господарство,  поштова  та 
кур’єрська  діяльність  –  8,7%;  державне  управ-
ління  й  оборона,  обов’язкове  соціальне  страху-
вання – 7,4% [5]. (рис. 1).

Наприкінці  2017  р.  міністр  інфраструктури 
Володимир  Омелян  заявив  про  намір  залучити 
до  країни  виробників  електромобілів.  За  сло-
вами  посадовця,  потенційні  інвестори  вже  готові 
працювати  й  чекають  лише  деяких  законодав-
чих змін. А поки тривають перемовини, в Україні 
поступово  відкриваються  іноземні  заводи  з  виго-

Промисловість; 
33,1

Будівництво; 12,3

Оптова та 
роздрібна 
торгівля; 7

Транспорт, 
складське 

господарство, 
пошта; 8,7

Інформація та 
телекомунікація; 

4,1

Фінансова та 
страхова 

діяльність; 1,9

Операції з 
нерухомим 
майном; 3,8

Державне 
управління й 
оборона; 7,4

Сільське, лісове, 
рибне 

господарство; 14 Інше; 7,7

 
Рис. 1. Розподіл освоєних капітальних інвестицій за сферами  

економічної діяльності [5] 
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товлення  автомобільних  компонентів.  У  Стрию 
та  Коломиї  працюють  заводи  німецької  компанії 
Leoni, у Львові та Немирові – японської Fujikura, у 
Кожичах на Львівщині – німецька Bader, у Терно-
полі та Чорткові – японська Sumitomo, у Бродах – 
французька  Nexans,  а  в  Луцьку  та  Житомирі  – 
німецька Kromberg & Schubert. Також до України 
переносить  потужності  Klingspor  –  французький 
виробник  абразивних  матеріалів  і  низка  підпри-
ємств іншого профілю [6]. Ще одним масштабним 
підприємством  в  Україні  з  австрійськими  інвес-
тиціями  є  Fisher-Mukschevo.  Компанія  виробляє 
180  моделей  спортивно-бігових  лиж  і  130  моде-
лей  гірських лиж. Всього, на українській фабриці 
випускається 60% обсягу продукції торгової марки 
Fischer.  Фабрика  виробляє  продукцію  не  тільки 
марки  Fischer,  а  й  інших  брендів,  зокрема,  Scott 
Usa,  Stöckli,  Tecno  Pro,  Hagan,  Rossignol, Alpina, 
Splitkein, Tecno. На  підприємстві  в Мукачеві  пра-
цює близько 1,5 тисячі осіб [8].

Необхідно  згадати  і  підписання  на  початку 
травня 2018 меморандуму між австрійською ком-
панією Head International GmbH та владою Вінниці 
по будівництві заводу  із виробництва гірськолиж-
ного обладнання.  Був проведений ретельний ана-
ліз  не  тільки  України,  а  й  інших  країн.  Але  саме 
Україна  пропонує  найкращі  можливості  для  кон-
курентоспроможного  випуску  продукції  в  цій  час-
тині світу, навіть кращі ніж в Китаї. Проект розра-
хований  на  три  етапи  протягом  2019-2020  років. 
Важливим є, те що на початковому етапі кількість 
робочих місць становитиме більше 300, а під час 
розширення  виробництва  орієнтовна  кількість 
нових  робочих  місць  сягатиме  до  1  тисячі  осіб. 
Вартість проекту становить 80 мільйонів євро [8].

  Усе  це  дає  привід  для  оптимістичних  мірку-
вань  про  «нову  індустріалізацію»  України.  Оче-
видно,  її  інвестиційна  привабливість,  незважа-
ючи  на  війну,  зростає,  але  переоцінювати  це  не 
слід. З 1,6 млрд дол. США, які отримала країна у 
2017 р., у промисловість було спрямовано менше 
ніж 30%. До того ж загальний обсяг інвестицій все 
ще не вийшов на довоєнний рівень (4,5 млрд дол. 
США у 2013 р.) [6].

В Україні є сфери, які мають значні конкурентні 
переваги та в перспективі можуть зацікавити іно-
земного  інвестора,  –  це  військово-промисловий 
комплекс,  хімічна  та  фармацевтична,  аерокос-
мічна галузі, IT та високі технології, туризм. 

Для  подальшого  покращення  інвестиційного 
клімату України актуальним на сьогодні є питання 
удосконалення  правової  та  організаційної  бази 
для підвищення дієздатності механізмів  забезпе-
чення сприятливого інвестиційного клімату й фор-
мування основи збереження та підвищення конку-
рентоспроможності вітчизняної економіки [4].

Варто  зазначити, що  з  роками в Україні  скла-
лася система нормативно-правової бази, яка регу-

лює  діяльність  іноземних  інвесторів  та  механізм 
залучення іноземних інвестицій, вона складається 
з:  Закону  України  «Про  інвестиційну  діяльність», 
Закону України «Про захист  іноземних  інвестицій 
на Україні», Закону України «Про інститути спіль-
ного  інвестування»,  Постанов  КМУ  «Про  затвер-
дження Державної  стратегії  регіонального розви-
тку на період до 2020 року», «Про затвердження 
Положення  про  порядок  державної  реєстрації 
договорів  (контрактів)  про  спільну  діяльність  за 
участю іноземного інвестора» тощо [9].

Однак,  як  стверджують  бізнесмени  в  числен-
них опитуваннях, цього недостатньо – подолання 
корупції і забезпечення захисту права власності є 
ключовими  для  створення  сприятливого  бізнес-
середовища [10].

Активна  діяльність  по  вдосконаленню  норма-
тивно-правової бази у сфері інвестування є осно-
вою для активізації залучення іноземних інвести-
цій на сучасному етапі, адже теперішня ситуація 
значно  відрізняється  від  того,  що  було  десять 
років тому, коли задля залучення інвестицій Укра-
їна могла  пропонувати  їм  участь  в мегaпроектах 
на кшталт великої приватизації чи розбудови інф-
раструктури [10].

Тепер  додались  ризики  поширення  воєнної 
нестабільності.  До  того  ж,  кількість  мегапроек-
тів,  які  можна  було  б  запропонувати  інвесторам, 
є меншою. Перспективи великої приватизації вже 
не викликають значного оптимізму.

Ще  одним  з  проектів,  який  потенційно  може 
привабити масштабні  інвестиції  як  від  приватних 
компаній, так  і від міжнародних фінансових уста-
нов – це  великі  інфраструктурні  проекти  з  відбу-
дови  Донбасу.  Однак  це  стане  можливим  лише 
у віддаленій перспективі при інтеграції регіону.

Таким чином з альтернативи «діяти як легко чи 
як ефективно» в співпраці з інвесторами залиша-
ється непростий шлях не яскравих мегапроектів, 
а  щоденних  кропітких  реформ,  спрямованих  на 
покращення  інвестиційного  клімату.  На  відміну 
від великих проектів, такі реформи можуть не бути 
привабливими з точки зору політичних рейтингів, 
але вони є необхідними.

Сприяння поліпшенню інвестиційного клімату в 
Україні є одним з найважливіших пріоритетів дер-
жавної політики на сучасному етапі. Проте, швидко 
змінити  ситуацію  практично  неможливо.  Багато 
процесів, як, наприклад, політична реформа, подо-
лання корупції і інші інституційні зміни мають три-
валий характер. Але є ряд першочергових заходів, 
які здатні покращити ситуацію [5, 11]: 

–  досягнення  національної  згоди  між  різними 
рівнями управління влади,  соціальними  групами, 
громадськими організаціями;

–  удосконалення  правової  і  нормативної  бази 
держави,  для  функціонування  стабільної  еконо-
міки;
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– запровадження міжнародних стандартів;
–  підвищення  ефективності  використання 

бюджетних коштів;
–  стимулювання  економічного  зростання 

з широким  використанням  інновацій  та  сучасних 
технологій;

– ліквідація обмежень на підприємницьку діяль-
ність;

–  консолідація  та  розвиток  джерел  фінансу-
вання інвестицій;

– подолання корупції.
Висновки з проведеного дослідження. Укра-

їні потрібно залучати нові потоки інвестиції, в першу 
чергу щоб розвиватись  та  покращувати  економіч-
ний  стан  країни.  Так  як  протягом  останніх  років 
в країні спостерігається інвестиційна криза, то існує 
потреба покращення інвестиційного клімату та під-
вищення привабливості вітчизняної економіки.

Оцінка  інвестиційної привабливості держави є 
одним  із  найважливіших  аспектів  для  прийняття 
будь-якого інвестиційного рішення. Чим складніша 
ситуація  в  країні,  тим  більше  досвід  та  інтуїція 
інвестора  спирається  на  експертне  дослідження 
інвестиційного середовища.

Україна має  значний  інвестиційний  потенціал, 
а  галузі  з  конкурентними  перевагами  можуть 
досягнути глобального значення для майбутнього 
розвитку та підвищення якості рівня життя в кра-
їні. Все більше увагу інвесторів привертають авто-
мобільна  промисловість,  виробництво  побутової 
електроніки,  високі  технології,  вітроенергетика, 
виробництво біопалива, логістика.

Удосконалення правової та організаційної бази 
є  одночасно  як  передумовою,  так  і  результатом 
успішних реформ у нашій державі. Але це не тільки 
вдосконалення  на  законодавчому  рівні,  а  і  ство-
рення системи гарантій стабільності для інвестора. 
Вони  повинні  бути  впевненні, що  сьогодні  краще, 
ніж вчора, а завтра буде краще, ніж сьогодні.
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CHARACTERISTICS OF INVESTMENT CLIMATE OF UKRAINE

The purpose of the article is to study the state of the investment climate in Ukraine and the factors that influ-
ence its formation, to develop proposals for possible ways to improve it.

The concept of "investment climate" and the abstractness of determinants, which resulting the objective 
complexity of their evaluation, are considered in the article. 

The article analyzes the position of Ukraine in the international rating Doing Business 2018. Ukraine dem-
onstrated the largest growth in the sphere of obtaining construction permits, where it advanced 105 points. 
Ratings and indices are the measure of the investment climate.

It is revealed that Ukraine has significant investment potential, in particular: it is the last truly large emerging 
market in Europe; it is reach with natural resources; it has a high level of research and development in many 
branches of science and technology and significant scientific and technical potential; it has a significant agri-
cultural potential (auspicious geographical location, favorable climate, fertile soils); it has significant volumes 
of major industrial-production funds (military-industrial complex, metallurgy).

It is traced that the most attractive spheres in Ukraine for investors are such branches of economy as metal-
lurgy, mechanical engineering, chemical and food industry.

It was revealed that today there is a question of improving the legal and organizational framework. Dynamic 
activities aimed at improving the regulatory framework in the field of investment are the basis for increasing the 
attraction of foreign investment at the present stage.

The article deals with the priority measures that can improve the investment climate, as this is one of the 
most important priorities of state policy at the present stage.

Consequently, Ukraine needs to attract new investment flows, first of all, in order to develop and improve 
the economic situation of the country. As in recent years, the country experienced an investment crisis. So 
there is a need to improve the investment climate and increase the attractiveness of the domestic economy.
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Постановка проблеми.  Фінансово-економіч-
ний розвиток будь-якої держави світу в сучасних 
умовах  господарювання  безпосередньо  зале-
жить від інноваційного розвитку. Але інноваційний 
потенціал  країни  потребує  значної  кількості  часу 
та ресурсів для його формування. Саме тому акту-
альним є сучасне і зважене державне регулювання 
інноваційної  діяльності  та  обґрунтована  іннова-
ційна  політика.  Фінансування  фундаментальних 
наукових досліджень, на основі яких у подальшому 
будуть формуватися прикладні дослідження, роз-
роблення  механізму  фінансування,  визначення 
мотиваційних  інструментів  для  вітчизняних  нау-
ковців,  формування  сприятливого  інвестиційного 
клімату  та  ще  багато  інших  факторів  повністю 
залежать  від  державного  регулювання.  Отже, 
визначення  основних  принципів  функціонування 
раціональної  інноваційної  політики  є  ключовим 
чинником  для  розвитку  України  в  майбутньому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Стрімкий  розвиток  науково-технічного  прогресу 
та,  як  наслідок,  сучасного  суспільства  зумовлює 
значне підвищення наукових інтересів щодо дослі-

дження питання державного регулювання іннова-
ційної діяльності України. У цьому напрямі працю-
ють такі українські вчені, як О. Амоша, А. Власова, 
А.  Гальчинський,  М.  Гаман,  В.  Геєць,  О.  Лапко, 
С.  Покропивний,  З.  Румянцева,  Н.  Саломатін, 
В. Семіноженко та багато інших.

Постановка завдання. Метою статті  є визна-
чення основних особливостей державного регулю-
вання інноваційної політики в Україні та виявлення 
можливостей і ресурсів для її вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найбільш актуальними та необхідними завданнями 
для  забезпечення  стабільного  зростання  еконо-
міки держави є підвищення інвестиційного клімату 
та  залучення  іноземних  інвестицій.  Такі  глобальні 
економічні питання вирішуються на рівні держави. 

Найбільш дієвим та ефективним інструментом 
забезпечення високого рівня інвестиційної прива-
бливості економіки України є регламентація  інно-
ваційно-інвестиційної  діяльності  й  формування 
сприятливого правового середовища для реаліза-
ції інноваційної діяльності суб’єктами інноваційно-
інвестиційного процесу. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОГО  
РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
STUDY OF PRIORITY DIRECTIONS OF STATE REGULATION  
OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

УДК 330.341.1
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У статті визначено основні особливості 
державного регулювання інноваційної діяль-
ності в Україні, зокрема на основі Закону 
України «Про інноваційну діяльність». Про-
аналізовано основні напрями здійснення дер-
жавного регулювання інноваційної діяльності 
в Україні. Визначено основні шляхи подальшої 
підтримки інноваційної діяльності на рівні 
держави. Виявлено основні проблеми розви-
тку наукової діяльності в Україні. Наведено 
приклад зарубіжного регулювання інновацій-
ної діяльності. Запропоновано основні заходи 
щодо підвищення ефективності державного 
регулювання інноваційної політики на основі 
проаналізованого зарубіжного досвіду. 
Ключові слова: інновація, інноваційна діяль-
ність, інноваційна політика, інноваційний 
потенціал, інвестиційна діяльність.

В статье определены основные особенно-
сти государственного регулирования инно-
вационной деятельности в Украине, в част-
ности на основе Закона Украины «Про 
инновационную деятельность». Проанали-
зированы основные направления осущест-
вления государственного регулирования 
инновационной деятельности в Украине. 
Определены основные пути дальнейшей 
поддержки инновационной деятельности 
на государственном уровне. Обнаружены 

основные проблемы в развитии научной дея-
тельности в Украине. Приведен пример ино-
странного регулирования инновационной 
деятельности. Предложены основные спо-
собы повышения эффективности государ-
ственного регулирования инновационной 
политики на основе проанализированного 
зарубежного опыта.
Ключевые слова: инновация, инновацион-
ная деятельность, инновационная поли-
тика, инновационный потенциал, инвести-
ционная деятельность.

The article outlines the main features of state reg-
ulation of innovative activity in Ukraine, in particu-
lar, based on the Law of Ukraine “On Innovation 
Activity” The main directions of the state regu-
lation of innovation activity in Ukraine are ana-
lyzed. The main ways of further support of inno-
vation activity at the state level are determined.  
The basic problems of development of sci-
entific activity in Ukraine are revealed. The 
sample of foreign regulation of innovation activ-
ity is given. The main measures are proposed 
to increase the efficiency of state regulation of 
innovation policy based on the analyzed foreign  
experience.
Key words: innovation, innovative activity, inno-
vation policy, innovative potential, investment 
activity.

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ  
НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
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У більшості країн світу з високим рівнем еконо-
мічного розвитку вдало поєднується значний роз-
виток науки і новітніх технологій із використанням 
ефективних  механізмів  державного  регулювання 
ринкових  відносин,  ініціативою  учасників  ринку. 
Саме  таке  поєднання  забезпечує  високі  темпи 
економічного та соціального розвитку [3, c. 23].

Практика  високорозвинутих  зарубіжних  країн 
свідчить про те, що держава повинна впроваджу-
вати  інноваційну стратегію шляхом використання 
ринкових відносин, але без зведення до них усього 
управління інноваційним процесом.

У розвинених країнах світу основна мета дер-
жавного втручання в інноваційну діяльність поля-
гає  у  забезпеченні  сталого  розвитку  економіки, 
формуванні  сприятливого  інвестиційного  клімату 
та підтриманні високої інноваційної активності.

Державна інноваційна політика – це сукупність 
форм  і методів діяльності держави, спрямованих 
на створення взаємопов’язаних механізмів  інсти-
туційного,  ресурсного  забезпечення підтримки  та 
розвитку  інноваційної  діяльності  на  формування 
мотиваційних  факторів  активізації  інноваційних 
процесів [8, c. 7].

Мета державної інноваційної політики – форму-
вання у країні таких умов для діяльності господа-
рюючих суб’єктів, за яких вони були б зацікавлені 
й  спроможні  розробляти  і  виготовляти  нові  види 
продукції, впроваджуючи сучасні наукомісткі й еко-
логічно чисті технології [4, c. 57].

Інноваційна  діяльність  в  Україні  на  рівні  дер-
жавної  влади  регламентується  Законом  України 
«Про  інноваційну  діяльність».  Основними  прин-
ципами державної  інноваційної політики Законом 
установлено такі [5]:

–  орієнтацію  на  інноваційний  шлях  розвитку 
економіки України;

– визначення державних пріоритетів інновацій-
ного розвитку;

–  формування  нормативно-правової  бази 
у сфері інноваційної діяльності;

–  створення  умов  для  збереження,  розвитку 
і  використання  вітчизняного  науково-технічного  
та інноваційного потенціалу;

– забезпечення взаємодії науки, освіти, вироб-
ництва,  фінансово-кредитної  сфери  у  розвитку 
інноваційної діяльності;

– ефективне використання ринкових механізмів 
для  сприяння  інноваційній  діяльності,  підтримку 
підприємництва у науково-виробничій сфері;

– здійснення заходів на підтримку міжнарод-
ної науково-технологічної кооперації, трансферу 
технологій, захисту вітчизняної продукції на вну-
трішньому  ринку  та  її  просування  на  зовнішній 
ринок;

– фінансову підтримку, здійснення сприятливої 
кредитної,  податкової  й  митної  політики  у  сфері 
інноваційної діяльності;

–  сприяння  розвитку  інноваційної  інфраструк-
тури;

– інформаційне забезпечення суб’єктів іннова-
ційної діяльності;

– підготовку кадрів у сфері інноваційної діяль-
ності.

У Законі України «Про інноваційну діяльність» 
чітко зазначено, що державне регулювання  інно-
ваційної діяльності здійснюється шляхом [5]:

–  визначення  і  підтримки  пріоритетних  напря-
мів  інноваційної  діяльності  державного,  галузе-
вого, регіонального і місцевого рівнів;

– формування  і  реалізації  державних,  галузе-
вих, регіональних і місцевих інноваційних програм;

– створення нормативно-правової бази та еко-
номічних механізмів для підтримки і стимулювання 
інноваційної діяльності;

– захисту прав та інтересів суб’єктів інновацій-
ної діяльності;

– фінансової підтримки виконання інноваційних 
проектів;

–  стимулювання  комерційних  банків  та  інших 
фінансово-кредитних  установ,  що  кредитують 
виконання інноваційних проектів;

–  установлення  пільгового  оподаткування 
суб’єктів інноваційної діяльності;

– підтримки функціонування і розвитку сучасної 
інноваційної інфраструктури.

Варто  звернути  увагу  на  те,  що  регулювання 
інноваційної діяльності відповідно до Закону Укра-
їни  «Про  інноваційну  діяльність»  можливо  здій-
снювати  на  різних  рівнях  управління  державо: 
від  Верховної  Ради  до  органів  виконавчої  влади 
на  місцях.  Їх  участь  у  регулюванні  інноваційних 
процесів  зумовлена  тими  функціями,  які  вони 
виконують у загальній системі економіки країни.

У  сучасних  ринкових  умовах  господарювання 
державна  влада  реалізує  інноваційну  політику 
за трьома базовими напрямами [1, c. 145]:

1)  забезпечення  учасників  інноваційного  про-
цесу фінансовими ресурсами;

2) створення для просування інноваційних сис-
тем  маркетингових,  консалтингових,  інжиніринго-
вих  фірм,  інвестиційних  «ризикових»  компаній  і 
банків, бірж технологій та формування сприятли-
вої  інфраструктури  ринку,  включаючи  державні 
програми  створення  технополісів,  технопарків, 
вільних економічних зон;

3) вироблення єдиних загальних правил і меха-
нізмів координації всіх суб’єктів ринку інновацій на 
взаємовигідній основі кооперування.

Державна  інноваційна  політика  спрямована 
на стимулювання створення сприятливого клімату 
для  інноваційних процесів  і  є  сполучною ланкою 
між сферою науково-технічної діяльності й вироб-
ництвом.

Основні шляхи державної підтримки інновацій-
ної діяльності [6]:
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–  сприяння  розвитку  науки,  зокрема  приклад-
ної, малого  інноваційного підприємництва  і підго-
товки наукових кадрів;

–  створення  програм,  спрямованих  на  підви-
щення  інноваційної  активності  у  сфері  виробни-
цтва;

– формування державних замовлень на НДДКР 
із метою забезпечення початкового попиту на інно-
вації, які потім одержують поширення в економіці;

–  уведення  податкових  та  інших  інструментів 
державного  регулювання  з  метою  формування 
активного  впливу  на  ефективність  інноваційних 
рішень;

–  посередництво  у  взаємодії  академічної, 
вишівської й прикладної науки з метою стимулю-
вання кооперації у сфері НДДКР.

Інноваційна політика держави не обмежується 
лише  фінансовою  підтримкою  розроблення  нау-
ково-технічних  програм  та  забезпеченням  пільг 
суб’єктам  інноваційної діяльності. Держава пови-
нна також реалізувати функції комерційної реалі-
зації  науково-технічних  нововведень  із  викорис-
танням  своїх  уповноважених  виконавчих  органів 
(зокрема інноваційних науково-технічних фондів). 
Для повноцінної підтримки інноваційної діяльності 
держава  має  виступати  основним  інвестором 
в  інтелектуальний  капітал,  суб’єктом,  зацікавле-
ним  у  збільшенні  економічних  ефектів  науково-
технічного прогресу [7, c. 2]. 

Забезпечення  розвитку  наукової  діяльності 
в  сучасних  реаліях  функціонування  вітчизняної 
економіки на рівні держави є складним, але дуже 
актуальним питанням. Варто враховувати значне 
відставання  України  від  індустріально-розвину-
тих країн сьогодення. Ще на початку становлення 
української  незалежності  через  тривалу  еконо-
мічну  кризу в державі виникла значна прогалина 
у розвитку мікроелектроніки та комп’ютерних тех-
нологій  (порівняно  з  провідними  країнами  світу). 
Саме  це  значною мірою  гальмує  науково-техніч-
ний прогрес у сучасних умовах, адже щоб засво-
їти новітні технології сьогодні необхідно спочатку 
заповнити  прогалину,  яка  виникла,  та  опанувати 
«старі» світові наукові досягнення. Але для такого 
процесу ресурсів, що виділяються державою для 
забезпечення  науки,  не  вистачить,  адже  вони 
займають доволі низьку частку в структурі держав-
них видатків.

Ще  однією  ключовою  відмінністю  провідних 
країн  світу  є  значна  зацікавленість  бізнесу  в 
розвитку науки  та, як наслідок,  її фінансуванні. 
Підприємства  за  кордоном  інвестують  значні 
ресурси  у  ті  наукові  дослідження,  які  їх  цікав-
лять та можуть забезпечити конкурентні преваги 
на  ринку.  Але  при  цьому  не  можна  нехтувати 
внеском  держави  в  наукову  діяльність,  адже, 
наприклад,  у  європейській  практиці  відбува-
ється  державне  фінансування  фундаменталь-

них досліджень, що є потужною базою для роз-
витку прикладної науки [2].

На  жаль,  вітчизняні  підприємства  не  заці-
кавлені  у  вкладенні  інвестиційних  ресурсів  у 
наукову  діяльність,  адже  українські  наукові 
установи з державним фінансуванням не здатні 
гарантувати високий рівень і актуальність дослі-
джень,  а  також  виконання  в  короткі  терміни. 
Саме  тому  актуальним  для  українських  реалій 
є створення проектних університетів за зразком 
європейської системи розвитку освіти та науки. 
Суть  полягає  в  тому,  що  підприємства  пропо-
нують  для  наукових  установ  гранти  на  розро-
блення необхідних проектів, а науковці беруться 
за  його  реалізацію.  Таким  чином,  провідні  про-
фесори  та  доценти  після  підготовки  таких  про-
ектів здатні передати значний практичний досвід 
для студентів  та задовольнити потреби підпри-
ємств у новітніх розробках. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, державне регулювання інноваційної діяль-
ності  в  Україні  регламентується  Законом  Укра-
їни  «Про  інноваційну  діяльність»,  де  визначено 
основні  принципи  функціонування  інноваційної 
програми  держави  та  особливості  її  реалізації. 
Дослідивши  основні  шляхи  розвитку  інновацій-
ної діяльності в країні, а також базові механізми 
її  підтримки  на  рівні  держави,  можемо  зробити 
висновок,  що  для  забезпечення  науково-техніч-
ного  зростання  необхідно  запозичувати  досвід 
індустріально-розвинутих  країн  світу  та  створю-
вати проектні  університети, які будуть підтриму-
ватись не лише коштами з державного бюджету, 
але  і  фінансуватимуться  приватними  підприєм-
ствами на грантовій основі. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Вакалюк В. Роль державної  інноваційної полі-

тики в економічному розвитку України. Вісник ЖДТУ. 
№ 4(78). 2016. С. 143–150. 

2.  Данилишин  Б.  Українська  наука:  шанс  на 
відродження.  2018.  URL:  https://dt.ua/SCIENCE/ 
ukrayinska-nauka-shans-na-vidrodzhennya-278213_.
html.

3.  Державне  регулювання  інфраструктури  на 
регіональному  рівні:  монографія  /  О.  Амосов, 
А. Дєгтяр, Я. Календжян та ін.; за заг. ред. А. Дєгтяра.  
Харків: ХарРІНАДУ «Магістр», 2011. 263 с.

4.  Йохна  М.  Стадник  В.  Економіка  і  організація 
інноваційної  діяльності:  Навчальний  посібник.  Київ: 
Видав.центр. »Академія», 2005. 400 с.

5.  Про  інноваційну  діяльність:  Закон  України 
від 4.07.2002 р. №40– IV (із змінами і доп. №5460-VI 
від 16.10.2012 р.). Відомості Верховної Ради України. 
2014. № 2–3. Ст. 41.

6.  Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність: 
Закон України від 26.11.2015 р. № 848-VIII (із змінами 
і доп. № 922-VIII від 25.12.2015 р.). Вісник Верховної 
Ради. 2016. № 9. Ст.89.



33

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

7. Ульянченко Ю., Винокурова О. Стратегія  роз-
витку  державної  інноваційної  діяльності  в  Україні. 
Теорія  та  практика  державного  управління.  2010.  
Вип. 2(29). С. 1–4.

8. Череп А., Васильєва С. Розвиток  інноваційної 
діяльності в Україні в сучасних умовах. Вісник Хмель-
ницького  національного  університету.  2010.  №  5,  
Т. 3. С. 7.

REFERENCES:
1.  Vakaliuk  V.A.  (2016),  Rol  derzhavnoi  innovatsi-

inoi polityky v ekonomichnomu rozvytku Ukrainy, Visnyk 
ZhDTU, № 4(78), рр. 143-150.

2.  Danylyshyn  B.M.  (2018),  Ukrainska  nauka: 
shans  na  vidrodzhennia,  available  at:  https://dt.ua/ 
SCIENCE/ukrayinska-nauka-shans-na-vidrodzhen-
nya-278213_.html.

3.  Amosov,  O.Ju.,  Djegtjar,  A.O.  and  Kalen-
dzhjan,  Ja.V.  (2011),  Derzhavne  reguljuvan-
nja  infrastruktury  na  regional’nomu  rivni,  in  

Djegtjar,  A.O.  (Ed.),  HarRINADU  “Magistr”,  Kharkiv,  
263 p.

4. Johna, M.A. and Stadnyk, V.V. (2005), Ekonomika 
i  organizacija  innovacijnoi’  dijal’nosti,  Vydav.centr.  
“Akademija”, Kyiv, 400 p.

5. The Verhovna Rada of Ukraine (2012), Pro inno-
vacijnu  dijal’nist’,  Vidomosti  Verhovnoi’  Rady  Ukrai’ny, 
No. 2–3, p. 41.

6. The Verhovna Rada of Ukraine (2015), Pro nauk-
ovu i naukovo-tehnichnu dijal’nist’, Vidomosti Verhovnoi’ 
Rady Ukrai’ny, No. 9, p. 89.

7. Ul’janchenko, Ju.O. and Vynokurova, O.I. (2010), 
“Strategija  rozvytku  derzhavnoi’  innovacijnoi’  dijal’nosti 
v Ukrai’ni”, Teorija ta praktyka derzhavnogo upravlinnja, 
Vol. 2 (29), pp. 1–4.

8. Cherep, A.V. and Vasyl’jeva, S.I. (2010), “Rozvy-
tok innovacijnoi’ dijal’nosti v Ukrai’ni v suchasnyh umo-
vah”, Visnyk Hmel’nyc’kogo nacional’nogo universytetu, 
No. 5, Vol. 3, p. 7.

Vakaliuk V.A.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

Senior Lecturer at Department of Management and Tourism
Zhytomyr State Technological University

Balkovska V.V.
Assistant Lecturer at Department of Management and Tourism

Zhytomyr State Technological University

STUDY OF PRIORITY DIRECTIONS OF STATE REGULATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN UKRAINE

The article analyses the main mechanisms of state regulation of innovation activity in Ukraine. In the mod-
ern world, countries with innovative potential are leaders in international markets. That is why the development 
of the latest technologies and the development of scientific and technological advance are relevant for ensur-
ing the country’s successful development. However, innovation activity is virtually impossible to carry out with-
out established, well-founded state regulation. The funding of fundamental research, which will form the basis 
for further research, the development of financing mechanism, the definition of motivational tools for domestic 
scientists, the formation of a favourable investment climate, and many other factors, are entirely dependent 
on state regulation.

The authors determine that state innovation policy is a set of forms and methods of state activity aimed 
at creating interrelated mechanisms of institutional, resource support and development of innovation activity, 
forming motivational factors of intensification of innovative processes.

In Ukraine, innovation activities are regulated by the Law of Ukraine “On Innovation Activity” that defines 
the basic principles of state innovation policy. The main ones are the orientation towards the innovative way 
of developing the Ukrainian economy, identifying the state priorities of innovation development, promoting the 
development of innovation infrastructure, information provision of innovation actors, and others.

The Law of Ukraine “On Innovation Activity” also determines the main methods of state regulation, which 
include  the  following: definition and support of priority directions of  innovation activity at  the state, branch, 
regional, and local levels, creation of a regulatory and legal framework and economic mechanisms for support-
ing and stimulating innovation, protection of the rights and interests of entities of innovation activity, financial 
support for innovative projects’ implementation, etc.

The article identifies the main ways of the state innovation policy and its three main directions: provision of 
participants of the innovative process by financial resources, creation for the promotion of innovative systems 
of all possible means and development of common rules and mechanisms of coordination of all subjects of the 
innovation market on a mutually beneficial basis of cooperation.

Having  examined  the main ways  of  developing  innovation  activity  in  the  country,  as well  as  the  basic 
mechanisms for  its support at the state level,  the authors determined that  in order to provide scientific and 
technological growth, it is necessary to borrow the experience of industrialized countries of the world and to 
create project universities that will be supported not only by means of state budget but also funded by private 
enterprises on a grant basis.
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Постановка проблеми.  Забезпечення  еконо-
мічної  безпеки  є  невід’ємною функцією  держави 
та  основною  сферою  діяльності  інститутів,  вони 
мають  реалізовувати  життєво  важливі  інтереси 
людини,  суспільства,  держави,  розробляти  та 
здійснювати комплекс заходів щодо захисту їх від 
впливу зовнішніх  і внутрішніх загроз, гарантувати 
сприятливі  умови  життя  і  продуктивності  праці 
громадян.  Одним  із  пріоритетів  зміцнення  кон-
курентоспроможності  національної  економіки  та 
забезпечення науково-технологічного компонента 
економічної  безпеки  держави  є  вдосконалення 
інституціональної  інфраструктури  інноваційного 
розвитку. Загалом, у процесі ринкових трансфор-
мацій  унаслідок  недостатньої  уваги  до  інституці-
онального  базису  в  Україні  створилася  нераціо-
нальна  структурна  побудова  інституціонального 
середовища  з  домінуванням  неформальних  від-
носин  та  інститутів  над  офіційними,  ключовими 
для розуміння інституціональної природи ринкової 
економіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процеси  забезпечення  економічної  безпеки  дер-
жави постійно перебувають у центрі уваги науков-
ців. Теоретичні засади інституціональних чинників 
забезпечення  механізму  підтримки  економічної 
безпеки  закладено  представниками  класичного 
інституціоналізму  (Т.  Вебленом,  Дж.  Коммонсом, 
К.  Гелбрейтом,  В.  Мітчеллом)  та  неоінституціо-
налізму  (О.  Вільямсоном,  Р.  Коузом,  Д.  Нортом, 

Дж. Бюкененом та ін.). Різні аспекти інституціона-
лізації економічних процесів у постсоціалістичних 
країнах  актуалізуються  у  працях  Т.  Антропової, 
М.  Войноренка,  Т.  Гайдай,  Г.  Нурєєва,  В.  Полте-
ровича,  В.  Тарасевича,  А.  Чухна  та  інших  уче-
них. Зв’язок між  інституціональним середовищем 
і  безпекою держави досліджували Дж. Бьюкенен 
та  Дж.  Гелбрейт.  Проблеми  економічної  безпеки 
широко  актуалізуються  у  працях  і  вітчизняних 
науковців О. Барановського, З. Варналія, А. Галь-
чинскього,  В.  Горбуліна,  А.  Гуменюка,  В.  Геєця 
та  багатьох  інших.  У  більшості  випадків  у  центрі 
їхньої уваги знаходяться окремі питання, пов’язані 
із  визначенням  сутності,  природи  та  критеріїв 
економічної  безпеки,  суб’єктів  та  об’єктів,  рівнів 
і  складників,  що  формують  економічну  безпеку, 
дослідженням проблем уразливості національних 
економік  тощо.  Недостатній  рівень  розроблення 
проблем, суперечливість і динамічність окремих її 
аспектів зумовили вибір дослідження.

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження  та  обґрунтування  того, що  саме  інститу-
ціональні  суперечності  та  конфлікти  в  процесі 
ринкової  трансформації  загрожують  економічній 
безпеці держави. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На процес інституціоналізації системи економічної 
безпеки  впливають  державно-регуляторні  меха-
нізми  економічного  захисту  всіх  суб’єктів  еконо-
міки  і,  як  зазначають В.  Горбулін, А.  Качинський, 
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У статті обґрунтовано і доведено, що 
інституціоналізація економічної безпеки – це 
процес створення інститутів, норм, правил, 
які підвищують стійкість й адаптивність 
національної економіки, сприяють зрос-
танню її продуктивності та зниженню ризи-
ків, саме інституціональні суперечності та 
конфлікти в процесі ринкової трансформації 
загрожують економічній безпеці держави; 
гарантування економічної безпеки держави 
має реалізовуватися через систему інсти-
туцій, які беруть участь у гарантуванні 
національної безпеки згідно з чинним законо-
давством. 
Ключові слова: економічна безпека, інсти-
туціональний підхід, інституціональне 
середовище, інституціональні структури, 
інституціоналізація.

В статье обосновано и доказано, что 
институционализация экономической без-
опасности – это процесс создания инсти-
тутов, норм, правил, которые повышают 
устойчивость и адаптивность националь-
ной экономики, способствуют росту его 
производительности и снижению рисков, 
именно институциональные противоречия 

и конфликты в процессе рыночной транс-
формации угрожают экономической без-
опасности государства; обеспечение эконо-
мической безопасности государства должно 
реализовываться через систему инсти-
тутов, участвующих в обеспечении наци-
ональной безопасности в соответствии  
с действующим законодательством.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность, институциональный подход, инсти-
туциональная среда, институциональные 
структуры, институционализация.

The article proved and proved that the institu-
tionalization of economic security – the process 
of creating institutions, norms, rules that increase 
resilience and adaptability of the national econ-
omy, promote the growth of productivity and 
risk reduction is institutional contradictions and 
conflicts in the process of market transforma-
tion threatens the economic security of the state; 
guaranteeing economic security should be imple-
mented through the institutions involved in ensur-
ing national security in accordance with the law.
Key words: economic security, institutional 
approach, institutional environment, institutional 
structures, institutionalization.



35

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

закріплюють легітимні економічні форми у струк-
турі  суспільного  базису  [1,  с.  47–48].  Інституці-
ональний  підхід  до  аналізу  структурних  змін  дає 
змогу стверджувати, що  ідеологія  соціально-рин-
кової економіки має реалізуватися в нових інститу-
тах, поява яких сприяє становленню і модернізації 
системи суспільних відносин [6].

Для  забезпечення  економічної  безпеки  необ-
хідний  ефективний,  інституціональний  механізм 
активізації  зростання  конкурентоспроможності 
економіки – чинника економічної безпеки держави, 
при цьому залишається головним інституціональ-
ним чинником розвитку соціально-ринкової еконо-
міки. Економіка господарюючого суб’єкта залежить 
від  зовнішніх  обставин  політичного  і  соціального 
характеру, дослідження яких дає змогу зрозуміти 
склад  інституціональних  змін,  які  містять  сукуп-
ність правових та економічних методів управління 
і  сприяють  виявленню  небезпек  для  економічної 
безпеки держави. Ефективність  розвитку досяга-
ється через ефективну інституціональну систему, 
яка реалізує суспільні  інтереси, організовує  і гар-
монізує  їх  у  напрямі  забезпечення  національних 
інтересів,  зокрема  національної  безпеки.  Інсти-
тути – це правила гри в суспільстві, обмеження  і 
передумови розвитку в політиці, соціальній сфері 
та економіці. Д. Норт виокремлює три компоненти 
інститутів: неформальні обмеження (традиції, зви-
чаї, умовності); формальні правила (закони, адмі-
ністративні  акти);  механізм  примушування,  вико-
нання правил (суди, поліція) [2, с. 73].

Економічна  безпека  країни  визначається  дію-
чою  інституціональною  структурою  економіки 
та  якістю  функціонування  інститутів.  На  думку 
Н. Литвиненко та М. Флейчук, різноманітні погляди 
та аргументи засвідчують те, що економічна без-
пека  –  це  характеристика  спеціального  стану 
суспільства,  вона  має  розглядатися  інституціо-
нальною  системою  відтворення  умов  стабільної 
економічної та політико-правової динаміки у спосіб 
соціальних відносин [3, с. 21; 4, с. 431]. Проте полі-
тичні  та  соціальні  зв’язки  не можуть  підтримува-
тись самі по собі, навіть для досягнення важливих 
цілей економічної безпеки, оскільки їх породжують 
зацікавлені соціальні та політичні суб’єкти. Еконо-
мічна безпека держави  (як  соціально-економічна 
система)  володіє  своєрідною  «матрицею  без-
пеки», яка характеризує її спроможність бути стій-
кою і розвиватися. За Д. Нортом, інституціональна 
матриця – це комплекс взаємозалежних правил і 
неформальних  обмежень,  сукупність  яких  визна-
чає економічну діяльність, а також специфіку еко-
номічних і політичних інститутів кожного окремого 
суспільства і задає різноманітні напрями траєкто-
рії розвитку [2, с. 53]. 

Процес  управління  рівнем  економічної  без-
пеки можливий за умов використання регуляторів 
економічного,  політичного  та  інституціонального 

характеру. Без ефективного функціонування інсти-
тутів процес відтворення економічної безпеки буде 
малопродуктивним, як зазначає Д. Белл, інституці-
ональні  структури – «це  головний каркас  історії» 
[5, с. 19], а  інституціональне середовище – своє-
рідний захисний «прошарок» соціально-економіч-
ної системи, який дає змогу їй максимально реалі-
зувати свій економічний потенціал, устояти перед 
тиском різноманітних загроз і викликів [6, с. 129].

Роль  інституціоналізації  полягає  в  тому,  що 
вона  є  чинником  зниження  невизначеності  й 
основою  для  прогнозування  поведінки  суб’єктів. 
Інститути пропонують схему дії в тих сферах, де 
ця  схема  не  існувала  і  тому  в  ній  була  невизна-
ченість, у процесі інституціоналізації відбувається 
заміна  спонтанної  поведінки  на  передбачувану, 
яка  очікується  і моделюється. Суспільство,  ство-
рюючи інститути, закріплює певні види соціальної 
взаємодії, робить їх постійними та обов’язковими. 
Далі на цій основі розробляється система санкцій. 
Фіналом  інституціоналізації  інтересів  можна  вва-
жати створення відповідно до норм і правил чіткої 
інституційно-рольової структури інтересів, схвале-
ної  більшістю  учасників  соціально-економічного 
процесу [10].

Як  зазначає  А.  Гуменюк,  інституціоналізація 
економічної безпеки – це процес створення інсти-
тутів,  норм,  правил,  які  підвищують  стійкість  й 
адаптивність  національної  економіки,  сприяють 
зростанню  її  продуктивності  та  зниженню  ризи-
ків. Забезпечення зазначеного здійснюють у двох 
напрямах.  Перший  передбачає  створення  інсти-
тутів,  які  підвищують  економічний  потенціал  гос-
подарської  системи  і  формують  умови  для  його 
максимальної  реалізації.  Другий  –  заходи  інсти-
туціонального  характеру  зі  зниження  ризиків. 
Такий поділ  інституціональної побудови умовний, 
оскільки  національна  економіка  є  нерозривним 
процесом  (творчим  і  руйнівним водночас). Отже, 
інституціональний  механізм  регулювання  ризиків 
є  і  механізмом  досягнення  оптимального  рівня 
економічної безпеки [6, с. 149].

На  думку  О.  Єрмоленко  та  І.  Петрова,  інсти-
туціональні  протиріччя  (інституціональні  кон-
флікти),  які  виникають  у  процесі  ринкової  пере-
будови,  становлять  загрозу  економічній  безпеці 
[7, с. 103]. На нашу думку, однією з причин виник-
нення  інституціональних  конфліктів  є  недоско-
налість  інститутів-норм,  створених  упродовж 
ринкової  трансформації,  вони  не  працюють,  не 
вписуються  в  реальну  господарську  ситуацію. 
Тобто  неформальні  відносини  та  інститути  домі-
нують над нормальними, неформальні правила й 
угоди превалюють над вимогами закону, умовами 
контракту та іншими формальними обмеженнями. 
За  Д.  Нортом,  виникнення  передумов  створення 
ринку засноване на вільній конкуренції і пов’язане 
з  політичними  силами,  які  підтримують  розвиток 
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ринкової  конкуренції  [2, с. 37]. Таким чином, ста-
новлення  політичних  інститутів  відіграє  важливу 
роль  для формування  ринкового  середовища  та 
розвитку  конкуренції,  що  пов’язане  з  формуван-
ням відносин власності.

В  умовах  ринкової  трансформації  виникають 
розбіжності,  пов’язані  з  неможливістю  швидкої 
адаптації до неї  господарюючих суб’єктів. Транс-
формація  системи має  на  увазі  зміни  інституціо-
нального  середовища,  що  спирається  на  рівень 
розвитку  інститутів.  Інституціоналізм  за  своєю 
природою передбачає наявність економічних роз-
біжностей  і  необхідність  ефективного  вирішення. 
Суперечності  «вбудовані»  у  фундаментальне 
поняття  інституту: з одного боку, він втілює нако-
пичений та осмислений досвід попереднього гос-
подарства,  а  з  другого  –  функціонує  у  постійно 
змінних  умовах,  тим  самим  інститут  заперечу-
ється  економічним  середовищем,  для  якого  він 
був колись створений, звідси виникає необхідність 
реформування інститутів [6].

Реформування  інститутів  –  це  спосіб  вирі-
шення  інституціональних  протиріч  у  межах  ево-
люції певної системи економічних відносин. Разом 
із  процесом реформування розвивається  процес 
формування та опановування нових формальних 
інститутів  (політичних,  економічних,  правових). 
У  більшості  випадків  має  місце  їх  запозичення 
з  розвинених  суспільств  зі  стійкою  демократією 
та ефективною ринковою економікою. Основними 
чинниками впливу на успіх запозичених інститутів 
є рівень конгруентності домінуючих у країні імпор-
терів неформальних і формальних норм, на основі 
яких функціонує запозичений інститут. У підсумку 
системна ринкова трансформація полягає у комп-
лексному  оновленні формальних  правил  гри,  які 
регулюють  різноманітні  сфери  життєдіяльності 
суспільства. Одним із завдань формування цього 
процесу є прискорене запровадження нових інсти-
тутів  способом  їх  «імпорту»,  що  чинить  вплив 
на  динаміку  інституціонального  та  економічного 
розвитку, але цей вплив може мати як позитивні, 
так і негативні форми [6].

За  Л.  Григор’євим,  позитивна  форма  сприяє 
прискоренню процесу ринкової трансформації, що 
пов’язане  з  подоланням  протиріч  між  формаль-
ними і неформальними нормами [8, c. 15]. Інститут 
у  такому  разі  швидше  проходить  низку  процесів 
свого становлення, які у випадку еволюційного роз-
витку тривали довший період, наприклад, інститут 
конкуренції  зобов’язаний  своєю  появою  форму-
ванню інституціонального ринкового середовища. 
Нові  формальні  інститути  виникають  у  процесі 
трансформації  існуючих  неформальних  інститу-
тів, перетворення неформальних інститутів у фор-
мальні може здійснюватись досить тривалий час.

Негативна форма проявляється  в  непродума-
них діях формування нових  інститутів  за  типом  і 

схожістю до інших країн, але без урахування спе-
цифіки  та  особливостей  української  економіки. 
Становлення  ринкових  інститутів  передбачає 
наявність  відповідного  інституціонального  серед-
овища і тривалого періоду для їх адаптації в спе-
цифічних умовах будь-якої держави. За цих умов 
має місце неконгруентність формальних і нефор-
мальних  норм,  що  призводить  до  уповільнення 
інституціонального розвитку  внаслідок  зростання 
розбіжностей  між  формальними  і  неформаль-
ними  нормами  та  радикальної  зміни  траєкторії 
інституціонального  розвитку. Отже,  слабке  інсти-
туціональне  середовище  не  спроможне  «при-
йняти»  інститут  більш високого  рівня  організації. 
Виникають  деформації  існуючого  інституціональ-
ного  середовища,  з’являються  сприятливі  умови 
для опортуністичної поведінки, які  важко усунути 
внаслідок  недосконалих  відповідних  механізмів. 
Залежність  інститутів  від  колишньої  траєкторії 
розвитку  зумовлена  тим,  що,  на  думку  А.  Олей-
ника, «індивіди змінюють свої ідеологічні погляди, 
коли їхній практичний досвід не піддається інтер-
претації на основі колишньої ідеології» [9, с. 178].

Інституціональні  конфлікти,  які  виникають 
у  процесі  ринкової  перебудови,  становлять 
загрозу  економічній  безпеці.  Під  інституціональ-
ними  конфліктами  розумітимемо  конфлікти,  сто-
ронами яких є або протилежності, які становлять 
категоріальну пару, або інститути, що знаходяться 
у  процесі  свого  становлення,  руйнування.  Осно-
вними  причинами  виникнення  інституціональних 
конфліктів є, по-перше, недосконалість інститутів-
норм; по-друге, існуючий процес роздержавлення 
власності  та  формування  приватної  власності; 
по-третє,  недосконалість  податкової  системи  та 
відсутність умов для ефективного функціонування 
малого підприємництва. Це дає змогу дійти висно-
вку  про  існування фундаментального  протиріччя 
ринкової  трансформації.  З  одного  боку,  залишки 
колишньої  інституціональної  структури  адміні-
стративно-командного  характеру  прямо  протиді-
ють формуванню нових інститутів ринкового типу; 
з другого –  становлення нових ринкових  інститу-
тів  зосереджує  в  собі  відбитки  старих  інститутів, 
економічних  відносин  адміністративно-командної 
системи, що призводить до деформації інституці-
ональної структури ринкового типу [10].

Запозичення  інститутів  призвело  до  того,  що 
довелося  зверху  насильно  впроваджувати  нові 
інститути в  умовах відсутності  необхідного  інсти-
туціонального  середовища.  Процес  формування 
інституціонального середовища досить складний, 
пов’язаний із виникненням інституціональних кон-
фліктів  і характеризується множиною складників, 
від  правильного  вибору  яких  залежить  ефектив-
ність функціонування інститутів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Домінуючим  елементом  системи  економічної 
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безпеки  є  законодавча  база.  Існує  низка  чинни-
ків  у  сучасній  правовій  базі,  які  стримують  сис-
тему забезпечення економічної безпеки. Сьогодні 
в Україні відсутній чітко сформульований офіцій-
ний комплексний документ  із проблем економіч-
ної  безпеки  держави,  зокрема  відсутня  система 
забезпечення  економічної  безпеки,  що  містить 
організаційно-інституціональну структуру. Гаран-
тування економічної безпеки держави має реалі-
зовуватися через систему інституцій, яку утворю-
ють  органи  законодавчої,  виконавчої  та  судової 
влади,  громадські  та  інші  організації,  які  беруть 
участь  у  гарантуванні  національної  безпеки 
згідно з чинним законодавством. 

Для  зміцнення  економічної  безпеки  України 
необхідний  процес  формування  нових  еконо-
мічних  і  правових  механізмів,  інституціональних 
структур,  а  також  підвищення  ефективності  уже 
діючих  інститутів.  Важливою  умовою  ефектив-
ного  функціонування  економічної  безпеки  дер-
жави є  створення й організація  соціально-право-
вого контролю над діяльністю щодо забезпечення 
надійної  та  стійкої  системи  економічної  безпеки 
з  боку  органів  державної  влади,  громадськості, 
засобів  масової  інформації,  окремих  громадян. 
Економічна  безпека  має  інституціональну  струк-
туру  та  представлена  системою  інституціональ-
ної дії  у вигляді сукупності формальних  і нефор-
мальних  інститутів,  які  знаходяться  в  певному 
інституціональному  середовищі,  в  певній  рівно-
вазі і забезпечують стійкий економічний стан. Дер-
жавно-правові  механізми  економічного  захисту 
всіх суб’єктів економіки безпосередньо впливають 
на процес інституціоналізації системи економічної 
безпеки. Інституціоналізація економічної безпеки – 
це процес створення інститутів, норм, правил, які 
підвищують стійкість й адаптивність національної 
економіки,  сприяють  зростанню  її  продуктивності 
та зниженню ризиків. Забезпечення здійснюють за 
двома напрямами: перший передбачає створення 
інститутів, які  підвищують економічний потенціал 
господарської системи і формують умови для його 
максимальної реалізації, другий – заходи інститу-
ціонального характеру зі зниження ризиків.
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The article substantiates and proves that the legal basis is the dominant element of the system of economic 
security. There are a number of factors in the modern legal framework that restrain the system of ensuring 
economic  security. At  present, Ukraine  has  no  clearly  formulated  official  comprehensive  document  on  the 
issues of economic security of the state; in particular, there is no system of ensuring economic security, which 
includes the organizational-institutional structure. The guarantee of economic security of the state should be 
implemented  through  the system of  institutions, which are  formed by  the  legislative, executive and  judicial 
authorities, public organizations and other organizations involved in the safeguarding of national security in 
accordance with the current legislation.

To strengthen Ukraine’s economic security, a process is needed to create new economic and legal mecha-
nisms, institutional structures, as well as to increase the efficiency of existing institutions. An important condi-
tion for the effective functioning of the state’s economic security is the creation and organization of social and 
legal control over activities to ensure a reliable and sustainable system of economic security by public authori-
ties, the public, the media, and individual citizens.

Economic security has an institutional structure and is represented by a system of institutional action in the 
form of a set of formal and informal institutions that are in a certain institutional environment at a certain level 
and provide a stable economic status. State-legal mechanisms of economic protection of all economic enti-
ties directly influence the process of institutionalization of the system of economic security. Institutionalizing 
economic security  is a process of creating institutions, norms and rules that  increase the sustainability and 
adaptability of the national economy promote its productivity and reduce risks. Provisions are carried out in two 
directions: the first involves the creation of institutions that increase the economic potential of the economic 
system and form the conditions for its maximum realization, the second – measures of an institutional nature 
to reduce risks.
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Постановка проблеми.  Маркетинг  розумі-
ється сьогодні ринково орієнтованою філософією 
управління  певним  ресурсом.  Він  є  діяльністю, 
спрямованою  на  задоволення  потреб  спожива-
чів  за  допомогою  процесів  обміну.  І  не  продукт, 
а  потреби  актуальних  і  потенційних  споживачів 
лежать в основі всіх маркетингових заходів. Прак-
тична реалізація цієї філософії дії вимагає мето-
дів  і  прийомів,  що  зумовлюють  пізнання  потреб 
і  попиту  споживачів,  а  також  механізмів  їхньої 
поведінки  на  ринку;  виробництво  матеріальних 
продуктів,  послуг  та  ідей,  спрямованих  на  задо-
волення цих потреб; ініціювання та стимулювання 
нових потреб, не властивих раніше цьому ринку; 
ефективне стимулювання придбання вироблених 
благ  і послуг; реалізацію пропозиції в потрібному 
місці і в потрібний час. Сучасне широке розуміння 
маркетингу  пов’язує  його  сутність  із  певною  кон-
цепцією  поведінки  учасників  обміну  і  знаходить 
своє  застосування  у  справі  досягнення  цілей 
некомерційних  інституцій.  Універсальність  під-
ходу, самої концепції, а також застосованих мето-
дів і прийомів сприяють тому, що маркетинг може 
успішно застосовуватися й у сфері історико-куль-
турної  спадщини.  Адже  в  сучасній  економіці  ми 
маємо справу з процесами проникнення ринкових 
елементів  у  сферу  культури  та  комерціалізації 

ресурсів, що  мають  історичне  походження.  Вони 
формують основу для «виробництва» різних про-
дуктів,  які  є  предметом  ринкового  обміну.  Спад-
щину  можна  розглядати  не  лише  певною  сукуп-
ністю  матеріальних  і  нематеріальних  історичних 
цінностей,  але  й  продуктом,  що  володіє  різними 
характеристиками і ступенем корисності для спо-
живачів. Таким чином, предмет попиту  і пропози-
ції  (як  економічна  категорія)  історико-культурної 
спадщини  може  бути  підданий  маркетинговому 
впливу. Більш того,  такий підхід  стає необхідним 
через  зростання  конкуренції  не  тільки  в  самому 
секторі спадщини, але і в суміжних галузях. Отже, 
якщо в сучасних умовах протистояти проникненню 
ринкових  елементів  у  сферу  культури  практично 
неможливо,  то  потрібно  зробити  так,  щоб  ринок 
приносив користь і для споживачів, і для ресурсів 
(об’єктів) спадщини. Маркетинг з’являється вже в 
момент створення  ідеї продукту, а пізніше супро-
воджує його протягом фази виробництва і всього 
життєвого циклу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
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У статті досліджуються теоретико-мето-
дологічні основи маркетингу історико-куль-
турної спадщини, виявляється його специ-
фіка в умовах наростаючої комерціалізації 
сфери культури. Аналізується традиційна 
і розширена концепції маркетингу продук-
тів спадщини. Розглядається розроблення 
і застосування маркетингової стратегії 
в процесі управління ресурсами спадщини. 
Досліджується специфіка продуктів спад-
щини в контексті обслуговуючого характеру, 
на підставі чого робиться висновок про недо-
статність традиційної концепції маркетинг-
мікс і наявності певних обмежень щодо 
каналів збуту та цін. Наводяться й обґрун-
товуються додаткові компоненти марке-
тингової стратегії продуктів спадщини.
Ключові слова: маркетинг, історико-куль-
турна спадщина, комерціалізація, туризм, 
економіка культури.

Исследуются теоретико-методологиче-
ские основы маркетинга историко-культур-
ного наследия, выявляется его специфика в 
условиях нарастающей коммерциализации 
сферы культуры. Анализируется традици-
онная и расширенная концепции маркетинга 
продуктов наследия. Рассматривается 
разработка и применение маркетинговой 
стратегии в процессе управления ресур-
сами наследия. Исследуется специфика 
продуктов наследия в контексте их обслу-

живающего характера, на основании чего 
делается вывод о недостаточности тради-
ционной концепции маркетинг-микс и нали-
чия определенных ограничений в отно-
шении каналов сбыта и цен. Приводятся  
и обосновываются дополнительные компо-
ненты маркетинговой стратегии продук-
тов наследия.
Ключевые слова: маркетинг, историко-
культурное наследие, коммерциализация, 
туризм, экономика культуры.

The text presents theoretical and methodological 
bases of marketing of historical and cultural heri-
tage, its specificity in the conditions of increas-
ing commercialization of the sphere of culture 
is revealed. The article presents traditional and 
advanced concepts of marketing the products 
heritage. The analysis highlights the develop-
ment and application of marketing strategy in the 
management of heritage resources. The article 
revealed the specificity of heritage products in 
the context of their servicing nature, on the basis 
of which the conclusion is made about the insuf-
ficiency of the traditional concept of marketing 
mix and the presence of certain restrictions on 
sales channels and prices. The paper describes 
and substantiated additional components of the 
marketing strategy of heritage products.
Key words: marketing, historical and cultural 
heritage, commercialization, tourism, economy 
of culture
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К.  Келлера  [4],  економіки  культурної  спадщини – 
Д. Ріпкема [5], І. Ріццо та А. Мігноси [6], культури 
як основи сталого розвитку – Є. Хауснера, А. Кар-
вінської  та  Я.  Пурхлі  [7]  та  ін.  Незважаючи  на 
наявність окремих публікацій у цій сфері, питання 
теоретико-методологічних основ маркетингу  істо-
рико-культурної  спадщини  та  виявлення  його 
специфіки  в  умовах  наростаючої  комерціалізації 
сфери культури залишаються практично невивче-
ними,  особливо  у  вітчизняній  економічній  науці, 
що  визначає  високий  ступінь  актуальності  цього 
дослідження у світлі особливої соціальної значи-
мості цієї проблеми.

Постановка завдання. Метою статті  є визна-
чення  теоретико-методологічних  основ  марке-
тингу історико-культурної спадщини та виявлення 
його  специфіки  в  умовах  комерціалізації  сфери 
культури.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Застосування  маркетингової  орієнтації  стосовно 
ресурсів  спадщини  вимагає  від  його  власників 
(оферентів)  проведення  систематичних  дослі-
джень  ринку;  створення  маркетингових  систем 
інформації,  необхідних  для  ухвалення  оператив-
них  і  стратегічних  рішень;  застосування  гармо-
нізованого  набору  інструментів  маркетинг-мікс; 
урахування  правил  диференційованого  впливу 
на ринок залежно від ступеня його неоднорідності; 
координації  всіх  ринково  орієнтованих  заходів 
у межах відповідно сформованої  структури орга-
нізації оферента.

Водночас  кожен  частковий  ринок  характери-
зується  певними  неповторними  особливостями. 
Вони виникають  зі  специфічних потреб  і  переваг 
споживачів, а також сутності продукту, що зумовлює 
необхідність спеціального формування пропозиції. 
Пряме перенесення принципів маркетингу товарів 
на маркетинг спадщини неможливе, оскільки цей 
ресурс  характеризується  різнорідністю  ринкових 
акторів,  імплікацією  необхідності  встановлення 
консенсусу і головних цілей; гетерогенічністю його 
продуктів; багатоплощинним характером відносин 
спадщини  та  її  адресатів;  необхідністю  охорони 
спадщини та збереження її в хорошому стані для 
майбутніх поколінь [2, c. 137–139].

Через цю характеристику необхідним є розро-
блення  маркетингової  стратегії  управління  спад-
щиною, що  буде  компромісом,  тонким  балансом 
між  задоволенням потреб  і  очікувань актуальних 
споживачів  і  обмеженнями  використання  цього 
специфічного  ресурсу,  який  повинен  бути  збере-
жений для майбутніх поколінь. Маркетинг робить 
реальний  внесок  у  формування  такого  стану, 
впливаючи на обидві сторони процесу ринкового 
протистояння  потреб  із  можливостями  їх  задо-
волення.  Орієнтація  на  потреби  споживача  не 
завжди означає надання йому тих продуктів, які він 
якраз і чекає. Тут ідеться скоріше про задоволення 

соціальних потреб. Продукти спадщини є благами 
більш  високого  порядку,  тому  тут  необхідними 
стають  комплексні  популяризаторські  та  освітні 
дії. У результаті цих дій спочатку виявлені потреби 
піддаються модифікації, що також є досягненням 
маркетингу.

Культурна спадщина може бути об’єктом мар-
кетингової  діяльності,  але  і  сама  може  стати 
інструментом маркетингу. Може бути використана 
в процесі маркетингової комунікації будь-якої ком-
панії  (поза  сферою  спадщини),  міста,  регіону  та 
його  оточення.  Це  ґрунтується  на  використанні 
в  рекламних  цілях  людей,  організацій,  проектів 
та  об’єктів,  пов’язаних  зі  спадщиною.  Прикла-
дом таких дій є спонсорство, продакт-плейсмент, 
а  також  створення  бренду  та  іміджу  міста,  регі-
ону  або  країни.  Іноді  помилково  ці  дії  назива-
ються  використанням  спадщини  в  маркетингу, 
хоча насправді тут має місце промоційна функція 
спадщини. Цей  тип  промоції  особливо  важливий 
для  міст,  регіонів  і  цілих  країн,  де  через  призму 
наявної культурної спадщини вони сприймаються 
привабливими місцями для життя та інвестиційної 
діяльності,  у  межах  яких  спадщина  може  висту-
пати  генератором  створення  високоякісних  про-
дуктів у творчій індустрії.

Також  варто  звернути  увагу  на ще  одну  дуже 
характерну особливість маркетингу спадщини. Він 
сприяє  не  тільки  синхронізації  пропозиції  її  про-
дуктів із потребами аудиторії, але також має більш 
широкий соціальний контекст. Справа в тому, що 
історико-культурна спадщина стає більш відомою, 
цінною,  публічною  та  інтерпретується  по-новому, 
формує самосвідомість місцевого населення, стає 
об’єктом  гордості,  підвищує  соціальну  активність 
та мобілізує громадськість.

Процеси  комерціалізації  культурної  спадщини 
зумовлюють  необхідність  довгострокових  страте-
гічних  дій.  Розроблення  маркетингової  стратегії 
необхідне  для  процесу  управління  спадщиною. 
Воно є керівним принципом, що концентрує всі дії 
в процесі створення й пропозиції на ринку продук-
тів  спадщини.  Реалізація  такої  стратегії  здійсню-
ється через моделювання елементів,  за допомо-
гою яких можна впливати на ринок. Ці  елементи 
формують певну інтегровану систему комплемен-
тарних компонентів, які в разі кожного конкретного 
продукту розглядаються в  сукупності  (маркетинг-
мікс).  Кожен  із  них  завжди  повинен  розробля-
тися  і  контролюватися в  кореляції  з  іншими. Як  і 
у випадку споживчих товарів, до основних інстру-
ментів  впливу  на  ринок  належать  такі:  продукт 
(product), ціна (price), місце реалізації продукту або 
надання  послуг  (place),  просування  (promotion). 
Специфіка  продуктів  історико-культурної  спад-
щини (особливо характер послуг) визначає те, що 
традиційна концепція (т. зв. концепція «4P») вияв-
ляється  недостатньою.  Необхідним  є  включення 
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в систему  інструментів ринкового впливу наступ-
них  трьох  «P»,  якими  є  такі:  персонал  (people), 
процес  надання  послуги  (process),  матеріальні 
об’єкти:  інфраструктура  та  матеріальне  серед-
овище (physical evidence) [4].

Організована  система  маркетингових  інстру-
ментів утворює комплексний інструмент реалізації 
стратегії. Структура цієї системи – це консеквенція 
багатьох факторів, а саме: вибір цільового ринку, 
специфіка  самих  інструментів,  а  також  обсяг  і 
структура ресурсів і навичок оферентів спадщини. 
Останні  й  визначають  потенційну  верхню  межу 
можливості використання цих інструментів.

Основним  інструментом  є  продукт,  без  якого 
інші складники композиції «7P» втрачають сенс. 
Відправною  точкою  в  процесі  формування  про-
дукту є виявлення потреб споживачів. Оференти 
продуктів спадщини на основі попередніх дослі-
джень  визначають  цільовий  ринок  тобто  групу 
покупців,  потреби  яких  вони  мають  намір  задо-
вольняти.  Сучасний  ринок  історико-культурної 
спадщини  відрізняється  вкрай  високою  динамі-
кою  структурних  елементів.  Її  головними  рушій-
ними силами є збільшення кількості споживачів, 
зміни купівельної спроможності населення, різно-
манітні фонди  вільного  часу  і  безперервна  ево-
люція  смаків,  звичок,  уподобань  тощо.  Потреби 
споживачів та поведінку на ринку визначає також 
постійна  поява  продуктових  інновацій. Динаміка 
ринку  спадщини  викликає  більше  дроблення 
попиту.  Оференти  не  мають  справ  із  «серед-
ньостатистичним  споживачем»,  а  взаємодіють 
із  покупцями  з  різними  конфігураціями  характе-
ристик, що зумовлюють ринкову поведінку.

Однією  з  умов  адаптації  продуктів  спадщини 
до диверсифікованого  попиту  (а  тому й мініміза-
ції  ризику)  є  проведення сегментації  ринку. Вона 
полягає  у  виділенні  порівняно  однорідних  груп 
споживачів, які виділяються серед інших схожістю 
своїх  потреб,  поведінкою,  мотивами  споживання 
продуктів  спадщини  і  реакціями  на  них,  а  також 
реакцією на  інструменти впливу на ринок. Таким 
чином, виділені сегменти (субринки) і є визначен-
ням  ринкового  поля,  на  якому  оферент  планує 
здійснювати діяльність, а значить і застосовувати 
свої ресурси. Процедура сегментації містить вибір 
критеріїв,  виділення  типів  споживачів  та  їхній 
опис. На цій основі оферент продуктів спадщини 
здійснює вибір ринку або цільових ринків.

Виділення сегментів має бути прозорим, функ-
ціональним і доцільним. Змінні (дескриптори), що 
характеризують  сегменти,  повинні  чітко  виділяти 
однорідні  групи  покупців  і  одночасно  використо-
вувати легку для отримання й оброблення інфор-
мацію.  Через  різноманітність  продуктів  сформу-
вати універсальні критерії сегментації покупців не 
вийде.  У  практиці  маркетингу  використовується 
як  критерій  об’єктивних  характеристик  (демогра-

фічні, економічні, соціальні фактори, зокрема вік, 
рівень доходів, освіта тощо), так і біхевіористський 
підхід,  який  ураховує  мотиви  здійснення  покупок 
(шаблони споживчої поведінки). Якщо об’єктивний 
критерій  дозволяє  зробити  висновок  про  те,  хто 
купує продукт спадщини, то біхевіористський під-
хід  передбачає,  що  рішення  покупців  визнача-
ються  системою  сповідуваних  цінностей  і  що  не 
завжди  представники  споживачів  одного  і  того  ж 
віку з однаковим доходом та рівнем освіти є анало-
гічними. У цьому контексті актуальним стає отри-
мання відповіді на питання: чому покупці купують 
товар і як вони реагують на інструменти активіза-
ції ринку? У ринку культурної спадщини обидва ці 
підходи не тільки не виключають один одного, але 
і  є  взаємним  доповненням  (на  відміну  від  ринку 
товарів першої необхідності, де об’єктивні критерії 
є необхідними і часто достатніми). Критерії індиві-
дуальних мотивів покупок для цього ринку є більш 
ефективними. Вони корегують вплив об’єктивних 
дескрипторів, але не виключають їх. Тому найчас-
тіше остаточним критерієм профілювання сегмен-
тів  ринку  історико-культурної  спадщини  є  склад 
характеристик,  запозичений  з  обох  зазначених 
підходів. Так, виділені сегменти підлягають потім 
оцінюванню з точки зору привабливості для офе-
рента  продуктів  спадщини.  Ураховуються  тут  як 
параметри субринку, так і зовнішня ситуація офе-
рента продукту спадщини [3, c. 162–169].

Перш ніж зробити остаточний вибір одного або 
кількох  сегментів  ринку  оферент  повинен  визна-
чити  основні  потреби,  які  збирається  задоволь-
няти, і визначити список супутніх потреб (які пере-
бувають  у  відносинах  комплементарності  щодо 
головної потреби). У такому разі головна потреба 
буде  означати  бажання  взаємодії  з  ресурсами 
історико-культурної  спадщини,  а  комплементарні 
потреби будуть пов’язані з необхідністю забезпе-
чення  проїзду,  проживання,  харчування,  покупки 
сувенірів тощо. Головним потребам завжди відпо-
відає ядро продукту, а комплементарним – осно-
вний і розширений продукт.

Політика формування продуктів  історико-куль-
турної спадщини вимагає постійного відстеження 
ринку,  змін  на  ньому  й  оперативного  реагування 
на  них.  У  результаті  цей  продукт  може  піддава-
тися  модифікаціям:  деякі  його  елементи  можуть 
бути усунені, інші – розширені, можуть бути також 
введені абсолютно нові, часом альтернативні вер-
сії деяких компонентів, що сприяють розширенню 
сегмента.  Оференти  продуктів  спадщини  будуть 
намагатися  максимально  використовувати  її 
потенціал, а з точки зору специфіки ресурсу – роз-
поділяти в часі попит (наприклад, потік туристів). 
Така оптимізація є необхідною, оскільки з нереа-
лізованою  послугою  (якою  є  продукт  спадщини) 
вже не можна нічого зробити, її навіть неможливо 
переоцінити.
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Ще  одним  інструментом  впливу  на  ринок  є 
ціна.  Вона  є  гнучким  компонентом  структури 
маркетингу-мікс, що дозволяє швидкий (навіть без 
зміни  параметрів  продукту)  вплив на  ринку. Ціна 
є єдиним маркетинговим інструментом, який може 
бути застосований моментально і не вимагає попе-
редньої зміни витрат. До того ж на багатьох ринках 
попит реагує на неї швидше,  ніж на різні форми 
просування.  Маркетингову  цінову  політику  фор-
мує безліч факторів. З одного боку, вона пов’язана 
із самим оферентом, зокрема з витратами, поне-
сеними  їм  на  надання  послуги,  її  дистрибуцію  й 
рекламу.  Без  впливу  не  залишаються  також  такі 
атрибути самого продукту, як унікальність чи фаза 
життєвого циклу на ринку. З  іншого боку, це про-
гнозований попит, тобто ширина обслуговуваного 
сегмента  ринку  є  показником  розрахунку  ціни 
і визначення її можливої верхньої межі.

Продукти  спадщини  адресуються  різним  сег-
ментам туристичного ринку. У такому разі реальна 
вартість отримання необхідної покупцю корисності 
містить, окрім квитків на відвідування об’єктів істо-
рико-культурної спадщини, витрати на проїзд, про-
живання,  харчування,  страхування  тощо.  Ці  ціни 
т. зв. «додаткових послуг», що входять до складу 
розширеного  продукту,  часто  є  бар’єром  для 
попиту  на  продукти  спадщини,  подолання  яких 
уже лежить у компетенції не оферентів, а поста-
чальників  супутніх  послуг.  Ця  специфічна  харак-
теристика  ринку  історико-культурної  спадщини 
детермінує обмеження у ціновій політиці. У такому 
разі можливе застосування стратегії диференціа-
ції цін, наприклад, за типом споживача, за типом 
продукту або часу покупки [7, с. 215].

Ресурси культурної спадщини мають територі-
альні обмеження, тому самі є місцем виробництва 
та  надання  послуг  (продуктів  спадщини),  а  зна-
чить і їх розподілу. Важливими тут є такі елементи, 
як  розташування,  гнучкий  графік  роботи,  тран-
спортна доступність, матеріальне і технічне забез-
печення, декор інтер’єрів та ін. Важливим також є 
місце розташування об’єкта в його натуральному 
середовищі, а отже, важливе місце має турбота як 
про найближче оточення об’єкта, так  і про район 
його  розміщення  з  усією  інфраструктурою.  Полі-
тика  дистрибуції  продуктів  спадщини  повинна 
підвищувати  доступність  для  потенційних  покуп-
ців. Цим  слугує  доступність  пунктів  реалізації  та 
бронювання  квитків  поза  місцями  призначення, 
зокрема  через  Інтернет.  Завдяки  цьому  покупці 
можуть уникнути черг  і розчарування в місці роз-
ташування  об’єкта  спадщини  тоді,  коли  кількість 
вхідних  квитків  обмежена  і  менша  за  кількість 
бажаючих їх придбати. Важливу роль у дистрибу-
ції відіграє співпраця оферентів  із вітчизняними  і 
зарубіжними  туристичними  агенціями,  у  яких  ця 
пропозиція  доступна.  Водночас  у  разі  рухомих 
об’єктів  історико-культурної  спадщини  можливий 

вихід із продуктом за межі постійного місця перебу-
вання об’єкта. Така можливість розширює канали 
дистрибуції,  а  також  з  урахуванням  усіх  можли-
востей  і  загроз  може  дати  оферентам  продуктів 
спадщини  економічні  вигоди,  пов’язані  не  тільки 
з отриманим прибутком, але також із зростанням 
інтересу до об’єкта. Таким цілям можуть слугувати 
також презентації ресурсів спадщини в таких уста-
новах, як банки та торгові центри, а також у відкри-
тому міському просторі [6, p.  231–239].

В умовах ринкової економіки у змаганні за при-
хильність  і  гроші  споживачів  привілейоване  ста-
новище  займає  той,  хто  не  тільки  знає  потреби 
покупців,  але  і  володіє  засобами  для  впливу  на 
їхнє  рішення.  Не  достатньо  просто  підготувати 
навіть  найкращий  продукт,  оцінити  його  і  розміс-
тити  в  обраних  каналах  дистрибуції.  Привабли-
вість продукту не є достатньою умовою для його 
реалізації. Для  того, щоб продукт міг  бути  ефек-
тивно  реалізованим,  необхідно  проінформувати 
покупця про його корисність, указати на переваги, 
пов’язані з покупкою, а також спонукати до купівлі. 
У межах  взаємодії  з  покупцями фахівці  з марке-
тингу спадщини мають у розпорядженні рекламу, 
public  relations  та  publicity,  а  також  додаткову 
рекламу,  застосовувану  точково  в  разі  коливань 
попиту  з  метою  подолання  так  званих  «мертвих 
сезонів». Перераховані вище інструменти є систе-
мою просування, що рекламує і товар, і його офе-
рента [5, c. 19–23].

Завдання  системи  просування  спадщини  зво-
дяться до таких трьох:

1) інформування про його продукти, спонукання 
до придбання і закріплення знань про пропозицію. 
Такі  основні цілі  реклами, окремі  типи якої  зале-
жать від фази життєвого циклу продукту на ринку 
(наприклад, інформаційна реклама буде стосува-
тися  нового  продукту  –  маршруту  історико-куль-
турної  спадщини, який досі  не функціонував або 
вже існує, але впроваджується на новому ринку). 
Вибір  видів  реклами  і  її  обсягів  у  разі  спадщини 
широкий і залежить від характеру цільового ринку;

2)  уживання  заходів  типу  public  relations 
та  publicity, які сприяють формуванню іміджу офе-
рентів і налагодженню взаємин з оточенням через 
підтримання контактів із засобами масової інфор-
мації і громадськістю;

3)  стимулювання  виникнення  у  покупців 
бажання  придбати  продукт  через  систему  сти-
мулів матеріального характеру. Ці дії  є  заходами 
додаткового  характеру  і  повинні  використовува-
тися  точково,  наприклад,  у  зв’язку  із  сезонними 
коливаннями попиту [1, c. 264–268].

У разі оферентів продуктів культурного харак-
теру між постачальником послуги та одержувачем 
послуги  повинні  бути  досить  тісними  і  все  більш 
складними. Отже маркетинг-мікс повинен містити 
додаткові компоненти, такі як персонал та процес 
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надання  послуг.  Основою  маркетингової  діяль-
ності є правильно підібрана і мотивована людина 
або група працівників (ефект внутрішнього марке-
тингу  оферентів  спадщини).  Завдяки  правильній 
кадровій  політиці,  ймовірніше,  що  співробітники 
поділяться з покупцями позитивним іміджем уста-
нови або місця. У процесі надання послуги вагоме 
значення має кожен контакт клієнта з персоналом, 
починаючи  з  моменту  повідомлення  про  готов-
ність  її  придбання,  до  кінця  її  надання.  Це  час, 
коли  відбувається  інтегральне  об’єднання  всіх 
інструментів маркетинг-міксу і безпосередній кон-
такт споживача зі структурою продукту спадщини. 
Тут важливими є якість послуги, координація і три-
валість, надійність, відповідність пропозиції, есте-
тика, безпека та ін. [8, p. 43–52].

Саме  з  людським  потенціалом  у  комплексі 
маркетинг-мікс  спадщини  пов’язані  три  власти-
вості, а саме:  інновації,  ініціатива та  інформація, 
які в сучасних концепціях метамаркетингу вважа-
ються запорукою ринкового успіху (система «3i»). 
Тому дуже важливо, щоб команди персоналу були 
в стані постійного пошуку та освоєння нових тери-
торій,  створення  і  поширення  новинок.  Ресурси 
культурної  спадщини створюють  ідеальні можли-
вості. Не менш важливою є ініціатива як здатність 
до  експансіоністських  дій,  новаторських  рішень 
для  освоєння  нових  ринкових  ніш,  а  також,  що 
важливо,  нформація  як  основа  всіх  маркетинго-
вих рішень. Можливість її отримання, оброблення 
та  інтерпретації  є  в маркетингу  особливо цінною 
якістю  і  залежить безпосередньо  від  кваліфікації 
персоналу.

Висновки з проведеного дослідження. 
У  сучасній  економіці  відбуваються  активні  про-
цеси  ринкового  освоєння  історико-культурної 
спадщини. Спадщина є базою для «виробництва» 
різних  видів  ринкових  продуктів. Діапазон  її  ком-
модифікації  залежить від обсягів ресурсів, рідко-
сті, стану, необхідності врахування норм охорони 
та  збереження  автентичності,  а  також  від  рівня 
усвідомлення  цінності  спадщини  громадськістю 
та органами влади. Процеси комерціалізації спад-
щини тягнуть за собою необхідність розроблення 
відповідної маркетингової стратегії. Застосування 
маркетингової орієнтації щодо ресурсів спадщини 
вимагає від його учасників робити різні дії, зокрема 
систематичні  дослідження  ринку,  створення  сис-
теми маркетингової  інформації,  адаптації  набору 
інструментів маркетинг-мікс та ін. Специфіка про-
дуктів спадщини, а особливо обслуговуючий харак-
тер, робить традиційну концепцію маркетинг-мікс 
недостатньою  і  накладає  певні  обмеження,  осо-
бливо щодо каналів збуту та цін. Тому необхідним 
стає її розширення під додаткові компоненти, такі 

як кваліфікація і мотивація персоналу, матеріальні 
умови процесу надання послуг. Людський капітал, 
його здатність до експансіоністських дій, ідентифі-
кації ринкових ніш,  створення  і  поширення ново-
введень  стають  основою  ринку  історико-культур-
ної спадщини.
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THE MARKETING OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE AND ITS SPECIFICS  
IN CONDITIONS OF CULTURE COMMERCIALIZATION

As an economic category, subject to demand and supply, historical and cultural heritage may be subject to 
marketing influence. Moreover, this approach is currently necessary becomes necessary because of the grow-
ing competition not only in the heritage sector, but also in related fields (e.g., industry of leisure). Therefore, if 
in modern conditions to resist the penetration of market elements into the sphere of culture is almost impos-
sible need to do to market benefits for consumers and heritage resources. Marketing appears already at the 
moment of creation of product ideas, and later accompanies him during the production phases and the whole 
life cycle on  the market.  In  the modern economy are active processes of market development of historical 
and cultural heritage. Heritage is the base for the “production” of various types of goods and market products. 
Range of commodification depends, in part, from the volume of resources, their rarity, condition, taking account 
of safety and of preserving the authenticity and also the level of awareness of the value of heritage by the pub-
lic and local authorities. The process of commercialization of heritage entail the need to develop appropriate 
marketing strategies. The application of marketing orientation in relation to heritage resources requires par-
ties to take various actions, including systematic market research, creation of marketing information system, 
adaptation toolkit the marketing mix, etc. The specificity of the products of historical and cultural heritage, and 
especially their service character, makes the traditional concept of marketing mix is insufficient and imposes 
certain restrictions, especially in relation to distribution channels and prices. Therefore, it becomes necessary 
her extension under additional features, such as ability and motivation, as well as the material conditions of 
the process of providing services. Human capital, its ability to expansionist actions, identifying market niches, 
creating and distributing innovations become the basis of the market of historical and cultural heritage.
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Постановка проблемы. Повышение  эффек-
тивности использования земель связано с много-
образием  функций  и  свойств  земли,  что  влияет 
на  сущность,  содержание  и  механизм  управле-
ния  земельными  ресурсами.  Развитие  отноше-
ний в обществе тесно связано с регулированием 
земельных  отношений  и  развитием  земельного 
рынка [2]. Именно земельные отношения концен-
трируют  в  себе  множество  важных  экономиче-
ских,  политических,  социальных и  экологических 
проблем.  Поэтому  необходимо  проводить  регу-
лирование  и  анализ  использования  земельных 
ресурсов, начиная с нижних уровней администра-
тивного деления, т.е. с районов области.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Анализу использования земельных ресур-
сов  посвящено  немало  трудов. Однако  хочется 
отметить работы таких ученых,  как И. Басовой, 
Л.  Долматовой,  А. Назаренко,  А.  Гущина  и  т.д., 
которые  проводили  анализ  именно  на  регио-
нальном уровне (как стартовой единицей управ-
ления).

Постановка задачи. Целью  исследования 
является анализ использования земельных ресур-
сов как механизм управления (на примере Иссин-
ского района Пензенской области). 

Изложение основного материала исследо-
вания. Доказано, что управление социально-эко-
номическими процессами, к которым относятся и 
земельные отношения, координируют и стимули-
руют воздействие субъекта управления (в нашем 
случае  государства  и  муниципальных  образова-
ний)  на других  участников и объекты  земельных 
отношений с помощью различных методов эконо-
мического  регулирования  [5].  Прежде  чем  иметь 
представление о рычагах управления конкретной 
территорией  необходимым  является  проведение 
полного анализа использования территории. Для 
целей эффективного управления землей необхо-
димо  так  же  знать  и  приоритетное  направление 
развития.  Так,  Иссинский  район  главным  обра-
зом  является  сельскохозяйственным  (рис.  1). 
В  2017  году  насчитывалось  двадцать  крупных 
и  средних  сельскохозяйственных  предприятий, 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
ИССИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ANALYSIS OF LAND USE ISSINSKY DISTRICT OF THE PENZA REGION

В статье рассматривается проблема 
эффективности управления земельными 
ресурсами на примере Иссинского района 
Пензенской области. Проведен SWOT-
анализ социально-экономической ситуации. 
Подведены итоги по общим результатам 
оценки конкурентоспособности Иссинского 
района и SWOT-анализа. Предложены пути 
повышения эффективности использования 
земельных ресурсов.
Ключевые слова: эффективность, земель-
ные ресурсы, агропромышленный комп- 
лекс, инвестиционный климат, предприни-
мательство.

У статті розглядається проблема ефек-
тивності управління земельними ресурсами 
на прикладі Іссінського району Пензенської 
області. Проведено SWOT-аналіз соціально-
економічної ситуації. Підбито підсумки за 

загальними результатами оцінки конку-
рентоспроможності Іссінського району та 
SWOT-аналізу. Запропоновано шляхи підви-
щення ефективності використання земель-
них ресурсів.
Ключові слова: ефективність, земельні 
ресурси, агропромисловий комплекс, інвес-
тиційний клімат, підприємництво.

The article deals with the problem of effective 
land management on the example of the Issinsky 
district of the Penza region. The SWOT-analysis 
of the socio-economic situation. The results of the 
overall assessment of the competitiveness of the 
Issin district and SWOT-analysis were summed 
up. The ways of increasing the efficiency of land 
resources use are proposed.
Key words: efficiency, land resources, agro-
industrial complex, investment climate, entrepre-
neurship.
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Рис. 1. Структура зе мельного фонда по категориям
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Таблица 1
Стратегический (SWOT) анализ социально-экономической ситуации 

Факторы Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

Географическое 
положение

1) граничит с экономически развитым регионом 
(Республикой Мордовия;
2) близкое расположение от областных центров  
г. Пензы (100 км), г.Саранска (50 км). 

1) отдаленное расположение от 
крупных городов: г. Москва 600 км, 
г. Самара 500 км, г. Саратов 300 км, 
г. Нижний Новгород 300 км.

Природные  
ресурсы

1) наличие больших площадей плодородных 
земель, пригодных для сельскохозяйственного 
производства;
2) наличие минерально-сырьевых ресурсов, 
пригодных для производства кирпича, извести.

1) недостаточное освоение запасов 
минерально-сырьевых ресурсов.

Население 1) достаточно высокий образовательный и 
культурный уровень населения;

1) ежегодное сокращение 
численности населения;
2) старение населения: 
уменьшение числа жителей моложе 
трудоспособного возраста; 
3) большое количество 
малонаселенных пунктов.

Агропромышленный 
комплекс

1) наличие плодородных земель, 
способствующих интенсивному развитию 
сельскохозяйственного производства;
2) сложившаяся система поддержки отрасли, 
реализуемая по областным и федеральным 
целевым программам;
3) наличие неиспользуемых производственных 
мощностей (животноводческие фермы).
4) положительный опыт работы инвесторов: 
ООО «Аграрная группа» (с 2004г), ООО «Пенза 
Золотая Нива» (с 2008 г.), «Тепличный комплекс 
Исса» (теплица по выращиванию роз).

1) неравномерность развития 
сельхозпредприятий;
2) дефицит специалистов и рабочих 
профессий в сельхозпроизводстве;
3) отсутствие у большинства 
мелких сельхозпредприятий 
финансовых возможностей для 
ускоренного обновления техники и 
модернизации производства;
4) технологическая отсталость 
хозяйств и КФХ;
5) производство дорогой, 
неконкурентоспособной продукции.

Промышленность

1) наличие минеральных ресурсов, пригодных 
для производства строительных материалов;
наличие высокодоходных производств на 
территории района: добыча щебня – ООО 
«Иссинский КСМ», ООО НПО «Известняк»; 
2) производство железобетонных изделий – 
ООО «МВ-Строй».

1) недостаточное использование 
минерально-сырьевой базы;
2) низкие объемы инвестиций 
действующих предприятий 
промышленности района.

Транспорт и связь

1) наличие Федеральной автодороги 1Р-158 
Саратов– Нижний Новгород, железная дорога 
Куйбышевской железной дороги;
2) относительно развитая сеть дорог с твердым 
покрытием внутрирайонного пользования;
3) относительно развитая связь ОАО 
«Ростелеком», «Билайн», «Мегафон», «НСС», 
«МТС».

1) отсутствие крупных 
автотранспортных предприятий;
2) недостаточно развитая сеть 
связи, телекоммуникаций и 
информационных технологий  
в сельской местности.

Предпринимательство 
и малый бизнес 

1) административная и финансовая поддержка 
предпринимательства со стороны органов 
власти района, в т.ч. наличие долгосрочных 
муниципальных программ развития малого 
бизнеса.

1) незначительное число малых 
предприятий, ориентированных на 
оказание бытовых и других услуг 
населению в сельской местности;
2) отсутствие районного залогового 
фонда для субъектов малого 
бизнеса.

80 фермерских хозяйств, 5 083 личных подсобных 
хозяйств населения. 

Агропромышленный  комплекс  выходит  на 
новый  этап  развития,  решаются  значительные 
проблемы, такие как:

1)  восстановление  производственно-техниче-
ского,  демографического  и  кадрового  потенциа-
лов;

2) увеличение объемов получаемой сельскохо-
зяйственной продукции;

3)  динамичная  работа  в  сфере  агропромыш-
ленного комплекса по исполнению национального 
проекта,  программ  Правительства  Пензенской 
области,  направленных  на  развитие  сельских 
поселений.

Введено в оборот в 2016 году 1952 га, всего с 
2005 по 2016 годы введено 28,5 тыс. га. 

Для  положительного  социально-экономиче-
ского развития современного общества довольно 
важная роль отводится управлению земельными 
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Инвестиции

1) наличие участков, пригодных для инвестиций, 
промышленной, деловой и жилой застройки;
определены стратегические направления 
инвестирования;
2) разработаны генеральные планы поселений.

1) необходимость перевода земель 
сельскохозяйственного назначения 
в другие категории земель;
2) необходимость прокладки 
дополнительных коммуникаций 
к возможным промышленным зонам.

Бюджет

1) ее использованы резервы по увеличению 
налоговых поступлений за счет:
 – создания новых рабочих мест;
 – строительства новых предприятий и 
технического перевооружения, обновления 
основных фондов действующих предприятий;
 – увеличения количества рентабельных 
сельскохозяйственных предприятий и массы 
прибыли в связи с модернизацией производства 
и внедрения малозатратных технологий;
 – развития малого и среднего бизнеса;
2) возможность сокращения бюджетных 
расходов за счет укрупнения отдельных 
бюджетных учреждений и за счет сокращения 
административного персонала.

1) значительная дифференциация 
поселений по уровню социально-
экономического развития и 
получению собственных бюджетных 
доходов;
2) моноструктура экономики в 
сельской местности;
3) отсутствие системы 
экономических стимулов для 
повышения заинтересованности 
поселений в увеличении получения 
собственных бюджетных доходов.

Уровень и качество 
жизни населения

1) относительно высокий уровень развития 
систем образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения, культуры, 
молодёжной политики;
2) высокая степень раскрываемости 
преступлений;
3) оказание базовых услуг населению, на 
которые имеется спрос;
4) регулярное автобусное сообщение с 
райцентром (98,8% населения);
5) наличие программ поддержи молодых семей;
6) высокий процент обеспеченности 
домохозяйств газом.

1) недостаточный для 
развития уровень бюджетного 
финансирования образования, 
культуры, спорта;
2) значительная дифференциация 
в уровне оплаты труда между 
отраслями экономики;
3) дефицит медицинских кадров;
4) отсутствие достаточного 
количества рабочих мест в 
некоторых селах, главным образом 
для женщин и молодежи.

Факторы Возможности (О) Угрозы (Т)

Демография  
и социальные 

процессы

1) принимаемые государством меры по 
улучшению демографической ситуации в стране;
2) государственная поддержка социально 
незащищенных слоев населения;
3) участие в реализации федеральных, 
областных, муниципальных целевых программах, 
национальных проектах.

1) сохранение негативных демогра-
фических тенденций, которые в пер-
спективе приведут к росту дефицита 
трудовых ресурсов и увеличению 
демографической нагрузки на рабо-
тающее население;
2) инфляция и рост тарифов на 
ЖКХ из-за увеличения цен на 
энергоресурсы, потребляемые насе-
лением;
3) недоступность многих видов 
специализированной медицинской 
помощи в районной больнице;
4) отсутствие достойных стимулов к 
деторождению.

Обеспечение жильем
1) имеются резервы обеспечения нуждающихся 
в жилье за счет нового строительства, на 
вторичном рынке. освобождаемых мигрантами,  
а также имеется брошенное жилье.

1) юридические сложности с 
оформлением брошенного жилья.

Промышленное 
производство

1) наличие месторождений кирпичных глин и 
известковых пород.

1) отсутствие финансирования 
на исследование возможностей 
привлечения инвесторов на 
имеющиеся месторождения.

Агропромышленный 
комплекс

1) имеются неиспользованные резервы 
повышения урожайности и валовых сборов  
в растениеводстве;
2) наличие неиспользуемых земельных участков;
3) формирование отрасли мясного скотоводства;
4) организация переработки молока.

1) рост цен и тарифов на 
энергоносители, усиление диспари-
тета цен;
2) усугубление неблагоприятной 
рыночной ситуации для продукции 
животноводства;
3) старение рабочих кадров, обостре-
ние социальных проблем на селе.
4) Сложная ситуация в животно-
водстве, 80% продукции которого 
сосредоточено в секторе малых 
форм хозяйствования.

Продолжение таблицы 1
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ресурсами, которое представляет собой совокуп-
ность функций систем управлений, направленных 
на рациональное использование земель[3]. Управ-
ление  земельно-ресурсным  потенциалом  муни-
ципального образования охватывает весь спектр 
общественных  отношений.  Инвестиционное  раз-
витие района является эффективным для попол-
нения бюджета и создания новых рабочих мест[1].

Министерство  экономики  Пензенской  области 
подвело  итоги  работы  деятельности  администра-
ций  городских  округов  и  муниципальных  районов 
Пензенской  области  по  улучшению  инвестицион-
ного климата. Рейтинг формируется по трём ключе-
вым направлениям: «Инвестиционная активность», 
«Эффективность  работы  по  улучшению  инве-
стиционного  климата»,  «Эффективность  работы  
по поддержке малого предпринимательства».

Иссинский  район  в  данном  рейтинге  занял 
29  место  из  30,  это  говорит  о  том,  что  админи-
страция  данного  района  уделяла  недостаточно 
внимания работе по улучшению инвестиционного 
климата  и  взаимодействию  с  предприниматель-
ским сообществом. Из этого следует, что органам 
местного самоуправления необходимо более тща-
тельно подойти к этому вопросу и принять меры, 
которые помогут добиться лучших результатов во 
взаимодействии с предпринимателями и вывести 
район в 20-ку мест в списке Минэкономразвития 
по Пензенской области[6].

На основе оценки исходной социально-эконо-
мической ситуации района для обеспечения все-
стороннего  учета  местной  специфики,  анализа 
внутренних  и  внешних  факторов,  определения 
конкурентных  преимуществ,  проблем  и  негатив-
ных  моментов  и  тенденций,  тормозящих  про-
грессивное  развитие,  проведен  SWOT-анализ 
социально-экономической  ситуации в Иссинском 
районе (табл. 1).

Общие  результаты  оценки  конкурентоспособ-
ности Иссинского района и SWOT-анализа позво-
ляет  подвести  следующие  итоги.  Тендентиоз-
ность ужесточающихся требований потребителей 
к качеству продукции требует постепенного пере-
хода  к  импортозамещению,  что  имеет  большую 
важность  для  предприятий  продовольственного 
характера района. Требуется осуществить допол-
нительные меры по  продвижению производимой 
продукции  предприятий  индустриального  и  агро-
промышленного  комплексов  за пределы данного 
района (на внешний рынок).

Необходимо  привлечь  дополнительные  инве-
стиции  в  настоящий  сектор  экономики  для  обе-
спечения занятости и повышения уровня доходов 
местного населения, роста налоговой базы и сба-
лансированности местного муниципального бюд-
жета,  решения  ряда  социально-экономических 
проблем  и  исключения  общесоциальной  напря-
женности.

Наиболее  перспективные  отрасли  района  
для привлечения инвесторов:

– сельское хозяйство;
–  переработка  сельскохозяйственной  продук-

ции;
– промышленность;
–  сфера  услуг,  развитие  придорожного  сер-

виса.
В целом,  конкурентные преимущества Иссин-

ского района являются весьма весомыми, однако 
эффективность  использования  многих  из  них 
слабая.  Опираясь  на  ключевые  конкурентные 
преимущества  района,  можно  найти  основные 
стратегические  направления  развития  и  роста 
его  конкурентоспособности:  развитие  высокотех-
нологичных  отраслей  промышленности,  повы-
шение  эффективности  использования  земель-
ных  и  минерально-сырьевых  ресурсов  района, 
укрепление трудового потенциала и дальнейшее 
совершенствование инфраструктуры.

Выводы из проведенного исследования. 
Таким образом, хочется сделать вывод о том, что 
управление земельными ресурсами в Иссинском 
районе  Пензенской  области  неэффективно.  Тот 
факт,  что  данный  район  находится  на  29  месте 
в  рейтинге  инвестиционной  привлекательности, 
говорит нам о том, что администрация района уде-
ляла  недостаточно  внимания  работе  по  улучше-
нию инвестиционного климата и взаимодействию 
с  предпринимательским  сообществом,  что  при-
несло соответствующий эффект. Необходимо соз-
дать больше инвестиционных площадок, вводить 
в  оборот  неиспользуемые  земельные  участки, 
создавать и реконструировать производственные 
объекты и разрабатывать программы по улучше-
нию  управления  земельными  ресурсами,  чтобы 
повысить  эффективность  управления  земель-
ными ресурсами.
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Increasing the efficiency of  land use is associated with a variety of functions and properties of the land, 
which ultimately affects the nature, content and mechanism of land management. The development of rela-
tions in the society is closely connected with the regulation of land relations and the development of the land 
market [2]. It is land relations that concentrate a lot of important economic, political, social and environmental 
problems. In this regard, it is necessary to regulate and analyze the use of land resources from the lower levels 
of administrative division, i.e. from the lower levels of land use with parts of the region.

The agro-industrial complex is entering a new stage of development, and significant problems are being 
solved, such as:

1) restoration of production and technical, demographic and human resources potential;
2) increase in agricultural output;
3) dynamic work in the field of agriculture for the implementation of the national project, the government of 

the Penza region programs aimed at the development of rural settlements.
The overall results of the assessment of the competitiveness of the Issin district and the SWOT analysis 

allow us to sum up the following results. The tendentiousness of toughening consumer requirements to the 
quality of products requires a gradual transition to import substitution, which is of great importance for food 
enterprises of the region.

Thus,  in General,  the competitive advantages of  the  Issin district are very significant, but  the efficiency 
of using many of them is weak. Based on the key competitive advantages of the district, it is possible to find 
the main strategic directions of development and growth of its competitiveness: the development of high-tech 
industries, improving the efficiency of land and mineral resources of the district, strengthening labor potential 
and further improvement of infrastructure.
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Постановка проблеми.  На  сучасному  етапі 
розвитку  вищої  школи  спостерігається  наявність 
цілої низки соціальних, психологічних  і педагогіч-
них проблем. Однією з таких проблем, що потре-
бує  комплексного  дослідження,  є  вдосконалення 
педагогічної підготовки магістрів до викладацької 
діяльності, враховуючи професійну спрямованість.

Методика  викладання  дисциплін  з  фінансів 
набуває  неабиякого  значення.  В  практиці  викла-
дання  фінансів  найважливішим  є  не  тільки  роз-
крити  зміст  фінансових  категорій,  але  і  знайти 
ефективні  форми  набуття  студентами  знань, 
домогтись їх засвоєння на рівні мислення, вміння 
та мотивації.

Аналіз основних досліджень і публікацій Питан-
ням методики викладання економічних дисциплін 
приділялася увага у працях вчених, таких як: Гар-
бера К., Грицуленко С., Мезеляєв В., Олійник Н., 
Потапова-Сінько Н., Рибальський В., Савельєв В., 
Юрченко В. Особливості психологічної та педаго-
гічної підготовки викладачів, з метою формування 
та  підвищення  рівня  їхнього  професіоналізму, 
стали об’єктом вивчення у роботах: Куринського В., 
Лисянської  Т.,  Скрипченко  О.,  Штайнер  Р.  Звер-
тається  також  увага  на  вивчення  активних мето-
дик  навчання,  таких  як  ігрові форми  проведення 
занять.  Вивченням  даних  питань  займалися: 
Виготський Л., Душина І., Леонтьєв О., Нагаєв В., 

Рубінштейн  С.  Проте,  досліджень  особливостей 
викладання саме фінансових дисциплін недостат-
ньо задля забезпечення ефективного навчального 
процесу у вищих навчальних закладах.

Формування цілей статті. Сьогодні  акту-
альним  є  удосконалення  методики  викладання 
у вищій школі, так як, процес реформування освіти 
є  безперервним  та  постійним.  Все  більше  уваги 
приділяється самостійній роботі  студентів. Необ-
хідність  підвищення  рівня  освіти  потребує  роз-
робки нових підходів до викладання економічних 
дисциплін, взагалі, та дисциплін з вивчення фінан-
сів, зокрема.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічна  освіта  направлена  на  формування 
у  майбутніх  спеціалістів  з  економіки  не  лише 
знань, умінь, навичок, ділових та підприємницьких 
здібностей, а й економічної культури.

Економічна  освіта  сприяє  розвитку  економіч-
ного мислення на основі глибокого розуміння про-
цесів  у  фінансовій  сфері.  У  свою  чергу,  це  дає 
можливість  аналізувати  фактори  впливу  на  еко-
номічне життя та способи вирішення економічних 
завдань. Економічна освіта направлена на забез-
печення ефективної економічної діяльності, вона 
є  системою  знань,  необхідних  для  формування 
економічного  мислення,  мотивації,  поведінки  і 
культури.  Важливим  етапом  формування  знань 
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У статті розглянуто роль та значення 
економічної освіти та сутність економічної 
поведінки. Досліджено методику викладання 
економічних дисциплін. Проаналізовано осо-
бливості викладання дисциплін з фінансів. 
Представлено зв’язок методики викладання 
фінансових дисциплін з іншими дисциплі-
нами. Сформульовано пріоритетні напрями 
розвитку економічної науки і освіти. Запро-
поновано шляхи вдосконалення педагогічної 
підготовки магістрів до викладацької діяль-
ності, враховуючи професійну спрямова-
ність.
Ключові слова: економічна наука, еконо-
мічна освіта, методика викладання еконо-
мічних дисциплін, методика викладання дис-
циплін з фінансів.

В статье рассмотрена роль и значение 
экономического образования и сущность 
экономического поведения. Исследовано 
методику преподавания экономических 
дисциплин. Проанализированы особенно-
сти преподавания дисциплин по финансам. 
Представлены связь методики преподава-
ния финансовых дисциплин с другими дис-
циплинами. Сформулированы приоритет-

ные направления развития экономической 
науки и образования. Предложены пути 
совершенствования педагогической подго-
товки магистров к преподавательской дея-
тельности, учитывая профессиональную 
направленность.
Ключевые слова: экономическая наука, 
экономическое образование, методика пре-
подавания экономических дисциплин, мето-
дика преподавания дисциплин по фінансам.

The article considers the role and significance 
of economic education and the essence of eco-
nomic behavior. The method of teaching eco-
nomic disciplines is explored. The features of the 
teaching of disciplines in finance are analyzed. 
The connection of teaching methods of financial 
disciplines with other disciplines is presented. 
The priority directions of economic science 
and education development are formulated.  
The ways of perfection of pedagogical prepara-
tion of masters to teaching activity, taking into 
account professional orientation are offered.
Key words: economic science, economic edu-
cation, methodology of teaching economic dis-
ciplines, methodology of teaching disciplines in 
finance.
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з  економіки  є  вивчення  економічної  поведінки 
людей і факторів, що цю поведінку визначають.

Як  відомо,  поняття  «економічна  поведінка» 
складається з трьох основних елементів (рис. 1):

Мотивація,  що  спрямована  на  підвищення 
свого добробуту (підвищення кваліфікації);

Мислення, що віддзеркалює економічні зв’язки 
та  відношення  між  суспільними,  виробничими 
та особистісними суб’єктами;

Вчинки, що базуються,  з одного боку, на наці-
ональних традиціях, а, з іншого – на спеціальних 
знаннях та вміннях, які реалізуються в  контактах 
між суб’єктами економічної діяльності [1].

Наступним  етапом  дослідження,  вважаємо 
за  потрібне  охарактеризувати  такі  поняття  як 
«методика» і «викладання».

Методика  –  це  система  засобів,  своєрідне 
«ноу-хау», практика викладання [7]. Проте було б 
невірним розглядати методику викладання тільки 
як суму методів, прийомів чи організаційних захо-
дів. Це наука, що має свою теорію, практику, мето-
дологію,  тому  підхід  до  неї  має  бути  таким,  як  і 
до будь-якої науки. Методика розробляє, з одного 
боку,  засоби,  способи  та  організаційні  форми 
навчально-виховального  процесу,  а,  з  іншого  – 
нормативні  вимоги  до  діяльності  викладача. 
Звідси очевидним є висновок про багаторівневий 
характер методики:

1-й  рівень  –  це  наука, що  підпорядковує  собі 
весь  педагогічний  процес  на  основі  діалектичної 
взаємодії та взаємопроникнення педагогіки (теорії 
освіти) і дидактики (теорії навчання);

2-й  рівень  –  вчення  (наукова  дисципліна)  про 
методи  навчання  і  виховання,  закономірності 
навчання;

3-й рівень – закріплена сума прийомів та орга-
нізаційних  заходів  щодо  вивчення  конкретної 
навчальної дисципліни [5].

Викладання – процес передачі знань від однієї 
особи (викладач) до тієї, яка бажає вчитися (сту-
дент) [7].

Ефективність освітнього процесу багато в чому 
визначається  методикою  викладання.  Широке 
застосування  уніфікованих  способів  оволодіння 
студентами  знаннями  з  економічних  дисциплін, 
знижує  роль  викладача  у  процесі  навчання.  Між 
тим слід зазначити, що рівень підготовки й ефек-
тивність  навчання  знаходяться  у  прямій  залеж-
ності від взаємодії між викладачем та студентом. 
У навчальному процесі обидві сторони відіграють 
важливу  роль,  при  цьому  кожна  повинна  мати 
творчий характер.

Часто  при  викладанні  у  вищих  навчальних 
закладах  зустрічається,  так  зване,  трафаретне 
навчання, спрямоване на розв’язання студентами 
певного типу задач, кількість яких негативно впли-
ває  на  розвиток  економічного  мислення.  Таким 
чином, маємо можливість стверджувати, що про-

цес  удосконалення  методики  викладання  фінан-
сових  дисциплін  повинен  бути  спрямований  на 
вирішення  зазначеної  проблеми  та  направлений 
на збалансування власних розробок викладача та 
інструкцій  з  практичних  рекомендацій щодо  про-
ведення  навчання  задля  уникнення  можливості 
перетворити навчання у розвагу.

Враховуючи  кількість  годин,  передбачених 
для  самостійної  роботи  студентів,  необхідним  є 
набуття ними навичок та вмінь, які дозволять роз-
биратися не лише у змодельованих, а й реальних 
економічних  процесах. Суттєву  роль  у  підготовці 
студентів  виконує  розвиток  у  них  навиків  само-
стійного  пошуку  при  виконанні  рефератів,  курсо-
вих  та  інших  дослідницьких  робіт.  Використання 
навчальної  та  допоміжної  літератури  може  мати 
більший  ефект,  якщо,  активно  впроваджувати 
у  навчальний  процес  Інтернет.  У  цьому  випадку 
межі  спілкування  студентів  з  викладачем розши-
рюються у просторі та часі [3].

Досліджуючи  методику  викладання  фінансо-
вих дисциплін, можна стверджувати, що визначені 
проблеми виникають не з приводу змісту фінансо-
вих  категорій,  а  із  засвоєнням  знань щодо цього 
змісту на рівні мислення та поведінки студента.

Література,  що  використовується  при  викла-
данні  дисциплін  з  фінансів  повинна  описувати 
не  лише  фінансові  поняття  та  закономірності, 
зорієнтовані  на  інформативне навчання,  а  й має 
містити сучасну психологічно-обґрунтовану логіку 
і  методику  викладання  навчального  матеріалу, 
побудовану на особливостях психології мислення, 
навчання,  мотивації  та  розвитку  творчої  особис-
тості того, хто навчається.

Викладач  дисциплін  з  фінансів  повинен  бути 
викладачем  нового  типу.  Слід  зазначити,  що 
добре  пам’ятають  студенти  тільки  тих  виклада-
чів, які мали свою нетрадиційну методику викла-
дання  і  спілкування  з  ними.  Існує  багато  вимог, 
які  пред’являються  до  сучасного  викладача:  він 
не може не поважати тих, кого навчає та не мати 
почуття  гумору;  повинен  вільно  орієнтуватися 
в предметі, який викладає та володіти методикою 
викладання.

Методика  викладання  фінансових  дисциплін 
є  основою  в  циклі  професійної  підготовки  магі-
стра  з фінансів  і  кредиту не лише до практичної 
діяльності  у фінансовій  сфері,  а  й  –  викладання 
в  навчальних  закладах  різного  типу.  Матеріали 
курсу даватимуть відповідь, як саме, в який спосіб 

             Мотивація

                   Мислення 

                  Вчинки
       

Рис. 1.
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має діяти викладач, щоб основи знань з фінансів 
стали  надбанням  студентів.  Складність  полягає 
в тому, що викладач мусить не тільки забезпечити 
своєчасне засвоєння студентами матеріалів з пев-
них програм навчання, а й сформувати у них еко-
номічне мислення.

Вивчення  методики  викладання  фінансових 
дисциплін  ґрунтується  на  знаннях  з  фінансів, 
з одного боку, та основ педагогіки, психології, педа-
гогічної майстерності й вікової психології – з іншого. 
Схематично  це  можна  зобразити  так  (рис.  2).

Специфіка  методики  викладання  фінансових 
дисциплін полягає в тому, щоб навчити студентів 
творчо  та  психологічно-виправдано  використову-
вати різні методичні прийоми для засвоєння дис-
циплін з фінансів.

Поодинокі методики викладання окремих дис-
циплін  з  фінансів  є  ланками  загальної  системи 
економічної  науки.  Вони  включають  в  себе  та 
використовують основні принципи дидактики сто-
совно  викладання  конкретних  дисциплін.  Мето-
дика покликана забезпечити реалізацію принципів 
дидактики, а саме: 

– зв’язок теорії з практикою; 
–  систематичність  і  послідовність  у  підготовці 

фахівців; 
– свідомість, активність і самостійність студен-

тів у навчанні; 
–  поєднання  індивідуального  пошуку  знань  з 

навчальною роботою у колективі; 
–  поєднання  абстрактного  мислення  з  нао-

чністю у викладанні; 
– міцність засвоєння знань; 
– доступність наукових знань; 
– єдність навчання  і виховання у всіх формах 

навчального процесу [4]. 
На сучасному етапі розвитку економічної науки 

і  освіти  одним  із  методів,  який  досить  активно 
застосовується  у  процесі  вивчення  фінансів, 
є  рольові  ігри.  За  даною  методикою  студенти 
займаються  моделюванням  задач  для  обробки 
представленої  викладачем  інформації, що  вима-

гає швидкого та ефективного застосування фінан-
сового  аналізу  з  метою  удосконалення  навичок 
прийняття рішень. Розвиток даного методу перед-
бачає  взаємодію між  групами  студентів  за  допо-
могою відеозв’язку.

Також,  ще  одним,  широко  застосовуваним 
методом  у  вивченні  фінансів  є  «перевернутий» 
підхід.  Суть  полягає  в  тому,  що  події,  які  тради-
ційно  відбувались  в  аудиторії,  тепер можуть  від-
буватися за її межами, і навпаки.

Ще  одним  ефективним  методом  передачі 
понять  з  фінансів  студентам  вважається  прове-
дення експериментів та демонстрацій. Так, напри-
клад,  пропонуючи  студенту  прослухати  музичну 
композицію  та  оцінити  задоволення  отримане 
від  цього,  можна  наочно  продемонструвати  дію 
закону спадаючої граничної корисності.

Завершальним  етапом  вивчення  студентами 
методики викладання фінансових дисциплін пови-
нна бути можливість випробовування них у якості 
викладача. Даний етап вимагає активізації  інтер-
активного обміну між викладачами та студентами. 
Викладач  пропонує  студентам  збільшити  свою 
роль в процесі викладання.

Висновки з проведеного дослідження.  
Узагальнюючи  вищезазначене,  можна  стверджу-
вати наступне:

 – економічна  освіта  направлена  на  забезпе-
чення  ефективної  економічної  діяльності,  вона  є 
системою знань, необхідних для формування еко-
номічного  мислення,  мотивації,  поведінки  і  куль-
тури;

 – важливим етапом формування знань з еконо-
міки є вивчення економічної поведінки, яка скла-
дається  з  трьох  основних  елементів:  мотивації, 
що спрямована на підвищення професійної квалі-
фікації; мислення, що безпосередньо направлене 
на віддзеркалення економічних зв’язків і взаємодії 
між суб’єктами економічної діяльності; вчинків, що 
формуються з урахуванням макро– та мікросере-
довища та реалізуються у взаємодії між суб’єктами 
господарювання;

Педагогічна майстерність                                                                              Вікова психологія

Психологія

 

Педагогіка

МВФД

Рис. 2. Зв’язок методики викладання фінансових дисциплін з іншими дисциплінами
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 – ефективність  освітнього  процесу  визна-
чається  методикою  викладання.  Методика  –  це 
наука, що має  свою  теорію,  практику,  методоло-
гію, яка, формує засоби, способи та організаційні 
форми  освітнього  процесу,  а,  також,  нормативні 
вимоги  до  діяльності  науково-педагогічного  пра-
цівника.  Викладання  –  передача  сформованих  і 
кваліфікованих знань викладачем студентові;

 – методика  викладання  фінансових  дисци-
плін  є  основою  в  циклі  професійної  підготовки 
магістра  з фінансів  і  кредиту не лише до прак-
тичної  діяльності  у  фінансовій  сфері,  а  й  – 
викладання в навчальних закладах різного типу. 
Матеріали курсу даватимуть відповідь, як саме, 
в  який  спосіб  має  діяти  викладач,  щоб  основи 
знань  з  фінансів  стали  надбанням  студентів. 
Складність полягає в тому, що викладач мусить 
не тільки забезпечити своєчасне засвоєння сту-
дентами матеріалів з певних програм навчання, 
а  й  сформувати  у  них  економічне  мислення. 
Вивчення  методики  викладання  фінансових 
дисциплін  ґрунтується  на  знаннях  з  фінансів, 
з  одного  боку,  та  основ  педагогіки,  психології, 
педагогічної майстерності й вікової психології –  
з іншого. Специфіка методики викладання фінан-
сових  дисциплін  полягає  в  тому,  щоб  навчити 
студентів  творчо  та  психологічно-виправдано 
використовувати  різні  методичні  прийоми  для 
засвоєння дисциплін з фінансів;

 – процес удосконалення методики викладання 
дисциплін з фінансів повинен бути спрямований 
на вирішення проблеми трафаретного навчання, 
що  спрямоване  на  розв’язання  студентами  пев-
ного  типу  задач,  кількість  яких  негативно  впли-
ває  на  розвиток  економічного  мислення.  Таким 
чином,  маємо  можливість  стверджувати,  що 
методика викладання дисциплін з фінансів пови-
нна бути направлена на збалансування власних 
розробок  викладача  та  інструкцій  з  практичних 
рекомендацій щодо проведення навчання задля 
уникнення  можливості  перетворити  навчання  
у розвагу;

 – викладач дисциплін з фінансів повинен бути 
викладачем  нового  типу.  Слід  зазначити,  що 
добре  пам’ятають  студенти  тільки  тих  виклада-
чів, які мали свою нетрадиційну методику викла-
дання  і  спілкування  з  ними.  Існує  багато  вимог, 
які  пред’являються  до  сучасного  викладача:  він 
не може не поважати тих, кого навчає та не мати 
почуття  гумору;  повинен  вільно  орієнтуватися  в 

предметі,  який  викладає  та  володіти  методикою 
викладання.

Враховуючи  вищесказане,  маємо  можливість 
зазначити,  що  вивчення  методики  педагогічної 
підготовки  магістрів  до  викладацької  діяльності, 
враховуючи професійну спрямованість є, не лише, 
необхідним, а і потребує подальших досліджень. 
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STUDY OF THE METHOD OF PEDAGOGICAL PREPARATION OF MASTERS TO THE TEACHING 
ACTIVITY WITH THE PROFESSIONAL INTEGRITY OF PROFESSIONAL INTEGRITY

At the present stage of development of high school there is a number of social, psychological and peda-
gogical problems. One of such problem  that needs a comprehensive study  is  the  improvement of  teacher 
training  for masters,  taking  into  account  the  professional  orientation.  Today  it  is  important  to  improve  the 
teaching methodology in a higher school, as the process of reforming education is continuous and permanent. 
Economic education is aimed at ensuring effective economic activity, it is a system of knowledge necessary for 
the formation of economic thinking, motivation, behavior and culture. The need for higher education requires 
the development of new approaches to teaching economic disciplines, in general, and disciplines in the study 
of finance, in particular. The effectiveness of the educational process is determined by the teaching methodol-
ogy. The methodology of teaching financial disciplines is the basis of a professional training course for a Mas-
ter’s degree in finance and credit, not only for practical activities in the financial sphere, but also – teaching 
in various types of educational institutions. Course materials will provide an answer how the teacher should 
act in a way that the fundamentals of finance knowledge become the property of students. The difficulty lies 
in the fact that the teacher must not only ensure the timely assimilation by students of materials from certain 
training programs, but also form economic thinking in them. The teacher of finance disciplines should be a 
new type of teacher respect those who are taught and should be free to navigate in the subject that teaches 
and possesses teaching methods.  The study of the methodology of teaching financial disciplines is based on 
knowledge of finance, on the one hand, and the foundations of pedagogy, psychology, pedagogical skills and 
age psychology – on the other. The specifics of the methodology of teaching financial disciplines is to teach 
students creative and psychologically-justifiable use of various methodological techniques for the acquisition 
of disciplines in finance. The process of improving the methodology of teaching disciplines in finance should 
be aimed at solving the problem of screen printing, aimed at solving students of a certain type of tasks, the 
number of which adversely affects the development of economic thinking. 

The methodology of teaching disciplines in finance should be aimed at balancing own development of the 
teacher and instructions on practical recommendations for conducting training. The study of the methodology 
of pedagogical preparation of masters for teaching, taking into account the professional orientation is, not only, 
necessary, but also requires further research.
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Постановка проблеми.  Основним  індикато-
ром соціальних цінностей, рівня та якості добро-
буту населення, економічного стану країни, рівня 
забезпечення  та  дотримання  прав  громадян 
в будь-якій державі є соціальні послуги. У сучас-
них  умовах  загострення  соціальних  проблем 
у зв’язку з проведенням в нашій країні радикаль-
них реформ ринкового напрямку та посиленням 
світової  економічної  кризи  значно  підвищується 
роль соціальних функцій держави. Ідея правової 
держави, де соціальні пріоритети висуваються на 
перший план і створюються рівні можливості для 
всіх громадян, може стати консолідуючою силою 
українського  суспільства.  Саме  тому  сьогодні 
влада  зайнята  пошуком  оптимальної  системи 
державних  засобів  забезпечення  прав  людини 
і  громадянина  в Україні,  зокрема  через  систему 
надання  соціальних  послуг  [9,  с.  29].  Підви-
щення  ефективності  системи  соціальних  послуг 
на  сьогоднішньому  етапі  її  розвитку  пов’язане, 
перш за все, із упровадженням новітніх техноло-
гій  надання  соціальних  послуг  різним  суб’єктам 
[7, с. 53].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ґрунтовні  дослідження  особливостей  надання 
соціальних  послуг  в  Україні  викладені  у  робо-
тах  Попова  С.  [9],  Попової  Л.  [9],  Піщуліної  О., 
Колота  А.  та  ін.  Сучасну  систему  надання  соці-
альних послуг України у своїх працях розглядали 
Дубич К.  [6],  Гнибіденко  І., Ярош Н.  та  ін. Дослі-
дження  системи  соціального  обслуговування  та 
соціального  забезпечення проводили Міщенко К. 
[7], Понікаров В. [8], Топоркова М. [8] та ін. 

Незважаючи на розвиток наукової думки з про-
блем  системи  соціальних  послуг,  недостатньо 
вивченими в теоретичному  і особливо в практич-
ному плані залишаються питання щодо вдоскона-

лення цієї системи за умов інноваційного розвитку 
та автоматизації технологічних процесів. 

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження  системи  надання  соціальних  послуг 
в Україні та практики вдосконалення системи соці-
альних послуг у форматі «прозорий офіс».

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Метою Центру соціальних служб у форматі «Про-
зорий офіс» є забезпечення єдиного простору для 
прозорої та зрозумілої взаємодії органів влади та 
громадян,  створення  конкурентного  ринку  соці-
альних послуг, а також збільшення переліку соці-
альних  послуг,  що  надаються  на  рівні  громади. 
Перевагою  надання  послуг  у  такому  форматі  є 
те,  що  в  одному  приміщенні,  який  працюватиме 
у форматі «прозорий офіс» можна одержати базо-
вий пакет послуг соціального характеру за різними 
напрямами [5]. В умовах сьогодення питання соці-
альної  підтримки,  призначення  пенсій,  надання 
різних  видів  соціальної  допомоги,  надання  соці-
альних  послуг  та  забезпечення  робочим  місцем 
повинні  вирішуватись  в максимально  стислі  тер-
міни.  Першочергове  завдання  зробити  так,  щоб 
людина,  звертаючись  до  такого  офісу,  отримала 
повністю  усю  необхідну  їй  інформацію,  прозору 
систему нарахувань, щоб це  відбувалося вчасно 
та оперативно. 

Система  надання  соціальних  послуг  в  Укра-
їні  стає  важливим  інструментом  забезпечення 
соціальної безпеки держави в умовах тотального 
реформування  інститутів  державного  управління 
та децентралізації. Соціальні  послуги – це  комп-
лекс правових, економічних, психологічних, освіт-
ніх,  медичних,  реабілітаційних  та  інших  заходів, 
спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, 
які перебувають у складних життєвих обставинах 
та потребують сторонньої допомоги (далі – особи, 
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що потребують соціальних послуг), з метою поліп-
шення  або  відтворення  їх  життєдіяльності,  соці-
альної  адаптації  та  повернення  до  повноцінного 
життя.  Під  складними  життєвими  обставинами 
розуміють  обставини,  що  об’єктивно  порушують 
нормальну  життєдіяльність  особи,  наслідки  яких 
вона не може подолати самостійно  (інвалідність, 
часткова втрата рухової активності у зв’язку зі ста-
рістю або станом здоров’я, самотність, сирітство, 
безпритульність,  відсутність  житла  або  роботи, 
насильство,  зневажливе  ставлення  та  негативні 
стосунки  в  сім’ї,  малозабезпеченість,  психоло-
гічний  чи  психічний  розлад,  стихійне  лихо,  ката-
строфа тощо) [8].

Основними  формами  надання  соціальних 
послуг  є  матеріальна  допомога  та  соціальне 
обслуговування. Матеріальна допомога надається 
особам, що знаходяться у складній життєвій ситу-
ації, у вигляді грошової або натуральної допомоги: 
продуктів харчування, засобів санітарії і особистої 
гігієни,  засобів  догляду  за  дітьми,  одягу,  взуття 
та  інших  предметів  першої  необхідності,  палива, 
а також технічних і допоміжних засобів реабіліта-
ції. Соціальне обслуговування здійснюється шля-
хом надання соціальних послуг (рис. 1).

Перелік  соціальних  послуг,  опис  їх  змісту  та 
якості зазначаються в Державному класифікаторі 
соціальних стандартів  та нормативів, що  затвер-
джується  Кабінетом  Міністрів  України  і  публі-

кується  в  засобах  масової  інформації  відповід-
ними  центральними  органами  виконавчої  влади. 
Перелік  та  порядок  надання  соціальних  послуг 
за  видами  загальнообов’язкового  державного 
соціального страхування регулюються законодав-
ством  про  загальнообов’язкове  державне  соці-
альне страхування [3].

Метою  впроваджуваних  Урядом  реформ 
у  сфері  соціального  захисту  населення  є  фор-
мування сучасної системи прав та  інтересів усіх 
соціальних  груп  на  основі  міжнародних  норм  і 
європейських стандартів. Пріоритетними завдан-
нями  соціальної  політики  на  сучасному  етапі  є: 
формування  нової  моделі  соціальної  політики 
держави,  спрямованої  на  розширення  сфер 
і засобів впливу на добробут громадян, насампе-
ред за рахунок використання трудового потенці-
алу працездатного населення; підвищення якості 
та рівня доступності соціальних послуг для соці-
ально вразливих верств населення [4].

Розроблення  та  запровадження  нової  інте-
грованої  моделі  управління  у  сфері  соціального 
захисту населення вимагає застосування систем-
ного  підходу,  технології  ведення  випадку  (кейс-
менеджменту)  для  організації  надання  комплек-
сної  соціальної  підтримки  сім’ї,  яка  опинилася 
в складних життєвих обставинах, і залучення всіх 
органів державної влади та місцевого самовряду-
вання [4].  

Основними результатами запровадження нової 
моделі стануть:

– доступність послуг для соціально вразливих 
громадян, догляду за літніми особами та особами 
з інвалідністю;

–  безпечність  умов  проживання дитини  в  гро-
маді, наявність сімейно орієнтованих послуг, лікві-
дація інституційних форм виховання дітей;

–  підвищення  рівня  зайнятості  населення  та 
зменшення його залежності від соціальних виплат 
і субсидій;

–  зниження  ризиків  потрапляння  в  ситуацію 
торгівлі людьми.

Центр  надання  соціальних  послуг  у  форматі 
«прозорий  офіс»  (далі  –  «прозорий  офіс»)  явля-
ється постійно діючий робочим органом, в якому 
надаються  послуги  у  сфері  соціальної  політики 
відповідними  управліннями  соціального  захисту 
населення  та  управліннями  Фондів  пенсійного 
забезпечення,  соціального  захисту,  соціаль-
ного  страхування,  Державної  служби  зайнятості  
(рис. 2). 

Метою  створення  «прозорого  офісу»  є  запро-
вадження  ефективної  системи  надання  послуг 
у сфері соціальної політики. При взаємодії з іншими 
державними  органами  та  органами  місцевого 
самоврядування,  підприємствами,  установами 
та  організаціями  з  метою  надання  послуги  «про-
зорий  офіс»  діє  в  інтересах  суб’єктів  звернення.

 
Рис. 1. Види соціальних послуг

Джерело: [2]
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«Прозорий  офіс»  у  своїй  діяльності  керу-
ється  Конституцією  та  законами  України, 
актами Президента України і Кабінету Міністрів 
України, центральних та місцевих органів вико-
навчої влади, рішеннями міських рад та їх вико-
навчих  комітетів,  розпорядженнями  міського 
голови,  наказами  Департаменту  соціальної 
політики  міських  рад,  положеннями  відповід-
них  управлінь  соціального  захисту  населення, 
положеннями управління Фондів, Положеннями 
«Про  «прозорий  офіс»  та  іншими нормативно-
правовими документами.

Надання  послуг  здійснюється  працівниками 
відповідних управлінь   соціального захисту насе-
лення та працівниками управління Фондів в межах 
компетенції  згідно  з  чинним  законодавством. 
Фінансування  та  матеріально-технічне  забезпе-
чення діяльності «прозорого офісу» здійснюється 
за  рахунок  міських  бюджетів  та  інших  джерел, 
не заборонених законодавством.

Основними завданнями «прозорого офісу» є:
– організація надання послуг у сфері соціаль-

ної політики на якісно вищому рівні у встановлені 
законодавством строки;

–  спрощення  процедури  отримання  послуг 
у сфері соціальної політики та поліпшення якості 
їх надання;

– впровадження автоматизованого документо-
обігу;

–  забезпечення  інформування  суб’єктів  звер-
нень  про  вимоги  та  порядок  надання  послуг 
у сфері соціальної політики.

«Прозорий офіс» зобов’язаний:
– надавати послуги відповідно до Регламенту 

роботи  «прозорого  офісу»,  інших  нормативно- 
правових актів;

–  надавати  повну,  актуальну  та  достовірну 
інформацію щодо порядку отримання послуг;

–  надавати  до  інших  державних  органів  та 
органів  місцевого  самоврядування,  підприємств, 
установ  та  організацій  відомості,  необхідні  для 
надання послуг суб’єктам звернення, в тому числі 
з  використанням  інформаційно-технологічної 
та комунікаційної інфраструктури;

–  отримувати  від  інших  державних  органів  та 
органів  місцевого  самоврядування,  підприємств, 
установ  та  організацій  документи  й  інформацію, 
необхідні для надання послуг суб’єктам звернення 
відповідно до затвердженого Переліку послуг, які 
надаються у «прозорому офісі»;

–  забезпечувати  отримання  суб’єктом  звер-
нення  послуги  своєчасно  та  згідно  із  Переліком 
послуг, які надаються у «прозорому офісі»;

–  забезпечувати  захист  інформації,  доступ 
до  якої  обмежено  відповідно  до  чинного  законо-
давства України,  а  також дотримуватися  режиму 
обробки, використання та збереження персональ-
них даних при наданні послуги;

–  забезпечувати  своєчасну міжвідомчу  інфор-
маційну взаємодію;

– виконувати інші обов’язки відповідно до Поло-
ження,  Регламенту  роботи  «прозорого  офісу» 
та  інших  нормативно-правових  актів,  які  регулю-
ють відносини, що виникають у зв’язку із наданням 
послуг.

У  «прозорому  офісі»  забезпечується  надання 
послуг  у  сфері  соціальної  політики.  Перелік 
послуг, які надаються у «прозорому офісі», затвер-
джується  рішенням  виконавчих  комітетів  міських 
рад.  Інформаційні  картки  надання  відповідних 
послуг  затверджуються  начальником  управління 
соціального  захисту  населення  та  начальником 

«Прозорий 
офіс»

Управління соціального захисту 
населення: послуги адміністрування 

державної допомоги, субсидій, пільг та 
інших соціальних виплат 

Пенсійний фонд України: послуги 
пенсійного забезпечення

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді: послуги сім’ям, що опинилися 

в складній життєвій ситуації

Фонд соціального страхування України:
послуги у сфері соціального страхування

Державна служба зайнятості: послуги 
у сфері соціального страхування

Рис. 2. Соціальні послуги у форматі «прозорий офіс»

Джерело: складено на основі даних [1]
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управління  Фондів  і  погоджуються  директором 
Департаменту  соціальної  політики  міських  рад 
та начальником головного управління Пенсійного 
фонду  України  в  областях.  При  наданні  інших 
послуг  інформаційні  картки  погоджуються  в  ана-
логічному порядку.

У  приміщеннях,  де  розміщується  «прозорий 
офіс»,  можуть  надаватися  супутні  послуги  (виго-
товлення  копій  документів  тощо)  суб’єктами  гос-
подарювання, добір яких здійснюється на конкурс-
ній основі за критеріями забезпечення мінімізації 
матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звер-
нення у встановленому міськими радами та вико-
навчими комітетами порядку.

У приміщеннях «прозорого офісу» розташову-
ється  дитяча  кімната  для  перебування  малоліт-
ніх дітей, батьки яких звернулися за отриманням 
послуги. У роботі «прозорого офісу» беруть участь: 

–  управління  соціального  захисту  населення 
відповідного району;

– управління Фондів;
–  інші  суб’єкти  надання  адміністративних 

послуг в місті.
«Прозорий  офіс»  під  час  виконання  покладе-

них  на  нього  завдань  взаємодіє  з  центральними 
та місцевими органами виконавчої влади, іншими 
державними органами, органами місцевого само-
врядування, підприємствами, установами, органі-
заціями.

Відповідальність  за  організацію  діяльності 
«прозорого  офісу»  покладається  на  начальника 
управління  соціального  захисту  населення  від-
повідного  району.  Керівник  здійснює  керівництво 
роботою  «прозорого  офісу»,  несе  персональну 
відповідальність  за  організацію  діяльності  «про-
зорого  офісу»;  організовує  діяльність  «прозорого 
офісу», вживає заходів щодо підвищення ефектив-
ності роботи «прозорого офісу»; координує діяль-
ність працівників  управління  соціального  захисту 
населення  та  управлінь  Фонду,  інших  суб’єктів 
надання адміністративних послуг; контролює сво-
єчасність виконання ними обов’язків тощо.

Пріоритетним  напрямом  соціальної  полі-
тики  є  докорінна  зміна  системи  адміністрування 
соціальних  програм.  Вдосконалення  системи 
соціальних  послуг  у  форматі  «прозорий  офіс» 
передбачає  встановлення  нових  вимог  до  якості 
послуг, що надаються населенню (рис. 3). Це  сис-
тема  «фронт»  і  «бек»  офіс,  система  електро-
нного управління чергою, доступність для людей 
із  обмеженими можливостями.

Система  фронт  офіс  (англ.  Front  office)  –  це 
структурний підрозділ, в компетенцію якого входить, 
перш  за  все,  робота  з  клієнтам  і  для  клієнтів,  ніж 
виконання  другорядних функцій,  таких  як  сервісна 
підтримка, прийняття рекламацій, здійснення інших 
пересічних  операційних  процесів.  Безпосереднє 
приймання громадян у залах обслуговування. Спе-
ціаліст  фронт-офісу  приймає  документи:  формує 
заяву;  сканує документи,  надані  відвідувачем. Від-
відувач лише підписує роздруковану заяву та отри-
мує розписку повідомлення про прийняття докумен-
тів.  На  цьому  прийом  громадянина  спеціалістом 
фронт-офісу завершується, а документи передають 
до бек-офісу для завершення процесу формування.

Система бек офіс  (англ. Back office)  –  це  від-
діл, який виконує рутинні, адміністративні, обслу-
говуючі  функції:  обробка  документів,  отриманих 
від  громадян,  та  надання  кінцевого  результату.  
До функцій бек офісу також відносяться IT (адмі-
ністрування баз даних, служба підтримки), бухгал-
терія, відділ кадрів. 

Працівник  бек-офісу  розпочинає  процес  фор-
мування особової справи клієнта. При цьому дані 
документів завантажуються автоматично. Ті дані, 
які  не  завантажилися  спеціаліст  вносить  вручну. 
Важливість  і  значимість  бек  офісу  нерідко  недо-
оцінюється.  Разом  з  тим  його  роль  має  цінність 
в  підтримці  репутації.  Наприклад,  фахівці  call-
центру,  сервісної  підтримки,  обслуговуючий  пер-
сонал,  спілкуючись  з  клієнтами,  залишають  при-
ємне  враження,  прагнуть  повністю  задовольнити 
його  побажання. Достовірність  внесених даних – 
повторна перевірка спеціалістами бек офісу.

Прозорий 
офіс

Система 
фронт-офіс

Система 
бек-офіс

Система 
електронного 

управління 
чергою

Доступність для 
людей із 

обмеженими 
можливостям

 
Рис. 3. Вдосконалення системи соціальних послуг у форматі «прозорий офіс»

Джерело: розроблено автором
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Доступність  для  людей  із  обмеженими  мож-
ливостями  повинна  передбачати  всі  умови  для 
комфортного відвідування та перебування людей 
з особливими потребами. Для доступу людей у віз-
ках  необхідно  облаштувати  будівлю  пандусом, 
провести  роботи  із  обладнання  спеціалізованих 
санвузлів,  кнопками виклику  персоналу  та  спеці-
альними знаками для людей з особливими потре-
бами, бажано встановлення електронної «системи, 
що  розмовляє»  для  людей  з  вадами  зору  тощо.

Висновки з проведеного дослідження. 
«Задоволення  потреб  соціальними  послугами 
людей, що опинились в складних життєвих обста-
винах є одним із ключових завдань діяльності сис-
теми  надання  соціальних  послуг.  Ефективність 
діяльності  системи  соціальних  послуг  напряму 
впливає  на  соціальну  та  політичну  стабільність 
держави» [6]. Таким чином, проведений аналіз дає 
змогу узагальнити, що системи надання соціаль-
них послуг у форматі «прозорий офіс» являється 
новим підходом до поліпшення якості надання цих 
послуг  та  автоматизації  технологічних  процесів 
пов’язаних. Основними перевагами є:

– система ставить за мету максимально вилу-
чити  суб’єктивний  людський  чинник,  значно  зву-
зити  часові  рамки  оформлення  необхідних  доку-
ментів;

–  автоматизація  відповідальної  роботи  вве-
дення спеціалістом даних первинної документації 
за допомогою розроблених алгоритмів контролю, 
тобто максимально виключається введення неко-
ректної інформації.

Отже,  основними принципами  запровадження 
єдиних  стандартів  обслуговування  у  форматі 
«прозорий офіс» є: відмова від паперового доку-
ментообігу  при  оформленні  документів;  дистан-
ційне  обслуговування  громадян;  мінімізація  люд-
ського чинника.
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THE PRACTICE OF IMPROVING THE SOCIAL SERVICES SYSTEM IN THE FORMAT OF 
“TRANSPARENT OFFICE”

The main indicator of social values, the level and quality of welfare of the population, the economic situ-
ation of the country, the level of maintenance and observance of the rights of citizens in any state are social 
services. In today’s conditions, the aggravation of social problems in connection with the radical reforms in our 
country and the strengthening of the world economic crisis significantly increases the role of social functions 
of the state.

The purpose of  the Center  for Social Services  in  the format «Transparent Office»  is  to provide a single 
space for transparent and clear interaction between state authorities and citizens, the creation of a competitive 
market for social services, and an increase in the list of social services provided at the community level. The 
advantage of providing services in this format is that in a single office, which will work in a «Transparent Office» 
format, one can get a basic package of social services in different directions.

The main forms of providing social services are financial aid and social services. The purpose of reforms 
implemented by the Government in the sphere of social protection of the population is the formation of a mod-
ern system of rights and interests of all social groups based on international norms and European standards. 
The priority tasks of social policy at the present stage the formation of a new model of the social policy of the 
state, aimed at widening spheres and advantages of influencing the welfare of citizens. Primarily using labor 
potential of the able-bodied population; improving the quality and accessibility of social services for socially 
vulnerable groups of the population.

The Center for Social Services in the form of a «transparent office» is a permanent working body where rel-
evant departments of social protection of the population and departments of pension funds, social protection, 
social insurance, and the State Employment Service provide social policy services.

The purpose of creating a «transparent office» is to implement an effective system of social policy services. 
In interaction with other state bodies and bodies of local self-government, enterprises, institutions and organi-
zations for providing a service, «transparent office» acts in the interests of subjects of appeal.

The priority direction of social policy is a radical change in the administration of social programs. Improving 
the system of social services in the format of «transparent office» involves setting new requirements for the 
quality of services provided for the population. These are a system of «front» and «back» office, an electronic 
order management system, accessibility for people with disabilities.
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Постановка проблеми.  Ринок  розробки  про-
грамних продуктів в Україні активно розвивається 
як в кількісних, так  і в якісних параметрах: збіль-
шується  кількість  ІТ  компаній  (за  дослідженнями 
з обраних Топ-50  ІТ підприємств з головним офі-
сом в Україні, у структурі діяльності яких виділено 
розробку  CRM-систем  або  програмного  забезпе-
чення на замовлення та надання консультаційних 
послуг  у  цьому  напрямку  10%  обраних  компаній 
працюють  на  ринку  з  2017  р.,  ще  6%  компаній 
ведуть діяльність не раніше ніж з 2015 р ), зростає 
чисельність  їх  працівників,  примножується  вклад 
галузі у ВВП країни [3]. Проведений SWOT-аналіз 
розвитку  ринку  розробки  програмного  забезпе-
чення  (ПЗ)  в  Україні  показує  наявні  і  потенційні 
проблеми і загрози, серед яких основними є нега-
тивні  зміни  в  законодавстві  країни,  нестабільна 
економічна ситуація, недостатній рівень спеціалі-
зованої освіти  ІТ фахівців у сфері розробки над-
складного  ПЗ.  Проте  немало  і  позитивних  тен-
денцій – високий рівень заробітної плати у галузі, 
загальний  світовий  тренд  зростання  ринку  роз-
робки програмного забезпечення на 5-7% щорічно 
[11],  найбільший  серед  країн  Східної  Європи 
показник експорту відповідних послуг та продукції 
з України [12]. 

Україна має усі шанси поборотися за лідерство 
на світовому ринку розробки ПЗ, ІТ-консалтингу та 
ІТ-послуг, подолати кризу уповільнення зростання 
галузі, що  спостерігається  в  останні  2  роки.  Для 

цього потрібно покращити систему збору та ана-
лізу даних, щодо діяльності не тільки всіх  ІТ під-
приємств разом, а саме за структурними вузькими 
напрямками, серед яких одним з основних є роз-
робника та продаж ПЗ. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню  аналітичних  питань,  а  також  тен-
денцій  та  особливостей  розвитку  українських 
розробників  інформаційних  систем  і  техноло-
гій  присвячені  роботи  вітчизняних  науковців,  а 
саме:  І.  Самоходський,  О.  Шелест,  Р.  Винничук, 
Т. Склярук, А. Ставицька, О. Бабанін, С. Войтко, 
А. Маслов, С. Пиріг, І. Седікова, Н. Бойко, С. Сар-
дак, Н. Мешко, К. Сокол та інші [1, 4, 5, 6, 7]. Але 
поза  їхньою  увагою  залишаються  питання  стану 
та  перспектив  розвитку  розробників  та  вендорів 
ПЗ (CRM-cистем та інших розроблених під клієнта 
систем для автоматизації різних напрямків діяль-
ності підприємств різноманітних галузей), бо саме 
ця галузь може забезпечити стабільний розвиток 
економіки  України  загалом,  бо  для  збільшення 
обсягів виробництва їй не потрібні значні інвести-
ції  в  основні  засоби,  оскільки  головний  актив  це 
кваліфікаційний  людський  чинник,  а  також  зва-
жено побудована маркетингова стратегія. 

Постановка завдання. Метою наукової праці є 
визначення стану розвитку підприємств ІТ галузі, 
що фактично  виступають  розробниками  і  вендо-
рами  програмного  забезпечення  (а  саме  CRM-
продуктів) і мають українське походження. 
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У статті розглянуто стан та тенденції 
розвитку ринку програмного забезпечення 
за напрямком розробки та продажу CRM-
систем, надання консультаційних послуг з 
цих ІТ продуктів. На основі статистичних 
даних проведений аналіз діяльності Топ-50 
розробників програмного забезпечення з 
материнською компанією в Україні станом 
на 2018 рік. Детально пророблено напрямки 
діяльності обраних підприємств, клієнт-
ську базу. Встановлено та проаналізовано 
моделі, за якими здійснюється операційна 
діяльність обраних підприємств. Наприкінці 
окреслено перспективи розвитку суб’єктів 
господарювання на ринку програмного 
забезпечення в Україні. 
Ключові слова: розробники програмного 
забезпечення, вендори програмного забезпе-
чення, CRM-системи, інформаційні послуги. 

В статье рассмотрены состояние и тен-
денции развития рынка программного 
обеспечения по направлению разработки 
и продажи CRM-систем, предоставления 
консультационных услуг по этим ИТ про-
дуктам. На основе статистических данных 
проведен анализ деятельности Топ-50 раз-
работчиков программного обеспечения с 
материнской компанией в Украине по состо-

янию на 2018 год. Подробно проработаны 
направления деятельности выбранных 
предприятий, клиентская база. Выявлены 
модели по которым осуществляется опе-
рационная деятельность предприятий.  
В заключение намечены перспективы раз-
вития субъектов хозяйствования на рынке 
программного обеспечения в Украине.
Ключевые слова: разработчики программ-
ного обеспечения, вендоры программного 
обеспечения, CRM-системы, бизнес-модели, 
информационные услуги.

The situation at software development market 
and the tendencies within the CRM-systems 
development and sales, including providing 
consulting services for these IT products were 
described. Based on the 2018 statistical data-
base, the activity of Top-50 software developers 
with the parent company in Ukraine was ana-
lyzed. The selected enterprises’ activities direc-
tions have been worked out in detail, the client 
database has been analysed. The IT developers 
business models have been identified. In conclu-
sion, business entities development prospects at 
software market in Ukraine are outlined.
Key words: software developers, software ven-
dors, CRM-systems, business models, informa-
tion services. 
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Таблиця 1
Аналіз клієнтоорієнтованості Топ-50* ІТ підприємств-розробників CRM-систем,  

ПЗ на замовлення, з огляду на розміри замовників

 Частка клієнтів по групам,  
класифікованих  за розмірами,%

Групи підприємств  
розробників за досвідом на ринку 

Частка малих 
підприємств 
(з доходом  

<10 млн. дол.)

Частка середніх 
підприємств 
(з доходом 

10 млн. дол.  
-1 млрд. дол.)

Частка великих 
підприємств 
 (з доходом  

>1 млрд. дол.)

1-3 роки

PrototypeDev 56 44 -
WD EXPERT 80 20 - 
Syntech Software 45 50 5
Noltic  30 70  -
Edenlab LLC 20 40 40
Synebo 40 40 20

4–5 років 

SPDLoad  100 -  - 
Perfsys 20 70 10
FreshCode 70 30  -
US Informatics 85 12 3
BVG 30 60 10
482.solutions 70 30 - 
CuboRubo 60 40  -
ImproveIT 70 30  -
SourceX 100 -   -

5+

IT CRAFT 30 30 40
Romexsoft 30 50 20
GNC Consulting  - 50 50
X1 Group 25 65 10
Eleks  - 44 56
SoftServe 30 45 25
Perfectial 10 60 30
Infopulse 30 60 10
Skelia 20 50 30
TecSynt Solutions 70 30 - 
Attract Group 50 50  -
SoftElegance 90 -  10
VILMATE 40 60  -
ByteAnt 60 40 - 
Avivi 10 90  -
VOLO 15 15 70
Intelliarts Ltd. 40 40 20
Terrasoft  - 40 60
Rozdoum 50 50 - 
Intellias 10 60 30
N-iX 15 35 50
IQRIA 60 40 - 
CoreValue Services  - 50 50
Richlode Solutions 50 35 15
Парус  10 40 50
Apelsun Studio 20 70 10
PNN Soft 60 20 20
Unteleported 70 20 10
SapientPro 30 50 20
Softline   10  50  40 

* Mobilunity, SoftIrbis, Avicoma, Trident SoftLab, Sangatek – для цих ІТ компаній зі списку ТОП-50 немає данних 

Джерело: розроблено авторами на основі даних clutch.co та офіційних сайтів ІТ підприємств
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Таблиця 2
Аналіз клієнтоорієнтованості Топ-50* ІТ підприємств-розробників CRM-систем,  

ПЗ на замовлення, з огляду на галузеву приналежність замовників 

 Частка підприємств-замовників  
з  огляду на їх галузеву   

приналежність,%

Групи підприємств розробників  
за досвідом на ринку 

Види економічної діяльності 
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і

1–3 роки

WD EXPERT - 30 - 30 - - - 40
Syntech Software - 10 10 15 20 10 35
Noltic  - - - 30 - - 30 40
Edenlab LLC 25 - - 25 - - 25 25
Synebo - 25 - 25 - - 25 25

4–5 років

SPDLoad  15 - - - 20 - 20 45
FreshCode 20 20 20 - - - - 40
US Informatics - 10 20 - 20 - 15 35
BVG - 30 40 - - - 20 10
482.solutions 40 30 - 8 15 - - 7
CuboRubo 50 - - - - - - 50
ImproveIT 20 20 20 20 - - 20 -
SourceX - 95 - - - - - 5

5+

IT CRAFT 20 15 15 - - - 15 35
Romexsoft 15 20 - 20 - - 20 25
GNC Consulting 6 6 6 6 6 6 6 58
X1 Group 15 15 - 25 - - - 45
Eleks - - - 25 25 - - 50
SoftServe - 45 - - 10 - 25 20
Perfectial - 20 - 20 - - 10 50
Infopulse - 45 - 10 - 10 - 35
Skelia - 35 - 10 - 15 - 40
TecSynt Solutions - 50 - - - - - 50
Attract Group 20 20 15 15 10 10 - 10
SoftElegance - - - - 15 25 10 50
VILMATE - 45 - - - - 20 35
Mobilunity - 20 - 20 - - - 60
ByteAnt - 10 - - - 10 10 70
Avivi - 100 - - - - - -
VOLO 10 25 10 25 - - 15 15
Intelliarts Ltd. 20 - 20 - - 10 - 50
Terrasoft 8 8 8 8 8 8 8 44
Rozdoum 30 10 - - - - - 60
Intellias - - 25 25 - 30 10 10
N-iX - 20 - 40 - - 20 20
IQRIA 30 40 20 - - - - 10
CoreValue Services - - - 50 - - 50 -

Richlode Solutions - 20 10 10 10 - - 50

* Perfsys, Avicoma – для цих ІТ компаній зі списку ТОП-50 немає данних 

Джерело: розроблено авторами на основі даних clutch.co та офіційних сайтів ІТ підприємств
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
В  науковому  дослідженні  було  проаналізовано  
Топ-50  ІТ-компаній,  які  було  обрано  з  понад 
9866  підприємств,  що  презентовані  на  аналітич-
ній  он-лайн  платформі  clutch.co  в  категорії  Роз-
робники ПЗ  [3]. У процесі дослідження здійснено 
комплексний  аналіз  та  проведено  обстеження 
офіційних  сайтів  обраних  підприємств,  що  дало 
змогу визначити основні тенденції, потреби і про-
блеми  розвитку  ринку  розробки  програмних  про-
дуктів в Україні. 

Аналіз типів бізнес-моделей, за якими працю-
ють розробники CRM-систем, ПЗ на замовлення, 
здійснення  консультаційних  послуг  показав, 
що  тільки  10%  підприємств  створюють  власне 
стандартизоване  ПЗ  для  подальшого  продажу 
ліцензій,  50%  дотримуються  сервісної  бізнес-
моделі,  тобто  продають  послуги  з  розробки  ПЗ 
на  замовлення,  20%  підприємств  працюють  за 
аутсорсинговою моделлю і ще 10% за гібридною 
бізнес-моделлю  (тобто  їх  операційна  діяльність 
побудована за принципом продуктової+сервісної 
моделі, тощо) (рис. 1). За географічною структу-
рою  основними  замовниками  послуг  з  розробки 
ПЗ (у тому числі розробки CRM-систем), консуль-
тування  у  цьому  напрямку  виступають  компанії 
з США та Європи. 

ПМ 
4% 

ГМ 
56% 

СМ 
28% 

АУ 
12% 

ПМ - продуктова 
бізнес модель  
СМ - сервісна бізнес 
модель  
ГМ - гібрідна бізнес 
модель  
АУ - аутсорсинг бізнес 
процесів  

Рис. 1. Розподілення Топ-50 підприємств 
розробників ПЗ по бізнес-моделям

Джерело: розроблено авторами на основі 3, 9-12, офіцій-
них сайтів ІТ-підприємств

Аналіз клієнтоорієнованості обраних 50 розроб-
ників CRM-систем, ПЗ на замовлення проводився 
з  огляду  на  декілька  критеріїв.  Перший  критерій 
стосується рівня доходу замовників ПЗ. Отже всіх 
клієнтів було поділено на три групи: малі, в залеж-
ності від розмірів сукупного доходу і визначено для 
кожного  підприємства  частку  групи  тих  чи  інших 
замовників (табл. 1). 

Встановлено, що  40%  ІТ-компаній  з  досвідом 
роботи більше 5 років мають не менше 1/3 вели-
ких підприємств в клієнтській структурі; з досвідом 
роботи 1-3 роки більше 83% підприємств-розроб-
ників ПЗ орієнтовані на малі суб’єкти господарю-
вання (у 67% ІТ підприємств частка малих за роз-
міром клієнтів в структурі не менша ніж 40%). 

Крім  того,  при  аналізі  клієнтоорієнтованості 
суб’єктів  господарювання  з  аналітичної  вибірки, 
вдалося  виділити  п’ять  пріоритетних  для  україн-
ських розробників галузей економіки (табл. 2). 

У спрощеному вигляді Топ-50 українських під-
приємств  розробників  ПЗ  (а  саме  CRM-систем) 
можна поділити на компанії, що розробляють ПЗ 
для замовників з чотирьох основних галузей – біз-
нес  послуги,  інформаційні  технології,  фінансові 
послуги, охорона здоров’я. Так, більше 65% обра-
них  підприємств  мають  у  своїй  структурі  більше 
половини  заказів  з  боку  клієнтів,  які  працюють 
у  перерахованих  вище  галузях.  Найчисельніша 
група підприємств в Україні надає послуги з роз-
робки  ПЗ  підприємствам  з  ІТ  галузі,  охорони 
здоров’я та зі сфери фінансових послуг. 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, вивчення обраних розробників ПЗ, в тому 
числі CRM-систем, іншого ПЗ на замовлення, здій-
снення  консультаційних  послуг,  дає  змогу  вста-
новлено низку основних характеристик сучасного 
ринку ПЗ в Україні: 

1)  у  майже  половини  (46%)  з  досліджува-
них  ІТ  компаній  кількість  працівників  не  переви-
щує 50 осіб,  тобто вони відносяться до  суб’єктів 
малого підприємництва. Лише у 16% підприємств 
налічується  більше  250  працюючих;  середніх  за 
розміром розробників ПЗ українського походження 
майже чверть (24% з Топ-50 обраних підприємств); 

2)  половина  з  проаналізованих  ІТ  компаній 
мають філії у різних регіонах країни, проте хабами 
залишаються 3 міста – Київ, Львів та Харків; 

3) рівень освіченості трудових ресурсів на про-
аналізованих ІТ підприємствах є досить високим: 
майже 73% працівників мають повну вищу освіту, 
38% – кандидати наук; 

4)  майже  60%  працівників  проаналізованих 
розробників  ПЗ  мають  досвід  роботи  в  індустрії 
більше 5 років; 

Оцінюючи  загалом  ринок  розробки  програм-
ного забезпечення в Україні, особливо за напрям-
ком  комплексної  розробки  надскладного  ПЗ  для 
автоматизації бізнес-процесів підприємств, у тому 
числі  CRM-систем,  слід  зазначити,  що  він  пере-
буває  на  стадії  формування,  існуючі  компанії 
перебувають  на  стадії  переходу  від  сервісних  та 
аутсорсингових  бізнес-моделей  до  продуктових, 
за якими працюють світові лідери у цій галузі. 
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ANALYSIS OF THE SOFTWARE DEVELOPERS IN UKRAINE

Ukraine remains one of the leading software development outsourcing destinations in Europe due to great 
price  to quality  ratio and extensive  talent pool, wide-ranging  tech expertise, vibrant R&D activity, and well-
developed IT infrastructure. Thats why Ukrainian software development industry is growing steadily. There are 
three most developed IT cities in Ukraine are Kyiv, Lviv and Kharkiv. 

In the course of the study, a comprehensive analysis was carried out and a survey of 50 software develop-
ers official sites was conducted, which enabled to identify the main trends, needs and problems of the software 
development market in Ukraine. Analysis of business models types used by CRM developers, service soft-
ware developers, IT consulting companies showed that only 10% of enterprises create their own standardized 
software for selling the licenses, 50% adhere to the service business model,  that  is,  they sell development 
services in making custom software, 20% of enterprises work according to the outsourcing model and another 
10% according to the hybrid business model (their operating activities are based on the principle product plus 
service busines model). The most common software outsourcing business models in Ukraine are as follows: 
dedicated development team, time and material model, fixed price model. 

Top 50 Ukrainian software developers (namely, CRM-systems) can be divided into companies that develop 
software for customers from four major industries – business services, information technology, financial ser-
vices, healthcare. Thus, more than 65% of the selected enterprises have in their structure more than half of 
the orders from customers working in that areas. The largest group of companies in Ukraine provides software 
development services for enterprises in the IT industry, healthcare and financial services. 

It is established that 40% of IT companies with experience of more than 5 years have at least 1/3 of large 
enterprises in the client’s structure; with experience of 1-3 years more than 83% of software developers are 
oriented towards small business entities (in 67% of IT enterprises the small clients share in the structure is not 
less than 40%). 

In almost half (46%) of the investigated IT companies, the number of employees does not exceed 50 people, 
that is, they belong to small businesses. Only 16% of enterprises have more than 250 employees; the aver-
age size of software developers of Ukrainian origin is almost a quarter (24% of Top-50 selected enterprises). 
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Постановка проблеми. Україна  прагне  зали-
шатися  одним  із  найбільших  в  континенталь-
ній  Європі  виробником  вуглеводнів  та  надійним 
транзитером енергоресурсів  (в  першу  чергу  при-
родного  газу  і нафти),  забезпечуючи безпечне та 
надійне постачання енергоресурсів власним спо-
живачам і споживачам суміжних ринків.

В даний час найбільш широко в Україні  вико-
ристовуються  викопні  ресурси,  які  становлять 
сумарно понад 60% енергетичного балансу країни 
[1]. Але за останні декілька років внаслідок зміни 
кон’юнктури ринку та науково-технічного прогресу 
Україна  зіштовхнулася  з  низькою  проблем,  які 
ставлять перед країною нові перешкоди  та одно-
часно відкривають нові можливості для пошуку та 
впровадження  новітніх  розробок  на  всіх  етапах 
виробництва та споживання енергії.

Зростання  цін  на  енергоресурси,  старіння  та 
вибуття  виробничих  потужностей,  погіршення 
якості  сировинної  бази  паливно-енергетичного 
комплексу  –  все  це  є  передумовою  необхідності 
підвищення енергоефективності країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий  внесок  у  вирішення  проблеми  розвитку 
процесів  стратегічного  управління  енергозбере-
женням  соціально-економічних  систем,  у  тому 
числі,  і на регіональному рівні, внесли такі вчені, 
як:  В.О.  Бараннік,  М.С.  Басс,  І.А,  Башмаков  [2], 
М.В. Гнідий, С.Ф. Єрмілов, М.М. Кулик [4], В.Е. Лір 
[5], В.А. Маляренко, Л.Г. Мельник, О.М. Суходоля, 
А.І.  Шевцов,  А.І.  Шведов    та  інші.  Але  питання 
формування потенціалу енергоефективності  кра-
їни досі не вирішена.

Постановка завдання.  Мета  дослідження 
полягає  в  розробці  моделі  формування  потенці-
алу  підвищення  енергоефективності  країни,  яка 
дозволяє за рахунок зниження потреби в перетво-
ренні ресурсів оптимізувати енергетичний баланс 
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У статті розглянуто модель розвитку 
енергетичної системи України. Розробка 
системи стратегічного управління енерге-
тичними ресурсами та енергозбереженням 
в країні, а також недостатня вивченість 
окремих теоретичних і прикладних аспектів 
проблеми визначають актуальність дослі-
джуваної тематики.
Ключові слова: система, енергетичний 
ринок, економіко-математичне моделю-
вання, енергоспоживання, енергоефектив-
ність, балансова модель.

В статье рассмотрена модель развития 
энергетической системы Украины. Разра-
ботка системы стратегического управле-
ния энергетическими ресурсами и энергосбе-
режением в стране, а также недостаточная 

изученность отдельных теоретических 
и прикладных аспектов проблемы опреде- 
ляют актуальность исследуемой тематике.
Ключевые слова: система, энергетиче-
ский рынок, экономико-математическое 
моделирование, энергопотребление, энер-
гоэффективность, балансовая модель. 

The article discusses model of the energy sys-
tem оf Ukraine. Development of strategic man-
agement of energy resources and energy con-
servation in the country, as well as insufficient 
knowledge of certain theoretical and applied 
aspects of the problem, determine the relevance 
of the study subjects.
Key words: system, energy market, economic-
mathematical modeling, energy consumption, 
energy efficiency, balance model.

країни та на основі цього сформувати ефективну 
енергетичну політику держави.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Важливою  складовою  сучасної  еконо-
міки  є  потужна  енергетика,  розвиток  якої щільно 
пов’язаний з науково-технічним прогресом. Енер-
гетичні  ресурси  у  поєднанні  з  машинними  сис-
темами  забезпечують  технологічне  оновлення 
виробництва,  комунікацій,  усіх  сфер  життєдіяль-
ності  суспільства,  стаючи  домінантою  економіч-
ного зростання і національної безпеки країни.

Загальний  низький  рівень  енергетичної  ефек-
тивності в Україні пов’язаний, перш за все, з заста-
рілістю основних фондів  та  технологій,  кризовим 
станом економіки в цілому та неефективної дер-
жавної  енергетичної  політики.  За  2007-2016  pp. 
темпи скорочення ВВП значно випереджали темпи 
скорочення  сумарного  енергоспоживання,  що 
спричинило зниження енергетичної ефективності 
на 17,2 % (рис. 1).

Аналіз  отриманих  результатів  дозволяє  зро-
бити наступні висновки:

1.  Економічний  розвиток  країни  у  будь-кому  
з варіантів має позитивну динаміку. 
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Рис. 1. Індекси душового енергоспоживання  
та енергетичної ефективності
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2. Енергоспоживання має  тенденцію до  змен-
шення,  це  доводить  що  нова  стратегія  розвитку 
України повинна дати позитивний результат.

3.  Енергоефективність  країни  зростає  дуже 
повільно. 

Отже,  структура  енергоспоживання  в  Укра-
їні  неефективна  і  загрозлива для  її  національної 
безпеки. А відповідно потребує нових механізмів 
щодо управління енергоефективністю країни.

Стан  енергетичного  ринку  України  можна 
характеризувати як певними перевагами, так і низ-
кою недоліків. 

До переваг можна віднести:
 – створення конкурентних ринків газу, електро-

енергії, теплової енергії, вугілля, нафти та нафто-
продуктів; 

 – формування  конкурентоспроможних  умов 
транспортування енергоресурсів територією Укра-
їни,  в  тому  числі,  забезпечення  функціонування 
ринків з урахуванням чинника зовнішньої агресії;

 – відмова  від  формування  цінової  і  тарифної 
політики за принципом «затрати плюс», перехід до 
стимулюючого регулювання тарифів з подальшим 
переходом на ринкові механізми; 

 – сприяння  розвитку  місцевих  енергетичних 
ініціатив,  зокрема  малого  та  середнього  підпри-
ємництва  в  енергетичній  сфері  та  енергетичних  
кооперативів, генерації та постачання електричної 
та  теплової  енергії  з  урахуванням  регіональних 
особливостей;

 –  розвиток розподіленої генерації;
 – прозорий і недискримінаційний механізм фор-

мування  тарифів  і  виділення  пропускних  потуж-
ностей для транскордонної торгівлі;

 –   спрощення  процедур  організації  транзиту 
за  принципом  свободи  доступу  до  транзитних 
потужностей;

 – впровадження  механізмів  прозорості  видо-
бутку та використання власних паливних ресурсів 
за принципами міжнародної  ініціативи  з  забезпе-
чення прозорості видобувних галузей.

До недоліків слід віднести:
 – для  управління  рівнем  конкурентоспромож-

ності енерготоварів та послуг потрібен маркетин-
говий  аналіз,  який  виявляє  параметри  товарів 
для задоволення зацікавленості у придбанні, а це 
додаткові витрати з боку держави і не раціональ-
ний перерозподіл матеріальних ресурсів;

 – шлях  країн  Західного  світу  щодо  переходу 
на  ринкові  механізми  регулювання  енергоринку 
може  призвести  до  нерегульованого  ціноутво-
рення;

 – сучасна  модель  енергоринку  не  гарантує 
збалансованого розвитку України в зв’язку з висо-
кою  ресурсомісткістю  зазначених  сировинно- 
продуктових вертикалей та їх негативного впливу 
на навколишнє середовище навіть за умови впро-
вадження сучасних технологій;

 – запропонована  стратегія  закріплює  поточну 
модель  споживання,  яка  спирається  на  викопні 
ресурси.  Експортно-орієнтовані  сировинно-про-
дуктові  вертикалі  («вугілля  –  чавун  –  сталь», 
«вугілля – електроенергія – сталь», «газ – аміак – 
добрива»)  лише  підсилюються  ігнорування  взя-
тих Україною зобов’язань в рамках Енергетичного 
співтовариства.

Отже,  структура  енергоспоживання  в  Укра-
їні  неефективна  і  загрозлива для  її  національної 
безпеки. А відповідно потребує нових механізмів 
щодо управління енергоефективністю країни.

Ще у 1993 р. І.А. Башмаков запропонував відо-
бражати  потенціал  підвищення  енергоефектив-
ності в формі таблиці енергетичного балансу і спо-
сіб оцінки непрямих ефектів подібно до того, як це 
робиться для міжгалузевого балансу [2]. Фактично 
розрахунок  ґрунтується  на  використанні  алго-
ритму  міжгалузевого  балансу  Леонтьєва  и  може 
бути представлений у вигляді залежності між спо-
живанням кінцевої та первинної енергії: 

PE = AE * PE + FE,                        (1)
де PE – вектор споживання (виробництва) пер-

винної енергії за видами енергоносіїв, 

Таблиця 1 
Матриця повних коефіцієнтів витрат енергетики

Вугілля Сира 
нафта

Нафто-
продукти

Природний 
газ Біо-паливо Електро-

енергія Тепло

Вугілля 1,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,87 0,34
Сира нафта 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
Нафтопродукти 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,10 0,10
Природний газ 0,02 0,03 0,07 1,02 0,00 2,32 1,04
Біопаливо 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,08 0,05
Електроенергія 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 1,34 0,04
Тепло 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,02 1,19
Разом 1,07 1,07 1,14 1,03 1,00 4,73 2,75
Разом, з урахуванням 
витрат на 
транспортування

1,08 1,07 1,16 1,11 1,00 4,94 2,84

Джерело: складено авторами за [2]
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AE –  квадратна  матриця  коефіцієнтів  витрат 
первинного ресурсу i на виробництво та транспор-
тування енергоносія j до кінцевого споживача, 

FE –  вектор  кінцевого  споживання  енергії 
(включаючи чистий експорт енергоносіїв). 

Кожен коефіцієнт aij матриці коефіцієнтів витрат 
первинного  ресурсу  показує,  скільки  вугілля, 
нафтопродуктів,  газу,  електроенергії  та  тепла 
необхідно  для  забезпечення  кінцевого  спожи-
вача одиницею енергоносія  j,  скажімо, одиницею 
вугілля. 

Будь-які технологічні зміни в країні призводять 
до  зміни матриці  коефіцієнтів  витрат  первинного 
ресурсу.  Для  цього  розглянемо  матрицю  повних 
коефіцієнтів витрат енергетики (E-AE)-1 для Укра-
їни станом на 2016 рік (табл. 1). За результатами 
аналізу матриці, можна бачити, що коли кінцевий 
споживач економить 1 тонну н.е. нафтопродуктів, 
то  сумарна  потреба  в  енергії  у  паливно-енерге-
тичному комплексі країни в цілому знижується на 
0,14  тонни  н.е.,  а  з  урахування  вартості  їх  тран-
спортування – на 0,16 тонни н.е.

Найвищі непрямі ефекти від економії електро-
енергії  та  тепла.  Коефіцієнти  витрат  за  даними 
ресурсами  традиційно  перевищують  коефіцієнти 
щодо  виробництва  інших  видів  енергетичних 
ресурсів – 2,5-3 для електроенергії при ефектив-
ності  генерації  40%,  втрати  при  транспортуванні 
6-7%,  1,25  –  для  теплової  енергії  при  ефектив-
ності виробництва тепла 85% і 5% втрати в мере-
жах. З урахуванням всіх непрямих ефектів вияв-
ляється,  що  при  економії  кінцевим  українським 
споживачем 1 тонни н.е. електроенергії по всьому 
енергетичному  ланцюжку  економії  складає  не 
2,5-3  тонни  н.е.,  а  4,7  тонни  н.е.  (4,9  тонни  н.е.  
з урахуванням витрат на транспортування). 

Наявність  цих  непрямих  ефектів  є  підставою 
для  субсидування  діяльності  щодо  підвищення 
ефективності  використання  енергії  з  боку  дер-
жави. Облік цього непрямого ефекту є важливим 
для оцінці економічного потенціалу країни.

Розрахуємо  майбутнє  споживання  (вироб-
ництва)  первинної  енергії  за  видами  енергоно-

сії  посилаючись  на  дані  Держкомстату  на  кінець 
2016 року (табл. 2).

Розрахунок  ґрунтується  на  наступній  презен-
тації залежності між споживанням кінцевої та пер-
винної енергії: 

PE = (E-AE) -1 * FE.                    (2)
Провівши  розрахунок  отримуємо,  вектор  пер-

винного постачання (табл. 3)
Порівнюючи  дані  (рис.  2),  можна  зробити 

висновок,  що  розрахункові  показники  дещо,  від-
різняються в порівнянні зі статистичними даними.

Рис. 2. Порівняння первинного постачання ресурсів

Це  пов’язано  з  тим,  що  в  Україні  недостатнє 
постачання  первинного  нафтопродукту,  але  він 
компенсується за рахунок переробки сирої нафти 
в нафтопродукт, тепло компенсується за рахунок 
електроенергії.  Загалом  для  наступного  періоду, 
потрібно зменшити постачання первинної енергії.

Таким чином, технічний потенціал економії пер-
винної енергії (TEEP) визначається як сума еконо-
мії кінцевої енергії та зниження витрат первинної 
енергії в енергетичному секторі як за рахунок під-
вищення  ефективності  технологій  перетворення 
одних  видів  енергії  в  інші,  так  і  за  рахунок  зни-
ження потреби в перетворенні ресурсів:

TEEP = ΔFE + (AE – AEnt) * (PE – ΔFE),    (3)
де AEnt – матриця AE з новими технологічними 

коефіцієнтами (табл. 4-5)
При  оцінці  потенціалу  враховується  той факт, 

що  базові  значення  вектору  первинної  енергії 

Таблиця 2 
Енергетичний баланс України за 2016 рік (тисяч тонн нафтового еквіваленту) 

Вугілля Сира 
нафта

Нафто-
продукти

Природний 
газ Біопаливо Електро-

енергія Тепло

Загальне постачання 
первинної енергії (PE) 29727 2806 8387 25598 2832 21708 599

Кінцеве споживання (FE) 6306 6 9630 15670 1724 10100 8209

Джерело: складено авторами за [3]

Таблиця 3
Вектор первинного постачання енергоресурсів

Вугілля Сира нафта Нафтопродукти Природний газ Біопаливо Електро енергія Тепло
18169,6 88,15 11653,5 48753,16 2942,45 14021,78 10322,67

Джерело: розраховано авторами
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(за 2016 р.) повинні коректуватися на обсяг скоро-
чення споживання  кінцевої енергії  (ΔFE).  Іншими 
словами,  чим  більше,  наприклад,  економиться 
електроенергії  кінцевими  споживачами,  тим 
менше  потрібно  виробляти  електроенергії,  тому 
ефект  від  модернізації  обладнання  електростан-
цій буде дещо меншим, ніж при збереженні виро-
блення (рис. 3).

Таким чином, зростання економії кінцевої енер-
гії  трохи  знижує обсяг економії  в процесах виро-
блення і передачі електричної та теплової енергії 
порівняно з базовими рівнями.

Рис. 3. Технічний потенціал економії  
первинної енергії в розрізі галузей використання 

для прогнозного періоду

Висновки.  Запропонована  модель  форму-
вання потенціалу підвищення енергоефективності 
дозволяє  розробити  у  формі  таблиці  енергетич-
ного балансу залежності між споживанням кінце-
вої та первинної енергії. Практичне використання 
моделі  дозволяє  за  рахунок  підвищення  ефек-
тивності  технологій  перетворення  одних  видів 
енергії в  інші,  так  і  за рахунок зниження потреби 

в  перетворенні  ресурсів  оптимізувати  енергетич-
ний баланс країни та на основі цього сформувати 
ефективну енергетичну політику держави.
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Таблиця 4
Матриця повних коефіцієнтів витрат енергетики з новими коефіцієнтами

Вугілля Сира 
нафта

Нафто-
продукти

Природний 
газ Біопаливо Електро-

енергія Тепло
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Разом, з урахуванням витрат 
на транспортування 1,04 1,07 1,21 1,10 1,00 4,76 2,41

Джерело: складено авторами за [2]

Таблиця 5
Технічний потенціал економії первинної енергії в розрізі галузей використання  

для прогнозного періоду

Вугілля Сира нафта Нафто-
продукти Природний газ Біопаливо Електро-

енергія Тепло

10124,42 2717,85 -3152,77 -23628,6 233,112 7471,372 -10439

Джерело: розраховано авторами 
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MODELING THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY SYSTEM OF THE COUNTRY

Ukraine uses various sources of energy for its own needs, such as oil, natural gas, coal, atomic and hydro 
energy, wind and sun energy, etc. At the same time, in recent years, due to changes in price conditions, tech-
nologies and world trends, the share of other types of energy in consumption is gradually increasing. There-
fore,  the purpose of  the article  is  to  substantiate  theoretical and methodological principles and  to develop 
practical recommendations for the formation of a model of the Ukrainian energy system.

The novelty of the study is to develop a model for building the country’s energy efficiency potential, which 
allows optimizing the energy balance of the country.

To achieve the goal, a system of general scientific and special research methods is used: economic and 
mathematical modeling  for analysis and  forecasting of energy consumption and energy efficiency, balance 
methods for constructing a model of the potential for increasing energy efficiency.

It is proposed to present the potential for increasing energy efficiency in the form of a table of energy bal-
ance. In fact, the model is based on the use of the Leontief inter-sectoral balance algorithm and is presented as 
a dependence between the consumption of finite and primary energy. Any technological changes in the coun-
try lead to a change in the matrix of coefficients of use of the primary resource. As a result of the comparison 
of the actual data and the results of the calculations, one can see a certain inconsistency. This is due to the 
low stock of primary petroleum products in Ukraine, but it is offset by the processing of crude oil in petroleum 
products, the heat is offset by electricity.

The practical use of the model allows us to increase the efficiency of the technologies of converting one 
type of energy into other optimize the energy balance of the country and, on the basis of it, form an effective 
energy policy of the state.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

72 Випуск 19. 2018

Постановка проблеми. Важливим  і найбільш 
динамічним  елементом  ринкової  системи  гос-
подарювання  є  сектор  малого  підприємництва. 
Мале  підприємництво  в  Україні  розвивається  за 
умов нестабільного та складного економічного та 
політичного клімату. На його подальший розвиток 
негативно впливає загальне погіршення економіч-
ної ситуації в країні, яке пов’язано із світовою еко-
номічною кризою куди втягнута економіка України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням  сектора  малого  підприємництва 
присвячені праці таких відомих вчених як  Р. Кан-
тільйон,  А.  Сміт,  Д.  Рікардо,  Ж.-Б.  Сей,  А.  Мар-
шалл, М. Вебер, В. Зомбарт, Й. Шумпетер, Ф. Хайек  
та інші.

Постановка завдання.  Однією  з  важливих 
категорій  ринкової  економіки  є  конкурентоспро-
можність малого підприємства, ефективність при-
стосування  малих  підприємств  до  конкурентних 
умов  нестабільного  внутрішнього  середовища 
повинна  проводитися  в  безперервному  процесі 
аналізу  діяльності  конкурентів,  власного  потен-
ціалу  і  оцінки  ефективності  його  використання, 
а також визначення стану малого підприємства на 
ринку товарів і послуг відносно конкурентів, тобто 
оцінки потенціалу малого підприємства, створення 
передумов  для  структурної  передумови  і  модер-
нізації  економіки  та  економічних  відносин,  наси-
чення внутрішнього ринку товарами та послугами.

Мета статті.  Головною  метою  є  оцінка  тен-
денцій  розвитку  малого  підприємництва  в  Укра-
їні, виявлення проблем його діяльності  та визна-
чення  шляхів забезпечення їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Одним  із пріо-
ритетних напрямів розвитку економіки розвинених 
країн  є  розвиток  малого  підприємництва.  Виник-
нення  нових малих  підприємств  сьогодні  розгля-
дається економістами як  головне джерело збіль-
шення  кількості робочих місць,  трудового доходу 
й добробуту. 

Розвиток  потенціалу  малих  підприємств  зна-
чною  мірою  залежить  від  вирішення  низки  про-
блем, серед яких найбільш актуальними є на сьо-
годні нестабільність економічної ситуації в країні, 
яка характеризується низькою купівельною спро-
можністю  населення,  недосконалістю  існуючого 
законодавства, ростом безробіття тощо.

Вагомий внесок у дослідження сектора малого 
підприємництва  протягом  XVIII-XIX  ст.  зробили 
вчені: Р. Кантільйон, А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей, 
А. Маршалл, а на початку XX ст. – М. Вебер, В. Зом-
барт, Й. Шумпетер, Ф. Хайек, 3. Варналій, Л. Воро-
ніна., Т. Ковальчук, Є. Панченко, Н. Соболь та інші.

У  вітчизняній  економічній  літературі  відомими 
дослідниками  малого  підприємництва  є  3.  Вар-
налій,  Л.  Вороніна.,  Т.  Ковальчук,  Є.  Панченко, 
Н. Соболь  та  ін.  Вплив  діяльності  малих  підпри-
ємницьких структур на нівелювання кризи заціка-
вила  вітчизняних  дослідників  та  науковців  лише 
коли  наприкінці  2008  року  світова  економічна 
криза переросла межі національних економік, роз-
повсюдилась на переважну більшість країн, стала 
реальною  загрозою  підприємництву  та  суспіль-
ному розвиткові.

Поняття  «підприємництво»  в  науковий  обіг 
вперше увів Р.  Кантільйон,  який  за результатами 

ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP  
OF UKRAINE IN MODERN CONDITIONS

УДК 334.012.61-022.51

Ярова Ю.М.
викладач кафедри маркетингу  
та підприємництва
Вінницький кооперативний інститут

Стаття присвячена проблемам і перспек-
тивам розвитку малого підприємництва. 
В статті розглянуто поняття «підпри-
ємництво». Розкрито потенціал розвитку 
малого підприємництва в сучасних умовах. 
Розглянуто структуру малого підприємни-
цтва. Досліджено конкурентоспроможність 
малого підприємництва, та здатність 
ефективно пристосовуватись до конку-
рентних умов нестабільного внутрішнього 
середовища.
Ключові слова: потенціал, мале підприєм-
ництво, підприємницька діяльність, підпри-
ємництво, конкурентоспроможність малого 
підприємства, малий бізнес.

Статья посвящена проблемам и перспекти-
вам развития малого предпринимательства. 
В статье рассмотрено понятие «предпри-
нимательство». Раскрыт потенциал разви-
тия малого предпринимательства в совре-
менных условиях. Рассмотрена структура 
малого предпринимательства. Исследована 

конкурентоспособность малого предпри-
нимательства, и способность эффективно 
приспосабливаться к конкурентным усло-
виям нестабильной внутренней среды.
Ключевые слова: потенциал, малое пред-
принимательство, предпринимательская 
деятельность, предпринимательство, кон-
курентоспособность малого предприятия, 
малый бизнес.

The article is devoted to problems and prospects 
of development of small entrepreneurship. The 
article describes the concept of definition “entre-
preneurship”. The potential of small entrepre-
neurship development in modern conditions is 
revealed. The structure of small entrepreneurship 
is considered. In this thesis was investigated the 
competitiveness of small entrepreneurship, and 
the ability to adapt effectively to the competitive 
conditions of an unstable internal environment.
Key words: potential, small entrepreneurship, 
entrepreneurial activity, entrepreneurship, com-
petitiveness of small enterprises, small business.



73

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

систематичного  аналізу  підприємництва  ствер-
джував,  що  це  особлива  економічна  функція, 
де існує елемент ризику [1, с. 95].

Особливе  місце  в  утвердженні  теорії  підпри-
ємництва  посідають  праці  Й.  Шумпетера,  чи  не 
головною  заслугою  якого  є  творче  переосмис-
лення результатів  досліджень  у  цій  сфері  і  ство-
рення  власної  теорії  еволюції  суспільного  розви-
тку, в центрі якої – сектор малого підприємництва 
як  «двигун»  прогресуючого  циклічного  розвитку 
цивілізації [2, с. 112].

Світовий досвід свідчить, що мале підприємни-
цтво є тим сектором економіки, який здатен швидко 
створювати  нові  робочі  місця  та  надавати  соці-
альні гарантії, гнучко реагувати на збалансування 
попиту  і пропозиції на ринках ресурсів, впливати 
на повсякденне життя громадян завдяки орієнту-
ванню на задоволення споживчого попиту   насе-
лення,  формувати  мотивацію  органів  місцевого 
самоврядування до виконання соціальних функцій 
в  інтересах населення та забезпечувати соціаль-
ний  контроль.  Водночас,  додамо,  що  реалізація 
цієї важливої соціальної функції можлива лише за 
умов соціальної відповідальності влади, включно 
зі  створенням  сприятливого  бізнес-середовища, 
нормативно-правового поля та інвестиційного клі-
мату  функціонування  підприємницьких  структур 
[4, с. 34; 5, с. 51].

Науковій  літературі  притаманна  багатогран-
ність  підходів  щодо  трактування  поняття  «мале 
підприємництво»,  так,  в  Економічній  енциклопе-
дії наведено таке визначення поняття «підприєм-
ництво»:  самостійне  організаційно-господарське 
новаторство  на  основі  використання  різних мож-
ливостей  для  випуску  нових  або  старих  товарів 
новими методами,  відкриття нових джерел сиро-
вини, ринків збуту тощо з метою отримання при-
бутків і самореалізації власної мети [6, с. 112].

На думку В. Кредісова, етимологічними крите-
ріями малого підприємництва є не тільки відносно 
невеликі розміри підприємства та масштаби госпо-
дарської діяльності, але й аспекти ризику, іннова-
ційності,  економічної  відповідальності,  завдання 
персоніфікованих  і  гнучких  управлінських  підхо-
дів з метою отримання максимального підприєм-
ницького прибутку з одиниці затраченого капіталу 
[7, с. 7].

Таким чином, можна стверджувати, що змістові 
характеристики поняття сектора малого підприєм-
ництва  у  значній мірі  дозволяють  ідентифікувати 
важливі  компоненти  його  потенціалу.  Причому, 
коли  мова  йде  про  макроекономічні  характерис-
тики  потенціалу  сектора малого  підприємництва, 
то тут чи не найперший план виходить така важ-
лива  складова,  як  інноваційна.  Фактично  малі 
підприємства  стають  суб’єктами,  яким  більш 
властива  функція  ризику  відносно  спроби  впро-
вадження  нововведень,  а  також  і  спроможність 

адаптувати  до  вимог  і  потреб  ринку  нові  товари  
і послуги.  

У  структурі  сучасної  економіки  співіснують 
та органічно взаємодоповнюються мале, середнє 
та велике підприємництво. Але на відміну від двох 
останніх,  мале  підприємництво  є  вихідним,  най-
більш  численним,  а  тому  і  найбільш  поширеним 
сектором економіки. Відмінності між цими трьома 
видами  підприємництва  зумовлені  різним  рівнем 
суспільного розподілу праці, характером спеціалі-
зації та усуспільнення виробництва, а також вибо-
ром  технологічного  типу  виробничого  процесу. 
Сектор  малого  підприємництва  розвивається 
інтенсивно та ефективно там, де виявляється най-
більше сприяння реалізації переваг малих підпри-
ємств. Зокрема передусім це такі види діяльності 
як  торгівля,  послуги,  дрібна  промисловість,  сіль-
ське господарство, будівництво, транспорт. 

Ці особливості також і позначаються на специ-
фічних характеристиках формування та реалізації 
потенціалу сектору малого підприємництва в сис-
темі  національного  господарства  та його просто-
рово-територіальних сегментах.

Однак,  в  економіці  України    в  сучасних  умо-
вах  виникає  необхідність  більш  глибокого  дослі-
дження  проблем  та  перспектив  розвитку  малого 
підприємництва,  це  дозволить  розробити  заходи 
щодо забезпечення розвитку малого бізнесу.

Недооцінювати  роль  малого  бізнесу  у  подо-
ланні  кризових  процесів  не  можна.  Функціоную-
чий  без перебоїв сектор малого підприємництва 
в  спромозі  знизити  негативний  вплив  кризових 
процесів на економіку та ліквідувати руйнівні соці-
ально-економічні наслідки кризи. Мале підприєм-
ництво  запобігає  зростанню  безробіття,  сприяє 
створенню  нових  робочих  місць,  тобто,  змен-
шує невдоволення населення в  країні,  соціальну 
напругу  у  суспільстві,  невпевненість  у  завтраш-
ньому  дні  та  невдоволення  населення  в  країні. 
Завдяки  малим  підприємцям  створюються  нові 
робочі місця, хоча б одне-два робочих місця для 
інших громадян країни, а по всій країні – це велика 
кількість  робочих  місць.  Мале  підприємництво 
може  відігравати  позитивну  стабілізуючу  роль 
у  подолання  інфляції  попиту  через  насичення 
ринку  товарами  та  послугами,  задовольняючи 
попит споживачів, розширюючи асортимент та під-
вищуючи якість продукції.

Однією з важливих проблем в сфері розвитку 
потенціалу  малого  підприємства  є  недостатність 
інформації про стан ринку, про необхідність затрат 
зусиль  і  ресурсів  для  орієнтації  на  ринку,  для 
пошуку  як  постачальників  так  і  покупців  товарів, 
неготовність малих підприємств до появи на ринку 
якісної конкурентної продукції.

Конкурентоспроможність  малого  підприєм-
ства  –  це  поняття,  яке  відображає  відмінність 
процесу розвитку даного малого підприємства від 
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конкурента. Потенціал малого підприємства може 
визначатися методом порівняння та залежить від 
факторів, які використовуються для оцінки. Потен-
ціал  малого  підприємства  формується  за  кон-
кретними  видами  об’єктів:    високої  якості  –  для 
масового споживача із середнім доходом (капіта-
лом),  для споживачів з низьким доходом  – серед-
ньої якості і для споживачів з високим доходом – 
дуже високої (престижної) якості.

На  думку  закордонних  дослідників,  потенціал 
малого  підприємства  виражається  через  багато-
ступеневу  ієрархію  факторів,  де  самий  верхній 
рівень – частка ринку – безпосередньо залежить 
від досягнутої конкурентоспроможності продукції, 
якість управління, а останній рівень  характеризує 
досягнуті економічні результати [3, с. 32].

Вирішення  проблем  розвитку  малого  підпри-
ємництва  в  Україні  має  стати  одним  із  основних 
напрямків  державної  політики,  адже  саме малий 
бізнес сприятиме  підвищенню ефективності реа-
лізації економічного потенціалу, покращення кон-
курентоспроможності національної економіки.

Важливим аспектом щодо забезпечення розви-
тку малого підприємництва є організація сучасної 
фінансової  інфраструктури підтримки малого біз-
несу в Україні за європейським зразком.

Перевага у спрощенні доступу малого підпри-
ємництва до фінансування має надаватися шля-
хом стимулювання фінансових організацій до роз-
ширення програм мікрокредитування. Збільшення 
частки  надання  прямої  державної  фінансової 
підтримки має бути організовано шляхом делегу-
вання  повноважень відбору її новоствореній спе-
ціалізованій державній установі або уповноваже-
ному банку. При цьому більшу частину коштів варто 
використовувати  на  розвиток  бізнес-інфраструк-
тури,  перспективної  для малого  підприємництва.

Суттєвий вплив на рівень соціально-економіч-
ного розвитку як країни, так і регіонів, віддалених 
територій має не лише чисельність малих підпри-
ємств,  а  й  результативність  їх  господарювання. 
Одним  із  важливих  показників,  що  характеризує 
ефективність  розвитку  малого  підприємництва 
є  обсяги  виробленої  та    реалізованої  продукції, 
частка малих підприємств у загальному обсязі реа-
лізованої продукції, фінансові результати суб’єктів 
малого бізнесу  і сумарний фінансовий результат, 
отриманий сектором, його частка у валовій дода-
ній вартості. 

Дослідження  потенціалу  малого  підприємни-
цтва в просторово-територіальному розрізі надає 
можливість  знайти  найбільш  ефективні  важелі 
впливу на його розвиток у тих умовах, де здійсню-
ють діяльність його представники. Доцільність вра-
хування регіонального аспекту передусім важлива 
в контексті, з однієї сторони, слабших можливос-
тей, а через це й необхідності більшої підтримки 
представників малого бізнесу, а, з  іншої, – вищої 

соціально-економічної  та  суспільної  ролі  малого 
підприємництва на віддалених, зокрема сільських 
територіях.

Традиційно  найбільш  поширеними  формами 
малого  підприємництва  на  сільських  територіях 
є  особисті  селянські  господарства,  індивідуальні 
господарства,  фермерські  господарства,  фізичні 
особи – підприємці та малі підприємства – товари-
ства з обмеженою відповідальністю. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
слід  зазначити, що  одним  із  ключових  напрямків 
розвитку економіки країни є розвиток малого під-
приємництва,  воно  дозволить  показникам  еконо-
мічного розвитку піти в гору, оскільки мале підпри-
ємництво  має  можливості  швидкої  адаптації  до 
змін зовнішнього середовища. Мале підприємни-
цтво  в  Україні  розвивається  недостатньо  швид-
кими темпами, що свідчить про наявність стриму-
ючих факторів реалізації  його потенціалу. Аналіз 
основних  тенденції    розвитку  малого  підприєм-
ництва України показав наявність багатьох ознак 
неефективної  державної  регуляторної  політики, 
таких як збереження ситуації невизначеності прав 
власності на землю; зменшення кількості підпри-
ємств різних організаційно-правових форм. Забез-
печення  раціонального  використання  економіч-
ного потенціалу розвитку малого підприємництва 
доцільно здійснювати на основі державної страте-
гії розвитку малого та середнього підприємництва.
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POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP OF UKRAINE  
IN MODERN CONDITIONS

The article  is devoted to problems and prospects of development of small entrepreneurship. The article 
describes the concept of definition “entrepreneurship”. The potential of small entrepreneurship development in 
modern conditions is revealed. The structure of small entrepreneurship is considered. In this thesis was inves-
tigated the competitiveness of small entrepreneurship, and the ability to adapt effectively to the competitive 
conditions of an unstable internal environment.

An important and most dynamic element of a market economy is a small entrepreneurship sector. Small 
entrepreneurship in Ukraine is developing in an unstable and difficult economic and political climate. This fact 
negatively affects  its  further development due  to  the general deterioration of  the economic situation  in  the 
country, which is connected with the global economic crisis where dragged the economy of Ukraine.

One of the priority directions of development of the economy of developed countries is the development of 
small entrepreneurship. Today the emergence of new small enterprises is regarded by economists as the main 
source of job creation, labor income and welfare.

In the Ukrainian economy, in modern conditions, there is a need for more in-depth study of the problems 
and prospects of small entrepreneurship development, which will allow to produce activities for the develop-
ment of small business.

The development of the potential of small enterprises depends on solving some problems, the most urgent 
today is the instability of the economic situation in the country which is characterized by low purchasing power 
of the population, imperfection of the existing legislation, rising unemployment, etc.

One of the important problems in the field of development of the potential of a small enterprise is lack of 
market information, the information about the need for cost of effort and resources for market orientation, for 
searching both suppliers and buyers of goods, about the unpreparedness of small enterprises to appear new 
high-quality competitive products on the market.

Therefore, it should be noted that one of the key directions of the country’s economic development is the 
development of small entrepreneurship, it will allow economic development indicators to rise up, since small 
entrepreneurship has the potential for rapid adaptation to changes in the external environment. Small entre-
preneurship in Ukraine is developing not fast enough, and indicating the existence of constraining factors for 
the realization of its potential. The analysis of the main tendencies of small entrepreneurship development in 
Ukraine showed the presence of many signs of ineffective state regulatory policy, such as preserving the situ-
ation of uncertainty of land ownership rights; decreasing in the number of enterprises of various organizational 
and legal forms.
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У статті проаналізовано значення комуні-
кативного менеджменту в системі управ-
ління підприємством. Акцентовано увагу 
на тлумаченні понять «комунікативний 
менеджмент» та «комунікаційний менедж-
мент». Визначено комплекс комунікатив-
них компетенцій фахівця відповідно до 
КМ-орієнтованої парадигми розвитку сус-
пільства. Визначено сутність управління 
внутрішніми комунікаціями. Досліджено 
основні комунікативні перешкоди та запро-
поновано ефективні шляхи їх розв’язання.
Ключові слова: комунікація, комунікатив- 
ний процес, комунікативний менеджмент, 
компетенція, інформація, підприємство, 
керівник.

В статье проанализировано значение ком-
муникативного менеджмента в системе 
управления предприятием. Акцентировано 
внимание на толковании понятий «коммуни-
кативный менеджмент» и «коммуникацион-
ный менеджмент». Определен комплекс ком-
муникативных компетенций специалиста 
в соответствии с КМ-ориентированной 

парадигмой развития общества. Опреде-
лена сущность управления внутренними 
коммуникациями. Исследованы основные 
коммуникативные препятствия и предло-
жены эффективные пути их решения.
Ключевые слова: коммуникация, комму-
никативный процесс, коммуникативный 
менеджмент, компетенция, информация, 
предприятие, руководитель.

The article analyzes the importance of commu-
nicative management in the enterprise manage-
ment system. The emphasis is on interpreting the 
concepts of “communicative management” and 
“communication management”. The complex 
of communicative competences of a specialist 
according to the KM-oriented paradigm of devel-
opment of society is determined. The essence 
of management of internal communications is 
determined. The main communicative obstacles 
were investigated and effective ways of their 
solution were proposed.
Key words: communication, communicative 
process, communicative management, compe-
tence, information, enterprise, manager.

Постановка проблеми.  У  сучасних  умовах 
господарювання  одним  із  пріоритетних  напрямів 
є  вироблення  основних  теоретичних  і  методоло-
гічних  позицій  щодо  використання  менеджменту 
в  практичній  діяльності  українських  організацій.  
Від  компетентності  майбутніх  менеджерів  зале-
жить  пошук  нових  конкретних  і  реальних  шля-
хів  удосконалювання  системи  управління,  виро-
блення  позиції  з  різних  проблем  управління 
стосовно ринкових умов на основі творчого пере-
осмислення  передового  зарубіжного  досвіду 
з урахуванням національних традицій. Без знання 
головних  засад психології  управління на  успішну 
організацію та управління навіть найменшою фір-
мою чи підприємством не варто сподіватись.

Доведено,  що  управління  підприємствами 
не  можуть  існувати  без  налагодженого  процесу 
ефективних  комунікацій.  Відмінне  управління 
будується  на  тій  домінанті,  що  всі  учасники 
процесу  мають  однаковий  доступ  до  всіх  видів 
потрібної  інформації,  активно  взаємодіють  один 
з одним, продукуючи таким чином умови для при-
йому правильних управлінських рішень та успіш-
ної роботи підприємства в цілому. Тому в сучасних 
умовах господарювання, забезпечення ефектив-
ної роботи підприємства в цілому та нового якіс-
ного  зростання  в  нестабільному  зовнішньому 
середовищі комунікація як між людьми, так і між 

організаціями  трансформується  на  стратегічний 
ресурс управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі дослідження ефективної системи кому-
нікацій та комунікативного менеджменту в цілому 
приділяють увагу багато науковців із різних країн. 
Питанням розвитку комунікацій та сучасним про-
блемам присвячено  роботи  таких  учених: А.  Гід-
денса, Н. Лумана, Г. Лассвела, В. Біблера, Г. Почеп-
цова, М. Кошалюк, В. Кузьменко та інших. Сутність 
та  класифікацію  комунікативного  менеджменту 
вивчають  Т.  Орлова,  Л.  Прус  та  Н. Шпак.  Проте 
потребує подальшого дослідження питання  саме 
вдосконалення системи комунікативного менедж-
менту та підприємства. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування  значення  комунікативного  менеджменту 
щодо ефективного функціонування підприємства, 
розроблення шляхів щодо вдосконалення системи 
комунікативного менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ми вважаємо за потрібне зробити акцент на від-
мінностях між поняттями «комунікаційний менедж-
мент» та «комунікативний менеджмент», зокрема 
дати  таке  трактування:  «комунікаційний менедж-
мент» – це сукупність накопичених у світовій прак-
тиці принципів, методів, засобів і форм виявлення 
у процесі спілкування з метою вирішення тактич-
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них та стратегічних завдань з управління. Що сто-
сується  поняття  «комунікативний  менеджмент» 
(СМ – Communication Management), то це наукове 
управління  потоками  інформаційної  взаємодії 
людей,  їх  груп,  громадських  і  політичних форму-
вань із метою вирішення стратегічних і тактичних 
завдань у розвитку суспільних відносин [1].

Тобто  «комунікативний  менеджмент»  –  це 
управлінський  термін,  що  з’явився  в  нашій  кра-
їні під час активних ринкових перетворень. Він є, 
по-перше, управлінням комунікаціями  і  зв’язками 
фінансів, трудових ресурсів і організаційних струк-
тур  як  об’єктів  управлінського  впливу.  По-друге, 
це  метод,  спосіб  засобів  впливу  з  метою  підви-
щення ефективності виробництва  і використання 
трудових ресурсів. По-третє, це особлива форма 
управління на рівні організації, підприємства, кор-
порації.

Визначаючи  роль  комунікативного  менедж-
менту  як  важливого  чинника  в  ефективному 
управлінні організацією, потрібно вказати на його 
двоєдину природу. З одного боку, комунікативний 
менеджмент є складником теорії управління еко-
номічними системами. Він вивчає взаємодію в часі 
й просторі елементів, які ефективно використову-
ють усі види капіталу економічних систем, а  також 
пізнає  закономірності  обміну  інформацією,  зна-
ннями в процесі формування та розвитку цієї еко-
номічної  системи.  З  іншого  боку,  комунікативний 
менеджмент варто розглядати як незалежну про-

фесійну  діяльність  із  реалізації  комунікативної 
стратегії.

Цілком зрозуміло, що комунікативний менедж-
мент  не  можна  уявити  без  комунікативного  про-
цесу.  Як  стверджує  М.  Мескон,  основні  функції 
комунікативного  процесу  полягають  у  досягненні 
соціальної спільності за умов збереження індивіду-
альності кожного її елемента. В окремих актах кому-
нікацій реалізуються управлінська, інформативна, 
емотивна  (така,  що  викликає  емоції)  і  фактична 
(пов’язана з установленням контактів) функції [3].

Дослідники В. Приймак та В. Балан акцентують 
увагу  на  тому, що  за  результатами  дослідження, 
проведеного  «HeadHunter  Украина»  [7],  респон-
дентами якого були роботодавці,  виявлено низь-
кий рівень комунікативних професійних компетен-
цій роботи в реальному інформаційному просторі, 
а  саме:  навичок  у  спілкуванні  з  партнерами  та 
споживачами,  підлеглими  та  керівництвом;  ініці-
ативності,  винахідливості  під  час  вибору  джерел 
і прийомів пошуку інформації та її структуризації; 
вміння  самопрезентації  та  презентації  продукту, 
створення  позитивного  іміджу  організації;  умінь 
та  готовності  роботи  в  команді;  навичок  само-
організації;  розуміння  структури,  форм  і  каналів 
комунікативних взаємодій; умінь логічно виражати 
свої думки та прислухатися до думок інших тощо. 
Таким чином, очевидно, що комунікативна компе-
тентність фахівця стає необхідною й достатньою 
умовою.  Структуру  комунікативних  компетенцій 

Рис. 1. Структура комунікативних компетенцій фахівця [4]
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фахівця за В. Приймаком та В. Баланом [4] подано 
на рисунку 1.

Варто звернути увагу на те, що під час обміну 
інформацією  відправник  і  одержувач  проходять 
декілька взаємопов’язаних етапів: 1)  зародження 
ідеї;  2)  кодування  і  вибір  каналу;  3)  передання; 
4)  декодування.  Обмін  інформацією  розпочина-
ється із формулювання ідеї чи відбору інформації. 
Відправник вирішує те, яку значну ідею чи повідо-
млення варто зробити предметом обміну.

Таким чином, комунікації посідають фундамен-
тальне  місце  (оскільки  забезпечують  інформа-
ційні потоки) в системі управління підприємством 
і особливим об’єктом управління На думку А. Дей-
неки, «інформаційні потоки – кровоносна система 
вашого бізнесу, оскільки зумовлюється особливим 
значенням комунікацій у життєдіяльності організа-
ції загалом» [2].

Організаційно-методичним  інструментарієм 
реалізації  комунікативних  процесів  є  система 
управління  підприємством,  технологічним  склад-
ником  якого  є  комунікативний  менеджмент,  що 
забезпечує управлінський вплив на комунікації за 
усіма функціональними напрямами.

В  умовах  сучасності  розвитку нових  інформа-
ційних  технологій  успішна  діяльність  будь-якого 
підприємства багато в чому залежатиме від уміння 
й досвіду керівників під час управління комуніка-
тивними процесами.

Для  вдосконалення  системи  комунікативного 
менеджменту на підприємстві потрібно:

–  використовувати  графічні  засоби,  які  ефек-
тивно впливають на засвоєння інформації;

– подавати  інформацію у формі, яка виклика-
тиме позитивні емоції й інтерес; 

–  навчити  слухати  й  передавати  інформацію 
учасників комунікативного процесу;

–  навчитися  «читати»  людей  за  їхніми  невер-
бальними сигналами (виразом очей, мімікою, жес-
тами, інтонацією;

–  удосконалити  зворотній  зв’язок,  побудову 
систем зворотного зв’язку та збирання пропозицій;

– забезпечувати достатнім обсягом інформації 
підлеглих [5].

Велике  значення  для  вдосконалення  кому-
нікацій  в  організації  має  сучасна  інформаційна 
технологія.  Уже  давно  широко  розповсюдже-
ний  персональний  комп’ютер  як  засіб  акумуляції 

Рис. 2. Система комунікативного менеджменту організації [4]
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і подальшого поширення інформації. У сучасному 
діловому  світі  застосовують  електронну  пошту, 
Facebook  Messenger,  Viber,  WhatsApp,  Skype 
тощо – ефективні засоби зв’язку між людьми. Нові 
телефонні  пристрої  дають  змогу  одночасно  кон-
тактувати з багатьма респондентами. 

Дослідниця М. Туріянська стверджує, що важ-
ливим  сучасним  засобом  інформаційного  забез-
печення  є  відеозапис.  Відеоконференції  варто 
проводити  два  рази  у  квартал.  Вони  містять  як 
виробничу  управлінську,  так  і  фінансову  інфор-
мацію,  чим  дозволяють  працівникам  формувати 
власну думку про окремих керівників і організацію 
в цілому. Відеоконференції дозволяють обговорю-
вати  проблеми  людям,  які  перебувають  у  різних 
місцях, зокрема на різних континентах. 

Саме  комунікації  дають  можливість  людству 
накопичити  величезний  потенціал  знань,  забез-
печити  узгоджену  суспільну  діяльність.  Для  того, 
щоб керівник зміг примусити працювати інших, він 
повинен довершено володіти мистецтвом комуні-
кації [6].

Проведене дослідження показало, що успішне 
функціонування  організації,  формування  й  існу-
вання організаційної культури, засвоєння і пропо-
відування корпоративних  ідей  і цінностей немож-
ливе  без  налагодженого  процесу  комунікацій. 
Комунікації створюють сприятливі умови для роз-
криття  професійних  і  ділових  рис  співробітників, 
сприяють  розвитку  їхнього  творчого  потенціалу 
задля  створення  додаткових  цінностей  і  отри-
мання результату. 

Сучасний  економічний  розвиток,  останні  нау-
кові досягнення в галузі управління й те багатома-
ніття інформаційних каналів і ресурсів, які пропо-
нує  сьогодення,  спонукають до пошуку найбільш 
ефективних  форм  комунікаційної  взаємодії,  до 
постійного  вдосконалення  вже  існуючих  комуні-
кацій, а також дає поштовх до вироблення якісно 
нових наукових методик і конструктивних підходів 
щодо розвитку комунікації – однієї з головних умов 
ефективного управління підприємствами. 

Для  удосконалення  системи  комунікативного 
менеджменту на підприємстві слід чітко визначати 
потребу в інформації кожного структурного підроз-
ділу й кожного робочого місця, регулювати інфор-
маційні потоки відповідно до вирішуваних завдан; 
повинна відбуватися взаємодія керівників і підле-
глих;  організація  ефективної  системи  зворотного 
зв’язку; запровадження системи збирання пропо-
зицій;  інформаційні  повідомлення  адміністрації 
підприємства;  використання  сучасних  інформа-
ційних технологій. Керівники вищого рівня повинні 
постійно надавати управлінській діяльності більш 
організованого  характеру:  удосконалювати  пла-
нування  масових  організаційних  заходів,  зборів, 
нарад, зустрічей із підлеглими, керівниками інших 
підприємств, бізнес-тренерами, тощо.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, щоденна робота керівника вимагає не лише 
базових  знань  з  управління, але й психологічних 
навичок.  Уміння  правильно  спілкуватися,  знання 
мови жестів та різних форм впливу, вміння вийти 
з  конфлікту  –  усе  це  повинні  використовувати 
гарні  керівники  на  різних  рівнях  управління.  При 
цьому врахування всіх можливих факторів впливу 
на організацію комунікаційного процесу підприєм-
ства  дозволяє  попереджувати  виникнення  нега-
тивних наслідків, знижувати або нівелювати вплив 
на початку комунікаційного процесу. Комунікатив-
ний менеджмент не обмежується простим оголо-
шенням інформації, важливо, щоб ця інформація 
вплинула  на  поведінку  того,  кому  вона  адресо-
вана, та вмотивувала його до певних дій. Це фор-
мує підґрунтя для вибору найбільш раціонального 
показника  визначення  ефективності  комуніка-
тивного  менеджменту  за  обраними  напрямами, 
здійснення  більш  точної  процедури  оцінювання, 
а також для аналізу отриманих незадовільних зна-
чень та передумов їх виникнення. 
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PERFECTION OF SYSTEM OF COMMUNICATIVE MANAGEMENT IS ON ENTERPRISE

In modern economic conditions, one of its priority areas is to develop the main theoretical and methodologi-
cal positions on the use of management in the practical activities of Ukrainian organizations. The competence 
of future managers depends on the search for new concrete and realistic ways to improve the management 
system, to develop positions on different management issues in relation to market conditions, based on cre-
ative rethinking of advanced foreign experience, taking into account national traditions. Without the knowledge 
of the main principles of management psychology, successful organization and management, even the small-
est firm or enterprise, should not be expected. It is proved that enterprise management can not exist without a 
well-established process of effective communications. Excellent management is based on the premise that all 
process participants have the same access to all types of required information; actively interact with each other, 
thus producing the conditions for the adoption of the right management decisions and the successful operation 
of the enterprise as a whole. Therefore, in modern conditions of management, ensuring the effective operation 
of the enterprise as a whole and new qualitative growth in an unstable external environment, communication 
between people and between organizations is transformed into a strategic resource of management.

Communicative management is a management term that has appeared in our country during active market 
transformations. He represents, firstly, the management of communications and communications of finance, 
labor and organizational structures as objects of managerial influence. Secondly, it is a method, a means of 
influence to improve the efficiency of production and use of labor resources. Thirdly, this is a special form of 
management at the level of organization, enterprise, corporation.

The conducted  research  showed  that  the  successful  functioning of  the organization,  the  formation and 
existence of organizational culture, learning and preaching corporate ideas and values is impossible without 
a well-established process of communication. Communications create favorable conditions for disclosure of 
professional and business qualities of employees, promotes development of their creative potential in order to 
create additional values and obtain the result.
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Постановка проблемы. В условиях активной 
интеграции Украины в европейское сообщество и 
желания  украинских  производителей  расширить 
сферу  своей  деятельности  посредством  выхода 
на внешние рынки особое значение приобретает 
принятие  европейских  ценностей,  их  вживление 
в  украинскую  ментальность,  постепенное  орга-
ничное внедрение в жизнь украинского общества 
и практику хозяйствования.

Основой  европейского  выбора  (наряду  с  ува-
жением к правам и свободам человека) является 
ориентация  на  сбалансированное  и  устойчивое 
развитие,  которое  предполагает  баланс  эконо-
мических,  социальных  и  экологических  аспек-
тов  развития  общества,  способное  обеспечить 
максимальное  удовлетворение  потребностей 
современности  без  вреда  для  будущих  поколе-
ний.  Устойчивое  развитие  является  альтернати-
вой  экономикоцентричному,  ориентированному 
на неограниченный экономический рост развитию 
приведшему  мир  на  грань  экологической  ката-
строфы.  Указанный  вектор  развития  был  закре-
плен  в  целом  ряде  международных  документов 
и соглашений. Так, взаимосвязь между совершен-
ствованием  управления  природопользованием 
и экономическим развитием был главным вопро-
сом на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитии («Саммите планеты Земля»), состояв-
шейся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро с участием глав 
государств и правительств более 170 государств 
мира.  Основными  ее  документами  являются 

«Декларация Рио-де-Жанейро» и  «Повестка дня 
на XXI век» (Агенда-21), которые гласили, что «для 
достижения устойчивого развития защита окружа-
ющей  среды  должна  составлять  неотъемлемую 
часть процесса развития и не может рассматри-
ваться  в  отрыве от  него»  [1,  с.  27]. В  «Повестке 
дня на XXI век» впервые прозвучал термин «эко-
логический  менеджмент»,  причем  подчеркива-
лось,  что  экологический  менеджмент  следует 
отнести  к  ключевой  доминанте  устойчивого  раз-
вития  и  к  высшим  приоритетам  деятельности 
предприятий и  предпринимательства. В  соответ-
ствии с этим возникло и понятие системы эколо-
гического  менеджмента  –  результат  постоянного 
роста  потребности  предприятий  и  организаций 
в системном управленческом подходе в вопросах 
охраны окружающей среды.

Поскольку  экологическая  ситуация  во  всем 
мире  обостряется,  то  внимание  политических 
лидеров, международных организаций и потреби-
телей к экологической безопасности бизнеса рас-
тет.  Таким  образом,  соблюдение  предприятием 
требований  и  рекомендаций  международных 
стандартов, таких как ISO 9000 и ISO 14000, к каче-
ству и безопасности продукции и системе эколо-
гического  менеджмента  предприятия  является 
необходимым  условием  выхода  предприятия  на 
внешние рынки, особенно рынки развитых стран.

Анализ последних исследований и публи-
каций. В  отечественной  литературе  проблемы 
исследования возможностей предприятия в эколо-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК ФАКТОР  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 
УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ
ECOLOGICAL MANAGEMENT AS A FACTOR  
FOR PROVIDING SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGES  
OF UKRAINIAN ENTERPRISES IN EXTERNAL MARKETS

УДК 502.13:65.012.32 

Бакина Т.В.
к.е.н., доцент кафедры «Экономика» 
Таврический государственный 
агротехнологический университет

В статье проведен анализ системы эколо-
гического менеджмента как неотъемлемой 
составляющей устойчивого развития пред-
приятия и фактора обеспечения устойчи-
вых конкурентных преимуществ украинских 
предприятий на внешних рынках. Уточнено 
понятие «экологический менеджмент» 
с позиций его роли в экономической дея-
тельности предприятия, дана характери-
стика и описан механизм взаимодействия 
подсистем системы экологического менед-
жмента на предприятии.
Ключевые слова: окружающая среда, 
менеджмент, предприятие, экономическая 
деятельность, система.

У статті проведено аналіз системи еколо-
гічного менеджменту як невід’ємного склад-
ника сталого розвитку підприємства і фак-
тора забезпечення стійких конкурентних 
переваг українських підприємств на зовніш-
ніх ринках. Уточнено поняття «екологічний 

менеджмент» із позицій його ролі в економіч-
ній діяльності підприємства, подано харак-
теристику й описано механізм взаємодії під-
систем системи екологічного менеджменту 
на підприємстві.
Ключові слова: навколишнє середовище, 
менеджмент, підприємство, економічна 
діяльність, система.

The article analyzes the environmental man-
agement system as an integral sustainable 
development component of the enterprise and 
the ensuring stable competitive advantages fac-
tor of Ukrainian enterprises in foreign markets.  
Concept of “ecological management” is clari-
fied from the position of its role in the economic 
activity of the enterprise, interaction mechanism 
between the subsystems of ecological manage-
ment systems at the enterprise are characterized 
and described.
Key words: environment, management, enter-
prise, economic activity, system.
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гической сфере нашли свое отражение в работах 
таких авторов: З. Герасимчука, Л. Гринив, О. Кузь-
мин, В. Лукьянихина, О. Мельника, В. Сабодаша, 
П. Макеенко, А. Никольского. 

Большое  значение  для  современного  уровня 
развития  экологического  менеджмента  сыграли 
также  работы  таких  зарубежных  авторов,  как 
Р.  Вельфорд,  Г.  Нуммель,  М.  Портер,  К.  Рихтер, 
Н. Ханлей, Г. Шогрен, Б. Вите.

В то же время в хозяйственной практике недо-
статочно  внимания  уделяется  необходимости 
интеграции  экологических  аспектов  на  всех  ста-
диях  разработки  и  реализации  экономической 
стратегии.

Постановка задачи. Целью статьи является:
–  разграничение  понятий  «менеджмент  окру-

жающей среды» и «экологический менеджмент»;
– обоснование выделения подсистем системы 

экологического менеджмента;
–  характеристика  подсистем,  компонентов, 

входящих в подсистемы, и механизмов их взаимо-
действия.

Изложение основного материала исследо-
вания.  Говоря  об  экологическом  менеджменте 
в  Украине,  необходимо  заметить,  что  авторы 
используют англоязычные термины “environmental 
management” и “ecological management”, отождест-
вляя  их,  хотя  есть  большое  отличие,  состоящее 
в следующем:

–  менеджмент  природопользования  (environ-
mental  management),  для  которого  характерен 
традиционный  «защитный  подход»,  не  требует 

смены  существующей  технико-экономической 
парадигмы;

–  собственно  экологический  менеджмент 
(ecological  management)  требует  переоценки 
некоторых  основ  современных  социально-эко-
номических  систем  и  места  в  них  предприятия, 
а  также  отхода  от  антропоцентрической  концеп-
ции в пользу заботы о жизни на Земле в целом.

Для  характеристики  различий  сделаем  еще 
некоторые  пояснения. Менеджмент  окружающей 
среды  следует  понимать  как  координирующее 
начало,  формирующее  и  приводящее  в  движе-
ние ресурсы предприятия для достижения целей 
в  сфере  рационального  природопользования, 
охраны  окружающей  среды  и  обеспечения  эко-
логической безопасности. Таким образом, менед-
жмент окружающей среды является подсистемой 
системы менеджмента, ориентированной на опре-
деленный объект (подобно кадровому, производ-
ственному или финансовому менеджменту). Объ-
ектом  управления  в  данном  случае  становятся 
выбросы в атмосферу и сбросы в водоемы, потре-
бление  сырья,  энергии  и  экологические  послед-
ствия  от  произведенных  предприятием  продук-
тов.  Для  такого  подхода  характерны  технологии 
обезвреживания загрязнения на последнем этапе 
производствен-ного  цикла  (так  называемые  тех-
нологии «конца  трубы»). В отличие от него,  эко-
логический  менеджмент  формирует  и  приводит 
в движение ресурсы предприятия для достижения 
экономических  целей,  которые  в  данном  случае 
взаимоувязаны  с  целями  рационального  приро-
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Рис. 1. Система менеджмента предприятия [3, с. 154]
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допользования, охраны окружающей среды и эко-
логически  устойчивого  развития.  Экологический 
менеджмент  становится  не  просто  подсистемой 
системы менеджмента,  но  действие  всех  подси-
стем данной системы (кадрового, производствен-
ного,  финансового  менеджмента)  основывается 
на  принципах  рационального  природопользова-
ния,  охраны  окружающей  среды  и  экологически 
устойчивого экономического развития, что позво-
лит  предприятию  получить  определенные  пре-
имущества,  такие  как  сокращение  издержек, 
использование рыночного потенциала экологиче-
ски  чистых  продуктов,  улучшение  имиджа  пред-
приятия  и  укрепление  конкурентных  позиций 
на национальных и международных рынках.

При  анализе  роли  экологического  менед-
жмента  в  хозяйственной  деятельности  предпри-
ятия  рассматриваем  его  частью  общей  системы 
менеджмента  на  примере  системы,  разработан-
ной  Р.  Фатхутдиновым  (рис.  1),  поскольку  в  ней 
наглядно  представлена  структура  и  взаимодей-
ствие  подсистем  в  процессе  функционирования 
всей системы.

Из  схемы,  представленной  на  рис.  1,  видно, 
что в данной системе экологический менеджмент 
представлен  двумя  целями  предприятия:  ресур-
сосбережением  и  охраной  окружающей  среды 
(на схеме цели 3.2, 3.5), не связанными с экономи-
ческими целями. То есть в данной системе пред-
ставлен менеджмент окружающей среды.

Очевидно, что для успешного функционирова-
ния  экологического  менеджмента  данная  струк-
тура должна претерпеть изменения. Они коснутся 
экономических  аспектов  системы  менеджмента 
(блок  2),  целевой  подсистемы  (блок  3),  функци-
ональной подсистемы  (блок 4) и внешней среды 
системы менеджмента (блок 6). Некоторые блоки 
останутся без изменения, поскольку научное обо-
снование системы менеджмента  (блок 1),  управ-
ляющая  подсистема  (блок  7),  обеспечивающая 
подсистема  (блок  5)  являются  общими  для  всех 
частей системы. Появятся новые блоки (экологи-
ческие аспекты) системы менеджмента, характе-
ризующие  воздействие  предприятия  на  окружа-
ющую среду, и объектная подсистема, элементы 
которой характеризуют стадии жизненного цикла. 
Представленные на рис. 1 обозначения расшиф-
рованы в табл. 1

Экономические  аспекты  в  системе  экологи-
ческого  менеджмента  представлены  экологиче-
скими  затратами,  т.е.  затратами  предприятия  на 
сам  экологический менеджмент,  а  также  на  при-
родопользование,  охрану  окружающей  среды  и 
обеспечение  экологической  безопасности  про-
цессов, производимой продукции или услуг. Таким 
образом,  можно  выделить  такие  компоненты 
этого  блока:  экономические  принципы  ресурсос-
берегающей  и  природоохранной  деятельности 

предприятия,  экономическую  эффективность 
экологических  затрат и основные экономические 
показатели, характеризующие эту деятельность.

В целевой подсистеме системы экологического 
менеджмента охрана окружающей среды должна 
быть  выделена  в  отдельную  цель  с  такими  под-
целями,  как  совершенствование  экологического 
менеджмента,  улучшение  охраны  окружающей 
среды  и  обеспечение  экологической  безопасно-
сти.  Кроме  того,  экологические  аспекты  должны 
учитываться  при  определении  всех  целей  пред-
приятия.  Для  повышения  качества  необходимо 
минимизировать  воздействие  на  окружающую 
среду  на  всех  этапах  жизненного  цикла;  в  рам-
ках  ресурсосбережения  необходимо  повышать 
эффективность использование природных ресур-
сов на всех этапах жизненного цикла; для расши-
рения рынка  сбыта  товаров необходимо исполь-
зовать  преимущества  более  чистой  продукции 
при расширении рынка  сбыта  товаров;  в рамках 
организационно-технического развития производ-
ства необходимо осуществлять переход от техно-
логий очистки к технологиям производства, умень-
шающим  образование  загрязняющих  веществ. 
Изменения функционального блока обусловлены 
необходимостью усиления роли функции экологи-
ческого контроля, представленной экологическим 
аудитом.

Для  системы  экологического  менеджмента 
среди  факторов  внешней  среды  предприятия, 
кроме  макросреды,  микросреды  и  инфраструк-
туры,  большую  значимость  получает  состоя-
ние  окружающей  природной  среды  в  регионе. 
В  системе  экологического  менеджмента  появ-
ляется  2  новых  блока:  экологические  аспекты 
деятельности  предприятия  и  блок  объектной 
подсистемы.  В  качестве  экологических  аспектов 
системы  экологического  менеджмента  выделим 
выбросы  в  атмосферу  загрязняющих  веществ, 
сбросы в водоемы, загрязнение земель отходами, 
загрязнение  недр,  шумовое  и  радиационное 
загрязнение. Среди элементов объектной подси-
стемы выделим стадии жизненного цикла в соот-
ветствии  с  международными  стандартами  каче-
ства  и  экологической  безопасности  ISO  9000  и 
ISO 14000: маркетинг и изучение рынка, проекти-
рование  и  разработка  продукции,  планирование 
и  разработка  процессов,  закупка,  производство 
или  предоставление  услуг,  проверки,  упаковка 
и  хранение,  реализация  и  распределение,  мон-
таж и ввод в эксплуатацию, техническая помощь 
и  обслуживание,  утилизация  или  переработка 
продукции в конце полезного срока службы. Таким 
образом,  учитывая  изменения,  обусловленные 
особенностями деятельности предприятия в эко-
логической сфере, предложенная автором схема, 
представленная  на  рис.  2,  характеризует  все 
аспекты системы экологического менеджмента.
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Выводы из проведённого исследования. 
Интеграция экологических аспектов во все сферы 
деятельности предприятия привела к необходи-
мости выделения двух разных подходов к менед-
жменту  в  экологической  сфере:  менеджмента 
окружающей среды и собственно экологического 
менеджмента. Менеджмент окружающей среды, 
по мнению автора, представляет собой коорди-
нирующее начало, формирующее и приводящее 
в движение ресурсы предприятия для достиже-
ния целей в сфере природопользования, охраны 
окружающей  среды  и  обеспечения  экологиче-
ской  безопасности,  являясь  функциональной 
зоной  системы менеджмента,  ориентированной 
на определенный объект. Объектом управления 
в  данном  случае  становятся  выбросы  в  атмос-
феру и сбросы в водоемы, потребление сырья, 
энергии  и  экологические  последствия  от  про-
изведенных  предприятием  продуктов.  Эколо-
гический  менеджмент  формирует  и  приводит 
в  движение  ресурсы  предприятия  для  дости-
жения  экономических  целей,  которые  в  данном 
случае взаимосвязаны с целями рационального 
природопользования  и  охраны  окружающей 
среды, то есть экологический менеджмент явля-
ется не просто функциональной  зоной системы 
менеджмента,  но  работа  всей  системы,  вклю-

чая  кадровый,  производственный,  финансовый 
менеджмент, основывается на принципах рацио-
нального природопользования, охраны окружаю-
щей среды и экологически устойчивого экономи-
ческого развития.
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ECOLOGICAL MANAGEMENT AS A FACTOR FOR PROVIDING SUSTAINABLE COMPETITIVE 
ADVANTAGES OF UKRAINIAN ENTERPRISES IN EXTERNAL MARKETS

Presently,  questions  of  environmental  and  environmental  safety  became  the  most  important  political 
questions.  Traditionally  in  solving  environmental  problems,  various  methods  of  pollutants  disposal  that 
formed during the production process are used. The focus was technical and technological aspects. At the 
present stage of technological progress special attention is paid to the ecological requirements to production 
technologies. These new requirements provide transition from the elimination of the consequences to pollution 
control at all stages of the production life cycle. Also in these conditions management comes to the forefront 
and becomes a decisive economic factor. This factor defines the further effective development. In this way, 
in modern conditions enterprises focus more on management, politics, culture that are expressed in the style 
and methods of management. These changes put forward new requirements for the management of all types 
of businesses and the level of knowledge and competence of managers at all levels in environmental issues. 
It is necessary to take into account the ecological features with the management of production, development 
of new products, marketing operations, personnel, finances.

Nowadays ecological management allows enterprises to receive some advantages, such as cost reduction, 
the use of the market potential of environmentally friendly products, image of the enterprise improvement.

Review and analysis of research national and foreign authors that are dedicated the problems of ecologi-
cal management showed that a free interpretation of some concepts has led to varying interpretations. This 
caused a need to distinguish between the concepts of “ecological management” and “administrative environ-
mental governance”. The concepts of “administrative environmental governance” associated to public admin-
istration in the sphere of environmental and environmental safety. Relative to the enterprise is more correct to 
use the term “ecological management”.

The  integration of environmental  aspects  in all  spheres of enterprise activity  led  to  the need allocation 
of  two different  approaches  to management  in  the environmental  zone:  “environmental management”  and 
“ecological management”. According  to  the author,  “environmental management”  is coordinating  the begin-
ning that forms and actuates the enterprise resources and it allows the enterprise to achieve goals in sphere 
environmental and environmental safety. This sphere is a functional zone management system that focuses 
on a definite object. In this case, emissions into the atmosphere, discharges into water bodies, consumption 
of raw materials, energy and environmental impacts of the products produced by the enterprise become man-
agement object.

Ecological management forms and actuates the enterprise resources to achieve the economic goals. In this 
case, economic objectives linked to the objectives environmental and environmental safety. Thus, ecological 
management  is a functional zone management system and the work of  the entire system,  including cadre, 
production, financial management, based on environmental management principles, environmental safety and 
sustainable economic development.
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Постановка проблеми. Подолання тривалого 
інвестиційного спаду – одна з ключових проблем 
сучасного розвитку економіки України. Перехід до 
ринкової системи господарювання на вітчизняних 
підприємствах  супроводжується  старінням  осно-
вного капіталу, викликаючи потребу в адекватних 
фінансових  джерелах  для  його  заміни  й  онов-
лення.  Пожвавлення  інвестиційної  діяльності  – 
єдиний  напрям  подолання  кризових  процесів  і 
створення  умов  для  стійкого  економічного  зрос-
тання.

Варіантом  вирішення  проблеми  дефіциту 
масштабних довгострокових джерел коштів пови-
нно стати впровадження в ділову практику проек-
тного фінансування, яке широко використовується 
у  західних  країнах.  Цей  напрям  інвестиційної 
діяльності  має  пріоритетне  значення  для  таких 
галузей  національного  господарства,  як  гірничо-
добувна  промисловість,  електроенергетика,  роз-
виток виробничої інфраструктури.

Аналіз останніх дослідження і публікацій. Про-
цеси фінансування реальних  інвестицій,  зокрема 
інвестиційних проектів,  певною мірою висвітлено 
в  економічній  літературі.  Належне  місце  в  роз-
робленні  цієї  теми  займають  праці  таких  україн-
ських  економістів:  О.  Вовчак,  А.  Гальчинського, 
Б. Губського, Д. Лук’яненка, Л. Нейкової, А. Пере-
сади, М. Савлука та ін. Серед західних економіс-
тів  вагомий  внесок  у  розроблення  цієї  тематики 
зробили  Г.  Айленберг,  Г.  Асхауер,  Дж.  Непман, 
О. Монгенштерн, Г. Марковіц, П. Массе, К. Рейллі, 
Ф.Мишкін,  В. Шарп,  Е. Шнайдер  та  ін.  Незважа-
ючи на ґрунтовні дослідження проблематики про-
ектного фінансування,  питання  специфіки  проек-
тного фінансування (як нової форми інвестування 
в  основний  капітал  підприємств)  залишається 

недостатньо вивченим. Саме це й зумовило вибір 
теми  наукового  дослідження,  сформувало  його 
мету та основні завдання.

Постановка завдання. Метою роботи є висвіт-
лення сутності проектного фінансування як нової 
форми  інвестування  в  основний  капітал  підпри-
ємств, а також розроблення практичних рекомен-
дацій  щодо  застосування  проектного  фінансу-
вання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У  сучасних  ринкових  умовах  для  формування 
основного  капіталу  підприємств  та  з  метою  під-
вищення  ефективності  виробництва  продукції 
у світовій практиці використовуються різноманітні 
джерела  та  інструменти  фінансування.  Серед 
найпоширеніших  інструментів  виділяють  страте-
гію самофінансування, використання позичкового 
фінансування,  коштів  наукових фондів,  спонсор-
ських  коштів,  бюджетне  фінансування,  інвести-
ційний податковий кредит, проектне фінансування 
та фінансовий лізинг. 

Важливим складником розвитку підприємств є 
реалізація інноваційних проектів, що, як правило, 
ґрунтуються  на  інноваціях,  які  дають можливість 
радикально вирішити актуальні для підприємства 
проблеми.  За  масштабами  такі  проекти  значно 
більші  за поточну діяльність підприємства  з  удо-
сконалення  технології  виробництва  чи  продукції, 
а отже, потребують значного фінансування. Тому 
на  особливу  увагу  заслуговує  такий  механізм 
залучення  підприємством  фінансових  ресурсів 
для формування основного капіталу, як проектне 
фінансування, роль якого у світі дедалі зростає.

Проектне  фінансування  (як  різновид  фінан-
сування  реальних  інвестицій)  зарекомендувало 
себе доволі успішним способом залучення коштів 
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Стаття присвячена розгляду теоретичної 
сутності проектного фінансування – нової 
форми інвестування в основний капітал. 
Обґрунтовано особливості проектного 
фінансування як різновиду фінансування 
реальних інвестицій. Розглянуто переваги 
та недоліки проектного фінансування та 
можливості його використання для фінансу-
вання основного капіталу підприємств.
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Статья посвящена рассмотрению теоре-
тической сущности проектного финанси-
рования как новой формы инвестирования 
в основной капитал. Обоснованы особен-
ности проектного финансирования как 
разновидности финансирования реальных 

инвестиций. Рассмотрены преимущества 
и недостатки проектного финансирова-
ния и возможности его использования для 
финансирования основного капитала пред-
приятий.
Ключевые слова: реальные инвестиции, 
основной капитал, проектное финансирова-
ние, инвестирование.

The article is devoted to the theoretical essence 
of project financing as a new form of investment 
in fixed assets. The features of project financing 
as a variety of financing of real investments are 
substantiated. The advantages and disadvan-
tages of project financing and the possibility of its 
use for financing the fixed capital of enterprises 
are considered.
Key words: real investments, fixed capital, proj-
ect financing, investment.
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для  фінансування  інвестиційних  проектів  у  роз-
винутих країнах. Незважаючи на широке застосу-
вання схем проектного фінансування у світі, його 
сутність науковці й практики бачать по-різному. 

Так, дослідник В. Кучеренко  трактує проектне 
фінансування як спосіб мобілізації різних джерел 
фінансування,  інструмент  перерозподілу  ризику 
між суб’єктами інвестиційного процесу [1, с. 115]. 
О. Гузенко стверджує, що проектне фінансування 
базується  на  життєздатності  самого  проекту  без 
урахування  платоспроможності  його  учасників 
[2, с. 123]. Учений В. Жуков вважає, що проектне 
фінансування є методом фінансування інвестицій-
них  проектів,  за  якого  основним  забезпеченням 
наданих банками кредитів є сам проект [3, с. 39]. 
Т.  Куриленко  наголошує,  що  сутність  проектного 
фінансування полягає в тому, що воно характери-
зується особливим способом забезпечення, осно-
вою якого є підтвердження реальності одержання 
запланованих потоків готівки шляхом виявлення і 
розподілу всього комплексу ризиків, пов’язаних із 
проектом, між сторонами, що беруть участь у його 
реалізації та виконанні [4, с. 12].

Ми  підтримуємо  точку  зору  автора 
[3, с. 35] у тому, що проектне фінансування (Project 
financing)  – це  система відносин між  учасниками 
угоди  (банками,  інвестиційними  фондами,  спеці-
алізованими фінансовими компаніями, міжнарод-
ними фінансовими організаціями тощо) у процесі 
здійснення  комплексу  взаємопов’язаних  заходів 
щодо  інтегрованого  фінансування,  організації  та 
управління інвестиційними проектами на партнер-
ських умовах  із цільовою орієнтацією на  грошові 
потоки, отримані в результаті реалізації проекту.

Зазначимо, що виділяють кілька особливостей 
проектного фінансування, які дозволяють виокре-
мити його формою інвестування в основний капі-
тал підприємств:

– виявлення особливостей та розподіл ризиків 
між учасниками;

–  наявність  детально  розробленого  бізнес-
плану, підкріпленого пакетом фінансових експер-
тиз, на основі яких інвестор ухвалює рішення про 
надання коштів;

–  створення  нової  проектної  компанії  (Project 
Entity,  або  Project  Company)  як  юридично  відо-
собленої  установи,  яка  власне  реалізує  проект  і 
запозичує під нього кошти, крім того, несе власні 
зобов’язання;

– джерелами виконання зобов’язань є доходи, 
генеровані проектом;

– широке коло фінансових учасників;
–  широкий  спектр  джерел,  методів  та  інстру-

ментів фінансово-інвестиційних проектів;
–  об’єднання  промислового  та  банківського 

капіталу з метою інвестування;
– як правило, частіше воно застосовується для 

нового проекту, а не для уже створеного бізнесу;

–  відношення  боргу  до  власного  капіталу  є 
досить високим;

–  для  позикового  капіталу  проектного  фінан-
сування  інвестори  або  не  надають  гарантій,  або 
вони обмежені;

–  кредитори під час виплати відсотків  і  боргів 
розраховують на прибуток від проекту, а не на вар-
тість активів;

– основними гарантіями для кредиторів є контр-
акти  проектної  компанії,  ліцензії  чи  права  влас-
ності на користування природними ресурсами;

–  проект  має  обмежений  термін  життя;  борг 
проектного фінансування має бути повністю спла-
ченим до закінчення проекту.

Проектне  фінансування  не  можна  ототожню-
вати з кредитуванням різноманітних стадій інвес-
тиційних  проектів,  що  реалізуються  підприєм-
ством, зокрема в інноваційній сфері. Існує багато 
принципових  відмінностей  проектного  фінансу-
вання  та  фінансування  на  основі  використання 
інструментів довготермінового банківського креди-
тування. По-перше, учасниками проектного фінан-
сування інвестиційних проектів є не тільки банки, 
але й інші структури, що мають фінансові ресурси. 
Такими  структурами  можуть  бути  інвестиційні 
фонди,  лізингові  компанії,  стратегічні  партнери 
підприємства  тощо.  Для  координації  діяльності 
усіх учасників проекту створюється керуюча струк-
тура (проектна компанія), через яку проходять усі 
фінансові потоки.

Якщо переважаючим джерелом фінансування 
проекту є довготривалі банківські кредити, то про-
ектне фінансування розглядається як банківське. 
По-друге,  проектне банківське фінансування,  на 
відміну  від  звичайного  довготривалого  кредиту-
вання, коли банк попередньо аналізує фінансово-
економічні  показники  діяльності,  оцінює  ділову 
репутацію та фінансову надійність підприємства 
як потенційного позичальника, зокрема передба-
чає  ретельне  техніко-економічне  обґрунтування 
його  комерційної  ефективності,  оцінку  техніко-
технологічного способу реалізації проекту, адек-
ватну конкретним виробничим і фінансово-еконо-
мічним умовам.

Проектне  фінансування  дозволяє  здійснити 
багатосторонні  проекти,  в  яких  дотримується 
баланс  інтересів  усіх  учасників  та  використову-
ються  при  цьому  різні  фінансові  інструменти, 
наприклад,  інвестиції  в  акціонерний  капітал, 
позичкове  фінансування,  довгостроковий  лізинг, 
торговельні кредити постачальників тощо.

Проектне фінансування відрізняється від інших 
видів фінансування надзвичайно високим рівнем 
ризику.  Залежно  від  виду  проекту,  його  належ-
ності до того чи іншого типу розробляють систему 
запобіжних  заходів ризикам. Це розподіл ризиків 
між  учасниками  проектного фінансування  –  осо-
бливий  захист,  що  дає  засновникам  змогу  пере-
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носити  частину  своїх  ризиків  на  інших  учасників  
проекту.

Проектне  фінансування  виражає  особливу 
форму фінансового забезпечення реалізації вели-
ких  інвестиційних  проектів  на  основі  мобілізації 
зовнішніх  джерел  фінансових  ресурсів  із  метою 
отримання  прибутку  від  грошових  потоків,  що 
генеруються  підприємством  (об’єктом),  яке  ство-
рюється [5].

Варто  зазначити,  що  відмінною  рисою  про-
ектного  фінансування  вважається  можливість 
залучення  широкого  кола  учасників,  які,  як  пра-
вило,  пов’язані  між  собою  складними  та  багато-
сторонніми договірними відносинами. При цьому 
організаційні форми  участі  можуть  бути  різними: 
корпорація,  товариство,  дочірнє  підприємство, 
спільне підприємство тощо. Мотивацією до участі 
в проекті може бути просто очікування доходу від 
подальшого  продажу  продукції.  Проте  здебіль-
шого  мотивацією  виступає  зайнятість  у  подаль-
шому обробленні основного продукту проекту чи 
гарантія  джерела  постачання  необхідних  коштів 
для  основної  діяльності.  Економічною  метою 
учасників є реалізація проекту у визначені терміни 
в межах узгодженого бюджету та згідно із затвер-
дженою специфікацією; отримання прибутку.

Сьогодні проектне фінансування є однією з най-
поширеніших форм залучення та організації інвес-
тицій у реальний сектор економіки як у промислово 
розвинутих,  так  і  в нових  індустріальних  країнах, 
а також тих, що розвиваються. За схемою проек-
тного фінансування реалізується значна кількість 
проектів  із загальним обсягом фінансування кож-
ного до 100 млн. дол. Схеми проектного фінансу-
вання припускають також використання широкого 
кола  інвесторів.  Активні  інвестори  (насамперед 
інвестиційні  банки)  є  класичними  зацікавленими 
особами проекту, а пасивні – кредиторами. Активні 
інвестори беруть на себе основні проектні ризики, 
а  також функції експертизи проектів. Найчастіше 
вони через  своїх  представників  працюють  у  про-
ектних  командах,  де мають досить  високі  права. 
Їхній  досвід  у  реалізації  проектів  є  дуже  цінним 
для тих, хто запроваджує проект, а тому підтримка 
проекту з боку активних  інвесторів сприяє підви-
щенню  ймовірності  його  успішного  завершення. 
Водночас  послуги  активних  інвесторів  коштують 
дуже  дорого.  Вони  здебільшого  складаються  не 
тільки зі ставки дохідності (на рівні, вищому за зви-
чайні позики), а й з оплати проведення експертиз, 
аналізу  проекту,  його  юридичного  супроводжу-
вання тощо. У світовій практиці такі послуги інвес-
тиційного банку становлять близько 5% від сумар-
ної  вартості  проекту.  Зниження  загальних  витрат 
на залучення інвестиційних ресурсів відбувається 
за рахунок залучення до цього процесу пасивних 
інвесторів. До них належать пенсійні фонди,  уні-
версальні банки  та схожі на них фінансові  інсти-

тути.  Їхні  вимоги  до  дохідності  значно  нижчі, що 
дає змогу зменшити загальну вартість ресурсів.

Залучення до фінансування проекту пасивних 
інвесторів неможливе, якщо в реалізації  не бере 
участі активний інвестор. Не маючи досвіду щодо 
проектного  аналізу  та  конкретики  реалізації  про-
ектів,  пасивні  інвестори  (за умов укладення тим-
часово  вільних  коштів)  цілком  покладаються 
на  висновки  та  безпосередню  участь  у  проекті 
активних  інвесторів.  Якщо  ж  активний  інвестор 
(особливо з високим «брендом») виявив зацікав-
леність у проекті, то пасивні  інвестори довіряють 
його оцінці й теж схиляються до його інвестування.

Аналіз  особливостей  і  способів  проектного 
фінансування дозволяє виявити переваги, а саме 
[6]:

–  можливість  залучення  значних  кредитних 
ресурсів під потенційно ефективний інвестиційний 
проект;

–  одержання  правових  гарантій  під  майбутній 
проект;

– забезпечення вигідних кредитних умов  і від-
соткових ставок при недостатній кредитоспромож-
ності спонсорів;

–  отримання  додаткових  гарантій  інвестицій 
у  межах  спільної  діяльності  з  реалізації  проекту 
на  основі  розподілу  проектного  ризику  між  учас-
никами;

–  відсутність  необхідності  відображення 
у  фінансовій  звітності  спонсорів  інвестиційних 
витрат до моменту повної окупності проекту;

– склад  і  зацікавленість партнерів  (це можуть 
бути  інвестиційні фонди  або  приватні  особи),  які 
беруть участь у фінансуванні проекту;

– передбачає фінансування окремого  інвести-
ційного проекту.

–  розподіляє  ризики  і  прибуток  від  участі 
в інвестиційному проекті ефективніше, ніж тради-
ційне кредитування;

–  правильно  побудований  та  організований 
розподіл ризиків проекту, а також система гаран-
тій, що знижує ці ризики;

– гнучкість проектного фінансування в цілому.
Водночас  до  недоліків  проектного  фінансу-

вання  (як  форми  інвестицій  в  основний  капітал 
підприємств) належать такі:

– високі трансакційні витрати, що є наслідком 
більш складної підготовчої стадії;

– організація проектного фінансування є досить 
тривалим процесом;

– вартість проектного фінансування вище вар-
тості традиційного кредиту.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ектне  фінансування  є  формою  реалізації  фінан-
сово-кредитних  відносин  учасників  щодо  органі-
зації  та  здійснення  фінансування  інвестиційного 
проекту  з  використанням  різноманітних фінансо-
вих  інструментів  за  умови,  що  джерелами  пога-
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шення  заборгованості  виступають  генеровані 
проектом грошові потоки, а забезпеченням боргу 
виступають активи учасників фінансування. 

Сьогодні  проектне  фінансування  виступає 
однією з широко розповсюджених форм залучення 
та організації інвестицій у реальний сектор еконо-
міки як у промислово-розвинутих, так і в нових інду-
стріальних країнах, а також тих, що розвиваються. 

Проектне фінансування не може виявити всіх 
своїх  позитивних  сторін  без  розвинутої  мережі 
фінансових  посередників:  інвестиційних  банків, 
універсальних банків,  інвестиційних фондів, дові-
рчих товариств тощо. Сьогодні в Україні реально 
забезпечити організацію проектного фінансування 
спроможні  тільки  універсальні  банки.  Це,  крім 
іншого,  стримує  конкуренцію  на  ринку  грошей, 
що є одним із чинників розвитку форм ризикового 
фінансування. Великої шкоди перспективам про-
ектного  фінансування  завдала  відсутність  адек-
ватної  державної  політики  в  галузі  створення  та 
контролю за діяльністю фінансових посередників 
на початку 90-х років минулого століття. 

Використання схеми проектного фінансування 
є одним  із  найефективніших механізмів фінансу-
вання основного капіталу підприємств та комерці-
алізації інновацій, перевагами якого (перед іншими 
формами залучення фінансових ресурсів) є обме-
жена  відповідальність  підприємства  перед  кре-
диторами,  диверсифікованість  джерел  та  інстру-
ментів  фінансування,  вищий  ступінь  стійкості 
до  ринкових коливань (порівняно з конкурентами).
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PROJECT FINANCING AS A NEW FORM FOR INVESTMENT IN THE MAIN CAPITAL

The article is devoted to the consideration of the theoretical essence of project financing as a new form 
of investment in fixed assets. The features of project financing as a kind of financing of real investments are 
substantiated.

An  important  component of enterprise development  is  the  implementation of  innovative projects, which 
are usually based on innovations that make it possible to radically solve the problems that are actual for the 
enterprise. Often on a scale, such projects are much larger than the current activities of enterprises to improve 
technology production or products, and therefore, require significant funding. Therefore, such a mechanism 
deserves special attention for the enterprise to attract financial resources for the formation of fixed capital, as 
project financing, whose role in the world is increasing.

The author maintains  the  view  that Project  finance  is  a  system of  relations between  the parties  to  the 
agreement  (banks,  investment  funds, specialized financial companies,  international financial organizations, 
etc.) in the process of carrying out a set of interrelated measures for the non-mortgage, integrated financing, 
organization and management of investment projects on partner terms with the target orientation on cash flows 
received exclusively as a result of project realization. This area of investment activity is of paramount impor-
tance for such sectors of the national economy as mining, electricity, development of industrial infrastructure.
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It is noted that the distinctive feature of project financing is the possibility of attracting a wide range of par-
ticipants, which, as a rule, are interconnected by complex and multilateral contractual relations. In this case, 
the organizational forms of participation may be different: a corporation, a partnership, a subsidiary, a joint ven-
ture, etc. Motivation to participate in the project may simply be the expectation of revenue from future sales of 
products. However, in most cases, the motivation is employment in the further processing of the main product 
of the project or a guarantee of the source of supply of necessary funds for the main activities. The economic 
objective of the participants is to implement the project within the agreed timeframe within the agreed budget 
and in accordance with the approved specification; profit.

The advantages and disadvantages of project financing and possibilities of  its use for financing of fixed 
capital of enterprises are considered.

It  is proved  in the article  that project financing can not  identify all  its positive sides without a developed 
network of financial intermediaries: investment banks, universal banks, investment funds, trust companies, etc.

The use of the project financing scheme is one of the most effective mechanisms for financing the capital 
stock of enterprises and the commercialization of innovations, the advantages of which other forms of attract-
ing financial resources are limited to the responsibility of the enterprise to lenders, the diversification of sources 
and financing instruments, and a higher degree of resistance to market fluctuations compared with competi-
tors. 
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Постановка проблеми. Незважаючи на зрос-
тання кількості відвідувань кінотеатрів, стан кіно-
обслуговування населення України не відповідає 
потребам  суспільства.  Завдячуючи  приватним 
інвестиціям,  проводиться  реконструкція  та  пере-
оснащення міських та будівництво багатозальних 
кінотеатрів  у  торговельних  центрах.  Однак  при 
цьому зберігається значна диференціація забезпе-
ченості населення кінозалами в територіальному 
розрізі, оскільки більшість міських кінотеатрів, осо-
бливо реконструйованих і переоснащених, знахо-
диться у великих містах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У публікаціях фахівців у галузі кінематографу пер-
спективи його розвитку пов’язують  із розбудовою 
потужної кіномережі, зростанням кількості кіновід-
відувань  та  валових  надходжень  від  кінопоказів  
[4;  10;  15;  17;  20;  21]. Однак  ці  сподівання  базу-
ються  не  на  результатах  ґрунтовних  досліджень 
щодо  вирішення  нагальних  проблем  функціону-
вання  кінотеатрального  прокату,  а  на  окремих 
спробах  акумулювання  і  систематизації  матеріа-
лів щодо вивчення специфіки зв’язків між ланками 
кінопроцесу. Поза увагою кінопрактиків, які нада-
ють перевагу вивченню творчих та організаційних 
аспектів  кіновиробництва,  залишаються  питання 
розвитку кінотеатрального прокату в нових умовах 
функціонування сучасного аудіовізуального ринку.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
виявлення інфраструктурних особливостей функ-

ціонування кінотеатрального прокату в Україні для 
визначення  дієвих  механізмів  регулювання  його 
розвитку з урахуванням позитивного досвіду про-
відних кінематографічних країн.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В Україні, як і в інших колишніх республіках СРСР, 
кінематограф довгий час сприймався мистецтвом, 
а  не  видом  бізнесу.  Кінематографістів  цікавив 
процес творчості, а паралельно з ним – боротьба 
з цензурою, політична та естетична опозиція, але 
майже не згадувалися економічні показники.

Зі  статистичних  даних  відомо,  що  до  1990  р. 
кінопрокат приносив до 200 млн. крб., 55% із яких 
залишалися  у  місцевих  бюджетах,  25%  відрахо-
вувалися  на  експлуатаційні  потреби  кіномережі, 
12% – на утримання власне інституту кінопрокату, 
придбання  фільмів,  тиражування  фільмокопій 
та  8%  –  на  фінансування  виробництва  фільмів 
[14, с. 68]. Тобто на виробництво фільмів  із дер-
жавного бюджету не витрачалося жодної копійки, 
бо  8%  із  тих  коштів,  які  заробляв  кінематограф, 
вистачало  для  виробництва  тисячі  фільмів  різ-
них видів  і жанрів. За рівнем рентабельності кіно 
в Україні було на другому місці після алкогольних 
виробів [16, с. 30]. 

У  1991  р.  на  території  України  налічувалося 
близько 22 тис. кінотеатрів і кіноустановок. Навіть 
у  розділі  «Сучасний  стан  кінематографії  в  Укра-
їні»  Закону  України  «Про  Загальнодержавну 
програму  розвитку  національної  кіноіндустрії  на 
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їні. Узагальнено позитивні та проблемні 
аспекти кінообслуговування населення. 
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ционирования кинотеатрального проката 
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трального проката. С учетом зарубежного 
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release development, a list of possible sources 
of its financing in Ukraine is proposed.
Key words: theatrical release, cinema exhibition 
companies, cinema chain, cinema exhibition, 
national cinema industry, cinema service of the 
population.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

94 Випуск 19. 2018

2003–2007  рр.»,  який  було  прийнято  у  2002  р., 
пафосно  зазначалося,  що  «кіномережа  налічує 
6 877 кінотеатрів і кіноустановок, зокрема 561 місь-
кий  кінотеатр  і  5  931  сільську  кіноустановку,  на 
1 785 452 місця, що в цілому задовольняє потребу 
населення  в  кінопослугах»  [5].  Однак  у  звітах 
Державного  агентства  України  з  питань  кіно  за 
2011–2013  рр.  [7–9]  про  сільські  кіноустановки 
навіть не йдеться.

За підсумками 2013 р. в Україні функціонувало 
близько  430  кінозалів,  оснащених  найсучасні-
шою апаратурою (порівняно з 350 за підсумками 
2011  р.  та  400  –  2012  р.)  [7–9].  Однак  незначна 
кількість,  зокрема в районних центрах  і  сільській 
місцевості, робить кіномистецтво, особливо укра-
їнську  кінопродукцію,  недоступною  для  вітчиз-
няного  глядача.  З  офіційних  даних  відомо,  що 
у 2013 р. з 490 районних центрів тільки 106 мали 
діючі кінотеатри. Із 453 районних центрів (без ура-
хування  тимчасово  окупованої  АР  Крим  та  зони 
проведення  АТО)  тільки  76  мали  кінотеатри,  що 
працюють  [18].  Через  незадовільний,  а  іноді  й 
аварійний стан приміщень, застаріле обладнання 
кінопоказ у цих кінотеатрах був практично немож-
ливим та неефективним, що призвело до масової 
ліквідації та перепрофілювання. Таким чином, без 
кардинально нового підходу у вирішенні проблем 
кінообслуговування населення районних центрів, 
невеликих міст та сіл цей сегмент ринку кінопослуг 
може бути втрачено. 

У  великих  містах  продовжується  будівництво 
багатозальних  кінотеатрів-мультиплексів.  Най-
більш  комерційно  успішною  є  схема  існування 
багатозальних  кінотеатрів  у  торговельно-розва-
жальних комплексах, саме за її рахунок відбулося 
стрімке  розширення  українського  ринку  кіноте-
атрального  показу.  Кількість  кінозалів  із  2001  р. 
по 2011 р. зросла від 15 до 370, тобто в 25 разів, 
кількість  кінотеатрів  –  від  12  до  167  (в  14  разів) 
[18].  У  2014  р.  через  втрату  частини  ліцензійних 
територій  кінопрокатникам  довелося  зіткнутися 
з  тим,  що  кількість  екранів  для  розпису  релізів 
зменшилася.  Утрачено  9  і  13  кінотеатрів-партне-
рів у Криму  і  у Донецькій та Луганській областях 
відповідно.  Як  відомо  з  даних  компанії  «Кіно-
світ Діджитал», станом на грудень 2014 р. в кра-
їні  функціонувало  189  кінотеатрів  (на  3  більше, 
ніж у 2013 р.)  із  465 сучасними  кінозалами  (при-
ріст  становив 22  зали). Таким чином,  співпрацю-
вати  з  українськими  прокатниками  продовжують 
167 кінотеатрів,  загальна кількість екранів у яких 
становила  близько  420,  а  у  підсумку  це  на  5% 
менше, ніж роком раніше [11]. У 2014 р. було про-
дано на 3% менше квитків ніж у 2013-му. Загаль-
ний  обсяг  касових  зборів  у  гривневому  еквіва-
ленті  збільшився  на  6,9%  унаслідок  того,  що 
середня ціна квитка зросла з 43 до 47 грн. Проте 
через  нестабільність  курсу  національної  валюти 

щодо  долара США  обсяг  касових  зборів  у  дола-
рах  зменшився  на  24,8%.  Кінотеатри  відвідали 
більше 20,1 млн. осіб. Порівнюючи з 2010 р., при-
ріст склав близько 5 млн. відвідувань. Зменшення 
кількості  глядачів у 2014 р.  (порівняно з 2013 р.) 
складає 3%, що можна пояснити втратою кіноза-
лів через тимчасову окупацію АР Крим та військові 
дії.  Середня  відвідуваність  кінотеатрів  становить 
лише 0,44 разів на 1 особу на рік – один  із най-
нижчих показників у Європі [18]. Протягом 2014 р. 
в національний кінопрокат вийшло 15 українських 
ігрових фільмів,  у  2015  –  23,  а  у  2017  –  33, що 
склало 5,8%, 8,7% та 11,5% від загальної кількості 
фільмів  у  прокаті  відповідно.  Касові  збори  укра-
їнських  фільмів  складають  2,5%  від  загального 
бокс-офісу в Україні, тоді як у країнах Європи цей 
показник сягає 30–60% [26].

Таким чином, незважаючи на позитивну дина-
міку кількості відвідувань кінотеатрів середньоста-
тистичним  жителем  України,  кінообслуговування 
населення залишається на незадовільному рівні. 
Так,  аналіз  забезпеченості  населення  України 
кінозалами  свідчить  про  високий  її  рівень  у  міс-
тах-мільйонниках (м. Київ, м. Одеса та м. Харків). 
У містах із кількістю населення від 50–500 тис. осіб 
кількість  залів на 100  тис. жителів наближається 
до 2, однак більш детальний аналіз свідчить про 
значну диференціацію  забезпеченості  населення 
України кінозалами. Наприклад, у Кіровоградській 
області лише 2 кінозали, проте й вони розташовані 
в обласному центрі, 3 у Закарпатській, по 5 у Рів-
ненській, Тернопільській та Чернігівській областях. 
Незважаючи на більшу кількість кінозалів у інших 
областях,  але  переважно  з  більшою  кількістю 
населення, загальний показник – кількість залів на 
100 тис. жителів – менше одиниці практично у всіх 
регіонах  України  за  виключенням м.  Києва,  Хар-
ківської, Одеської та Дніпропетровської областей, 
але за рахунок обласних центрів [2].

Аналіз  забезпеченості  кінозалами  населення 
міст  України,  у  яких  є  кінотеатри,  свідчить  про 
досить  пристойний  її  рівень.  Однак  значна  час-
тина населення України практично не має доступу 
до послуг кінопоказу й не тільки населення неве-
ликих міст, селищ та сіл, а й досить великих міст.

Функціонування  кінотеатрального  прокату 
в  Україні  базується  на  співробітництві  розпо-
всюджувачів  із  провідними  зарубіжними  ком-
паніями-кіновиробниками  (мейджорами)  США 
(Disney, Fox, Universal та ін.) – студіями закритого 
циклу  виробництва,  на  базі  яких  функціонують 
дистриб’юторські  компанії,  що  розповсюджують 
фільми  цих  кіностудій  та  кінопродукцію  менших 
кінокомпаній.  Мейджори  мають  представників 
у  різних  країнах,  які  просувають  їхню  кінопро-
дукцію та фільми їхніх клієнтів. В Україні відсутні 
офіційні  представництва  провідних  мейджорів, 
але  працюють  кінодистриб’юторські  компанії,  які 
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мають угоди на розповсюдження фільмів на тери-
торії України (табл. 1). 

Найбільша  частка  на  ринку  кінотеатрального 
показу  України  за  касовими  зборами  належить 
B&H  Film  Distribution  Company,  яка  протягом 
2011–2017 рр. становила 40–55% його загального 
обсягу. Другою за масштабами просування філь-
мів в Україні є Ukrainian Film Distribution з часткою 
ринку  біля  20–25%,  яка  у  2013  р.  зменшилася  і 
становила 12% унаслідок касового успіху фільмів, 
які  розповсюджувала  Кіноманія,  частка  якої  на 
ринку склала біля 16%. Інші дистриб’ютори мають 
досить  стабільні  показники  на  рівні  3–7%  ринку. 
Однак у вартісному виразі обсяг касових зборів у 
2014 р. скоротився (порівняно з 2011 р.) на понад 
10 млн. дол. США (Рис. 1) і становив 59,3 млн. дол. 
США, що  пов’язано  із  втратою  ліцензійних  тери-
торій через військові дії. У 2015 р. падіння обсягу 
касових  зборів ще  на  5  млн.  дол.  США  поясню-
ється  зміною  курсу  гривні,  а  помітне  зростання 
спостерігається  лише  у  2017  р.,  підсумок  якого 
становить 82,6 млн. дол. США.
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Рис. 1. Динаміка касових зборів 
 за кінодистриб’юторами в Україні

Джерело: розраховано та побудовано автором за [12]

Таким  чином,  сьогодні  на  ринку  кінотеатраль-
ного  показу  лідером  та  фактично  монополістом 
є B&H Film Distribution Company,  яка  впливає  на 
прокатну політику в більшості кінотеатрів країни.

Тенденції змін щодо кількості відвідування кіно-
театрів,  цінової  політики,  обсягів  касових  зборів, 
структури  аудіовізуального  контенту  кінотеатрів 
є  досить  передбачуваними  у  контексті  розви-

тку  світової  кіноіндустрії  в цілому. Усе більше на 
нього  впливають  такі  фактори,  як  поява  нових 
технологій виробництва, способів продажу аудіо-
візуального контенту  (зокрема через  Інтернет) та 
подальша  глобалізація  кіноіндустрії.  Тому  посту-
пово  уповільнюються  темпи  зростання  касових 
зборів практично у всьому світі. Як відомо з даних 
Асоціації  американського  кіно  (Motion  Picture 
Association of America – MPAA), протягом останніх 
п’яти років обсяг касових зборів зростає в серед-
ньому  лише  на  1,5%  на  рік  (при  цьому  60–70% 
зборів  складає  саме  міжнародний  контент)  [30]. 
Це  зумовлено  посиленням  економічних  проблем 
в окремих регіонах,  інформатизацією суспільства 
(активне проникнення Інтернету на фоні зростання 
продажів мобільних пристроїв та глобальне поши-
рення Інтернет-піратства), а також особливостями 
національної  психології  населення,  незважаючи 
на  те, що  практично  у  всіх  країнах  світу  працює 
схема  розповсюдження  іноземних фільмів,  запо-
чаткована американськими кіностудіями закритого 
циклу,  з  незначними  специфічними  умовами  на 
рівні договорів щодо здійснення розповсюдження 
та демонстрування.

Вивчення досвіду  різних  країн дозволить  вия-
вити користь  і успішність реформ, які там прово-
дилися, оцінити ефективність і можливість засто-
сування для розвитку кіноіндустрії України. 

Для  реалізації  державної  підтримки  у  бага-
тьох  країнах  застосовується  комплекс  заходів, 
що передбачає поєднання різних засобів та меха-
нізмів,  зокрема  створення  виконавчих  органів  та 
державних  установ  відповідного  спрямування, 
організацію різних фондів підтримки, формування 
сприятливого правового поля, пільгове оподатку-
вання, різні види фінансування, регулювання роз-
повсюдження, захист авторських прав, боротьбу з 
піратством, організацію  кінофестивалів  та музеїв 
кіно,  квотування  демонстрування  національних 
фільмів на власному ринку, міжнародне співробіт-
ництво та ін.

Виконавчі  органи  та  державні  установи,  що 
визначають  механізми  державної  підтримки  та 
регулюють запровадження у практику, виконують 

Таблиця 1
Розподіл ринку кінотеатрального показу України

(% ринку)
Кінодистриб’ютор 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

B&H Film Distribution Company 51,0 48,9 49,5 41,4 55,7 50,4 52,2
Ukrainian Film Distribution 22,1 21,5 12,0 26,0 22,8 23,0 21,9
Кіноманія 13,4 9,6 15,8 16,0 8,5 16,2 15,2
Multi Media Distribution 4,7 3,4 7,8 3,6 3,8 1,8 1,7
Інтер-Фільм 2,7 4,4 3,1 2,5 – – –
Вольга Україна 1,6 2,5 3,6 4,1 4,3 2,7 5,7
Інші компанії 4,5 9,7 8,2 6,4 4,9 5,9 3,3
Разом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: розраховано та побудовано автором за [12]



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

96 Випуск 19. 2018

багато  функцій,  попередньо  визначених  держа-
вою.  Такі  структури  підпорядковуються  Міністер-
ству культури (наприклад, у країнах Європи ними 
є  такі:  Національний  центр  кінематографії  й  ані-
мації у Франції [25], Федеральна рада кіно Німеч-
чини [29], Британська кінематографічна рада [24], 
Польський  інститут  кіно  [31],  Чеський  кіноцентр 
[27] та ін.).

Перспективним  способом  вирішення  проблем 
кінотеатрального прокату фахівці вважають запро-
вадження механізмів взаємовигідного співробітни-
цтва  між  органами  влади  та  приватними  підпри-
ємствами  кінопоказу  із  залученням  до  спільних 
проектів як великих мереж кінотеатрів, так і пред-
ставників малого бізнесу [3]. Так, можливе квоту-
вання  іноземної  продукції  стало однією  з  причин 
створення  некомерційного  партнерства  «Товари-
ства  національних  кінотеатральних  організацій 
«Кіноальянс», що об’єднує кінотеатральні мережі 
та кінотеатри Російської Федерації, яке головною 
метою  задекларувало  відстоювання  спільних 
інтересів кінотеатрів  і сприяння розвитку кінотеа-
трального  прокату  на  основі  світових  стандартів 
якості кінопоказу та сервісу  [13]. Серед основних 
напрямів  діяльності  «Кіноальянсу»  виділяють 
такі,  як  моніторинг  та  експертна  оцінка  ініціатив 
та законопроектів, пов’язаних із діяльністю кіноте-
атрів;  активна участь  кінотеатрів  у реформі  кіно-
індустрії; захист інтересів кінотеатрів; розширення 
та  диверсифікація  аудиторії  кінотеатрів,  пропа-
ганда відвідування  кінотеатрів  (як виду дозвілля, 
підвищення відвідуваності національних фільмів); 
розроблення і запровадження загальнонаціональ-
них маркетингових програм, спрямованих на під-
вищення  відвідуваності  кінотеатрів;  формування 
позитивного  іміджу кінотеатрів у засобах масової 
інформації,  органах  влади,  діловому  співтова-
ристві  та  суспільстві  в  цілому;  співробітництво 
з іншими організаціями кіноіндустрії з метою вико-
рінення  незаконного  використання  аудіовізуаль-
них  творів;  спільна  діяльність  із  міжнародними 
організаціями кінотеатрів.

Серед  конкретних  прикладів  (із  точки  зору 
виникнення  проблем  у  кіноіндустрії)  та  спосо-
бів  вирішення  проблем  для  України  може  бути 
корисним досвід Італії, де в середині 1990-х років 
у  сфері  кінопоказу  більшість  кінозалів  заста-
ріли  або  взагалі  були  непридатні  для  експлуата-
ції  [19,  с.  612], що  спонукало до  активного  обго-
ворення  про  можливості  залучення  інвестицій 
у  реліз  фільмів.  У  2004  р.  італійським  урядом 
було прийнято постанову № 28, основною метою 
якої було усунення надто складного бюрократич-
ного механізму фінансування, більш чіткий контр-
оль  та  ефективне  управління фондами. Вона  не 
оминула увагою саме демонстрування, проблеми 
якого, як зазначалося, полягали в нестачі якісної 
продукції  як  із  художньої,  так  і  з  технічної  точки 

зору, а також у відсутності механізмів просування 
фільмів.  Реформа  запровадила  нову  систему 
фінансування  кінопоказу,  що  діяла  з  автоматич-
ними  принципами:  фінансування  компаній  про-
порційно до загальних касових зборів за попере-
дній  рік  (кошти  призначені  для  вкладення  тільки 
у фільми,  які мають  культурне  та  загальнонаціо-
нальне значення (ICN, Interese culturale nazionale); 
розмір отриманого фінансування збільшується на 
50% при релізі дебютних фільмів  і на 30%, якщо 
фільм ICN виходить на екрани в період із 1 червня 
по  31  серпня;  підтримка  не  надається  кінотеа-
трам,  які  зібрали  у  попередньому  році  менше 
250  тис.  євро  і  менше  100  тис.  євро  за  кожен 
фільм,  що  вийшов  на  екрани  (ці  обмеження  не 
поширюються на дебютні фільми).

Особлива  увага  розвитку  кіноіндустрії  приді-
ляється  у  Франції.  Для  надання  державної  під-
тримки  кіно  у  Франції  було  створено  Національ-
ний кіноцентр  (далі – НКЦ)  (Centre National de  la 
Cinеmatographie) – державну установу подвійного 
підпорядкування,  підзвітну Міністерству  культури 
і Міністерству фінансів. НКЦ здійснює економічну 
підтримку та регулювання діяльності кінематогра-
фії  та аудіовізуального  сектора. До функцій НКЦ 
належать такі: розроблення законодавчих та інших 
нормативних  актів  в  аудіовізуальній  сфері; 
видання  дозволів  на  здійснення  професійної 
діяльності  продюсерам,  дистриб’юторам,  демон-
страторам та ін.; регулювання виходу кінофільмів 
на  екрани.  20%  бюджету  НКЦ  складає  податок 
із  продажу  квитків  у  кінотеатрах,  який  становить 
11% ціни на квиток.

Серед  видів  підтримки  кінотеатрального 
прокату  у  Франції  обов’язковою  є  підтримка 
дистриб’юції,  як  і  продюсер,  дистриб’ютор фран-
цузького фільму має право на фінансову допомогу 
від  НКЦ,  що  є  частиною  коштів  від  демонстру-
вання  фільмів  і  є  пропорційною  кількості  гляда-
чів,  які  подивилися фільм  і  яку  він  зобов’язаний 
реінвестувати  в  дистриб’юцію.  Сума,  яка  буде 
перерахована у фонд дистриб’юції,  залежить від 
касового  збору  фільму:  чим  менше  збори,  тим 
більша частка від податку на квитки перерахову-
ється в НКЦ для підтримки дистриб’юції. Ці кошти 
можуть бути спрямовані на придбання фільму або 
його просування; вибіркову підтримку дистрибуції 
французьких та іноземних фільмів, що відповіда-
ють певним вимогам за якістю і мають певні фінан-
сові  ризики;  допомогу фільмам  виробництва  тих 
країн,  які  маловідомі  у  Франції;  фінансову  допо-
могу  кінотеатрам,  що  надається  із  сум  податку 
з  вартості квитків.

Одним із важливих складників механізму регу-
лювання  розвитку  кінематографії  у  провідних 
країнах  світу  є  протекціонізм  кіно.  У  цьому  кон-
тексті  достатньо  цікавою  для  розгляду  є  модель 
культурної  політики  Великобританії,  якій  власти-
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вий специфічно британський підхід до державної 
підтримки  культури  в  цілому  і  до  кінематографу 
зокрема, який отримав назву arm’s length principle 
(принцип витягнутої руки). Технічно він полягає в 
тому,  що  держава  виділяє  кошти,  але  не  розпо-
діляє  їх  безпосередньо,  а  передає  автономним 
громадсько-державним  установам,  відомим  як 
QUANGOs  (quasi-autonomous  non-government 
organisations),  а  вже  вони,  «відштовхнуті  на  від-
стань руки» державою, витрачають надані кошти 
на власний розсуд для підтримки певних проектів 
або інституцій. Такими організаціями у Великобри-
танії є Рада кіно Великобританії (до 2011 р.), Бри-
танська комісія кіно [23], Британський інститут кіно 
та  ін.  [24]. До пріоритетів належать дистриб’юція 
та виставкова діяльність, а також збирання, публі-
кація  статистичних  даних  та  досліджень  ринку. 
Зокрема у доповіді Департаменту культури, медіа 
та  спорту  «Майбутнє  британське  кіно  почина-
ється з аудиторії» [22] міститься 56 рекомендацій 
для уряду, кіноіндустрії та Британського інституту 
кіно, серед яких запропоновано схему поширення 
цифрових  екранів  і  проекторів  у  сільській  місце-
вості й громадських будівлях по всій країні. Досвід 
Великобританії може стати в нагоді під час розро-
блення заходів, спрямованих на покращення ситу-
ації  у  сфері  розповсюдження  та демонстрування 
в Україні. 

Сьогодні у Великобританії поряд із багатозаль-
ними кінокомплексами існують такі кінотеатри, як 
The Electric Cinema, що має майже вікову історію 
і  що  не  тільки  вижив,  а  й  зберіг  своє  внутрішнє 
декоративне  оздоблення  та  зовнішній  вигляд. 
Це  може  слугувати  прикладом  універсальності 
кінотеатру  –  зразка  будівництва  того  часу,  пере-
твореного в оригінальний центр культури завдяки 
новим  ідеям, далекоглядності  асоціації  кінемато-
графістів  Великобританії  та  фінансовій  допомозі 
приватного власника [1]. Також паралельно розви-
вається «мобільний» реліз, який є одним із неба-
гатьох розваг серед жителів сільської місцевості. 
Невеликий кінозал на колесах, що курсує по пев-
ному району, може допомогти жителям населених 
пунктів,  відірваним  від  великих  міст,  своєчасно  і 
без значних фізичних зусиль ознайомитися з най-
свіжішими і класичними творами кіномистецтва.

Заходи,  спрямовані  на  сприяння  та  підтримку 
розвитку національного кінотеатрального прокату, 
здійснюються як на рівні державного регулювання 
у  окремих  країнах,  так  і  на  міжнародному  рівні 
шляхом створення відповідних організацій. Одним 
із  таких  об’єднань  є  Європейський  фонд  під-
тримки  кіно  “Eurimages”  при Раді Європи,  засно-
ваний у 1989 р., який налічує сьогодні 47 держав-
членів  із  загальним  річним  бюджетом  розміром 
25  млн.  євро,  що  формується  головним  чином 
із  внесків  та  прибутків  за  кредитами  [28].  Серед 
чотирьох  програм  “Eurimages”  щодо  підтримки 

спільного  виробництва  кінофільмів  та  їх  цифро-
вого  оброблення  важливе  місце  займають  про-
грами  з  підтримки  розповсюдження  кінопродукції 
та кінотеатрів. Щорічно “Eurimages” для підтримки 
розповсюдження  кінопродукції  виділяє  більше 
760  тис.  євро,  а  в  партнерстві  з Europa Cinemas 
підтримує  приблизно  40  кінотеатрів  у  чотирьох 
країнах, виділяючи на це приблизно 616 тис. євро 
на рік [28].

Підсумовуючи  вищевикладене,  можна  зро-
бити висновок, що створення та підтримка розви-
тку  кінотеатрального  прокату  –  одне  з  основних 
завдань  європейської  аудіовізуальної  політики, 
яка базується на застосуванні низки регулятивно-
стимулюючих механізмів.

В Україні законодавчо задекларовано, що дер-
жавна  підтримка  надається  суб’єктам  кінемато-
графії  незалежно  від  форми  власності.  Однак 
щодо розповсюдження та демонстрування як іно-
земних, так і національних фільмів така допомога 
залишається  лише  декларацією,  незважаючи  на 
ухвалення  у  2017  р.  Закону  України  «Про  дер-
жавну  підтримку  кінематографії»  [5],  у  якому 
метою державної підтримки кінематографії (поряд 
із напрямами її розвитку в цілому) визначено ство-
рення сприятливих умов та розвиток сучасної інф-
раструктури  для  виробництва,  демонстрування 
і  розповсюдження  фільмів;  створення  сприятли-
вого режиму оподаткування та надання підтримки 
демонструванню і розповсюдженню національних 
фільмів в Україні та за кордоном; розвиток мате-
ріально-технічної бази демонстрування та розпо-
всюдження фільмів. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Незважаючи на зростання ринку кінопоказу в Укра-
їні  в  цілому,  для  кінотеатральної  мережі  харак-
терні:  нерівномірність  розміщення  кінотеатрів, 
оскільки до них має доступ 50% населення України 
лише у містах; відсутність цільової орієнтованості 
підприємств  кінопоказу  (наприклад,  кінотеатрів 
для дітей, кінотеатрів для перегляду авторського 
кіно і т. ін.); поступове зникнення державних (муні-
ципальних) підприємств кінопоказу та відсутність 
уваги до «некомерційного» кіно (документального, 
авторського);  досить  висока  вартість  квитків  для 
окремих соціальних груп; незначна кількість кіно-
показів за соціально орієнтованими цінами або на 
безоплатній основі для окремих категорій глядачів.

Ураховуючи досвід країн світу щодо підтримки 
розвитку національного кінотеатрального прокату, 
джерелами фінансування його  підтримки можуть 
стати  доходи  від  підприємницької  діяльності 
в  галузі  кінематографії;  збір  на  розвиток  націо-
нальної  кінематографії,  що  сплачують  суб’єкти 
підприємницької діяльності (незалежно від форми 
власності  і підпорядкування), які здійснюють роз-
повсюдження  і  демонстрування  в Україні  інозем-
них фільмів  із метою одержання прибутку; кошти 
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від  реалізації  прав  на  демонстрування  фільмів 
державної власності; кошти вітчизняних та інозем-
них інвесторів, укладені в кіномережу (будівництво 
і переобладнання кінотеатрів); пільгове банківське 
кредитування; централізовані державні капітальні 
вкладення  на  оновлення  матеріально-технічної 
бази кінопоказу; кошти місцевих бюджетів на під-
тримку  кіномережі;  фінансова  підтримка  з  боку 
іноземних фондів, громадських та інших організа-
цій; кошти спонсорів і меценатів.

Для  збільшення  частки  національної  кінопро-
дукції та підвищення її якості необхідне створення 
ефективної  системи  кінопоказу,  збільшення  та 
підвищення  ефективності  використання  бюджет-
них коштів та сприяння залученню коштів з інших 
джерел,  зокрема  приватних  інвестицій.  Із  метою 
задоволення  різноманітних  запитів  й  естетичних 
смаків  кіноглядачів  та  диверсифікації  кінопоказу 
доцільно розглянути можливість створення націо-
нальної компанії з розповсюдження, орієнтованої 
на показ вітчизняних фільмів.
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Despite the increase of the number of cinema attendances, the state of cinema service of the population in 
Ukraine does not meet the needs of society. Due to private investments, the reconstruction and re-equipment 
of cinemas and the construction of multi-screen cinemas in shopping malls is carried out. However, significant 
territorial differentiation of providing population by cinemas is maintained, since most of the reconstructed and 
re-equipped cinemas are located in large cities.

In the publications of specialists, the prospects of cinematography development are associated with the 
development of a powerful cinema chain, an increase in the number of cinema attendances and box-office. 
However, these hopes are based on separate attempts to accumulate and systematize materials to study the 
specificity of links of the film process. Researchers prefer studying of the creative and organizational aspects 
of film production. The  issues of  theatrical  release development  in  the new conditions of  functioning of  the 
modern audiovisual market remain insufficiently researched.

Therefore, the identification of infrastructure features of the functioning of theatrical release in Ukraine is 
important for determination of effective mechanisms for regulation of its development, taking into account the 
positive experience of the leading cinematographic countries.

Despite the growth of the cinema market in Ukraine in general, cinema chain is characterized by: irregular-
ity of placement of cinemas; absence of target orientation of cinema enterprises; the gradual disappearance of 
the state (municipal) cinemas and the lack of attention to “non-profit” films; fairly high cost of tickets for same 
social groups; insignificant number of screenings with socially oriented prices or for free for some categories 
of audience.

The trends in changes of number of cinema attendances, price policy, box-office, the structure of audiovi-
sual content of cinemas are quite predictable in the context of the development of the world cinema industry as 
a whole. Such factors as the emergence of new production technologies, sale methods of audiovisual content 
(including Internet) and the further globalization of the film industry, are increasingly affecting it. Accordingly, 
the growth rates of box-office are gradually slowing down practically around the world.

Study of the experience of different countries will allow to reveal the benefits and success of the reforms 
that were conducted, and to assess the effectiveness and the possibility of their implementation for the devel-
opment of the Ukrainian film industry.

The  article  discusses mechanisms  of  state  regulation  of  theatrical  release  development  in  the  leading 
cinematographic countries of Europe are characterized. In this context, the directions of development of the 
national  theatrical  release  are  determined. Taking  into  account  foreign  experience  of  support  of  theatrical 
release development, a list of possible sources of its financing in Ukraine is proposed.
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У статті розглянуто види аналітичного 
процесу, що застосовуються в аналізі 
фінансового стану підприємства. Про-
аналізовано сутнісні особливості комплек-
сного фінансового аналізу діяльності під-
приємства. Розглянуто характеристику 
сутності поняття «фінансовий стан під-
приємства» та надано власне авторське 
трактування. Визначено важливість фінан-
сового аналізу.
Ключові слова: аналітичний процес, діа-
гностика, моніторинг, аналіз, комплексний 
аналіз, оцінка, фінансовий стан, показники.

В статье рассмотрены виды аналитиче-
ского процесса, применяемые в анализе 
финансового состояния предприятия. 
Проанализированы сущностные особен-
ности комплексного финансового анализа 
деятельности предприятия. Рассмо-
трена характеристика сущности понятия 

«финансовое состояние предприятия» 
и предоставлена собственно авторская 
трактовка. Определена важность финансо-
вого анализа.
Ключевые слова: аналитический про-
цесс, диагностика, мониторинг, анализ, 
комплексный анализ, оценка, финансовое 
состояние, показатели.

The article considers the types of analytical pro-
cess used in the analysis of the financial state of 
the enterprise. The essential features of the com-
plex financial analysis of the enterprise activity 
are analyzed. It was considered the characteris-
tic of the essence of the concept of “financial con-
dition of the enterprise” and provided the author’s 
own interpretation. The importance of financial 
analysis is determined.
Key words: analytical process, diagnostics, 
monitoring, analysis, complex analysis, estima-
tion, financial status, indicators.

Постановка проблеми.  Сучасний  розвиток 
нашої  економіки  можна  назвати  періодом  потря-
сінь. Зміни, пов’язані з ризиками, збитками та умо-
вами прогресуючої  світової  кризи,  стали нормою 
сьогодення. Якщо підприємства не будуть пряму-
вати до  змін,  які  охоплюють увесь сучасний світ, 
вони  зазнають  краху й  збанкрутують. Тому осно-
вним  завданням  має  стати  розроблення  нових 
механізмів управління фінансовим станом підпри-
ємства. Ефективна діяльність підприємства зале-
жить від багатьох чинників, проте одним із найваж-
ливіших  є  фінансовий  стан.  Але  сьогодні  немає 
чіткого визначення сутності поняття «фінансовий 
стан  підприємства»,  а  також  загальноприйнятої 
точки зору щодо його трактування. Тому необхід-
ним є уточнення сутності поняття «фінансовий стан 
підприємства» та важливості фінансового аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні  питання  аналізу фінансового  стану  під-
приємств  розглядається  в  працях  таких  дослід-
ників,  як О. Ареф’єва, Д.  Городинська, А. Череп, 
Л. Кириченко, Т. Обущак та ін. 

Вагомий внесок у розроблення теоретичних та 
методичних засад оцінки фінансового стану вітчиз-
няних підприємств зробили такі вчені-економісти: 
Л. Білик, Ф. Бутинець, В. Івахненко, Л. Лахтіонова, 
Є. Мних, А. Поддєрьогін, В. Сопко, О. Терещенко, 
С. Шкарабан та ін. 

Питання  оцінки  фінансового  стану  підпри-
ємств розглядалися в працях зарубіжних науков-
ців  і  практиків,  зокрема  М.  Баканова,  І.  Балаба-
нова,  Л.  Бернстайна, О. Єфімова,  В.  Ковальова, 
М.  Метьюса,  Д.  Міддлтона,  В.  Привалова, 
Ж. Рішара, В. Родіонової, Г. Савицької, Д. Стоуна, 
Е. Хелферта, А. Шеремета та ін.

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження теоретичних основ фінансового стану під-
приємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вивчення  фінансового  стану  підприємства  є 
одним із головних завдань управління фінансами 
підприємства. Особливого значення дослідження 
фінансового стану підприємства набуває у період 
розвитку ринкових відносин створення у державі 
сприятливого  інвестиційного  клімату,  що  сприяє 
зменшенню впливу різноманітних ризиків та ухва-
ленню відповідних рішень щодо запобігання кри-
зовим ознакам на підприємстві.

Багато  науковців  по-різному  характеризують 
аналітичний  процес,  який  пов’язаний  із  дослі-
дженням фінансового стану підприємства. Напри-
клад,  існують  такі  визначення,  як  діагностика, 
моніторинг,  аналіз,  комплексний  аналіз,  оцінка. 
Очевидно, що залежно від цілі, яку ставить перед 
собою  дослідник,  акцент  роблять  на  те  чи  інше 
поняття. 

Деякі автори поєднують ці поняття, наприклад, 
Н. Волощук говорить: «Дослідження у сфері ана-
лізу фінансового  стану  та  діагностики  діяльності 
підприємства актуалізується саме в період транс-
формаційних  змін  у  системі  національної  еконо-
міки» [4, с. 242]. 

Зрозуміло, що ці два поняття («аналіз» та «діа-
гностика») застосовані до різних об’єктів: «фінан-
совий стан» і «діяльність підприємства» в цілому.

Далі  цей  же  автор  пише:  «Проблемам  оці-
нювання  фінансового  стану  та  проведення  діа-
гностики  діяльності  підприємства,  обґрунтування 
комплексних  підходів  забезпечення  ефективного 
фінансового  аналізу  присвячено  наукові  праці 
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вітчизняних  та  зарубіжних  науковців»  [4,  с.  242] 
та  «Вагомого  значення  для  адекватного  сприй-
няття  аналізу  фінансового  стану  підприємства 
(фінансового  оцінювання)  набуває  з’ясування 
сутності комплексного аналізу й окреслення його 
основних завдань» [4, с. 242]. 

Тому,  на  нашу  думку,  доцільним  є  надання 
характеристики  переліченим  раніше  поняттям,  а 
графічне представлення перелічених видів аналі-
тичного процесу наведено на рис. 1.

Пояснимо  кожний  із  видів  аналітичного  про-
цесу окремо:

1) поняття «моніторинг», на думку різних еко-
номістів та науковців, (від лат. monitor – застереж-
ний) – метод дослідження об’єкта, що припускає 
його відстежування і контроль діяльності (функці-
онування) з метою прогнозування [2, с. 169].

Моніторинг  –  це  тривалий  процес  спостере-
ження за об’єктом, який містить періодичне зняття 
параметрів,  реєстрацію,  збереження  та  аналіз. 
Комплекс  заходів  завжди  розтягнутий  у  часі  й 
дозволяє вивчити властивості об’єкта в динаміці, 
зрозуміти напрями його розвитку, виявити прихо-
вані  проблеми  та  резерви.  Моніторинг  дозволяє 
глибше  проникнути  в  проблему  і  зрозуміти  при-
роду її появи [16];

2) діагностика – поверхневе або повне вивчення 
стану  об’єкта,  що  припускає  активну  взаємодію 
з ним. Головна мета – виявлення несправностей 
і  неполадок,  що  впливають  на  коректну  роботу 
системи з подальшим усуненням [16].

Таким чином, головна відмінність між категорі-
ями  криється  в  принципах  взаємодії  з  досліджу-
ваним  об’єктом. Моніторинг  –  це  спостереження 
з боку, а діагностика – активне тестування.

Обидва  методи  вивчення  важливі  для  різних 
сфер  людської  діяльності  і  є  взаємодоповнюю-
чими.

Відмінність моніторингу від діагностики полягає 
в такому:

–  моніторинг  –  тривала  дія,  яка  нараховує 
кілька спостережень; 

–  діагностика  –  вивчення  об’єкта  в  статиці 
нетривалий період часу;

– моніторинг обмежується спостереженням;
– діагностика містить проведення експеримен-

тів.

– діагностика необхідна для того, щоб швидко 
виявити несправності, що лежать на поверхні, 

– моніторинг доцільно застосовувати для вста-
новлення прихованих проблем [16].

Можна зазначити, що моніторинг – це постійне 
збирання  і  реєстрація  інформації  за  наперед 
визначеним  переліком  показників  (індикато-
рів), а оцінка – це епізодичний аналіз досягнень, 
пов’язаних із реалізованою програмою або проек-
том [12].

Моніторинг – це спеціально організоване систе-
матичне та безперервне спостереження за станом 
об’єкта  та  оперативна  його  оцінка.  До  основних 
структурно  формуючих  елементів  моніторингу 
системи  діагностики  належать  механізми,  які 
сприяють інформаційному забезпеченню організа-
ційних структур стосовно нормального стану під-
приємства,  його  конкурентоздатного  потенціалу 
та інших характеристик, а також щодо потенційно 
небезпечного та негативного [2];

3) розглянемо зміст поняття «аналіз», що похо-
дить від грец. análysis – розкладання, розчленову-
вання), – процедура уявного, а часто і реального 
розчленовування  предмета  (явища,  процесу), 
властивості предмета (предметів) або відношення 
між предметами на частини (ознаки, властивості, 
стосунки) [5].

Процедурою,  зворотною  аналізу,  є  синтез, 
із  яким  аналіз  часто  поєднується  в  практичній 
або  пізнавальній  діяльності.  Аналітичні  методи 
настільки  поширені  в  науці,  що  термін  «аналіз» 
часто є синонімом дослідження взагалі як у природ-
них, так і в суспільних науках (кількісний і якісний).

Процедури аналізу є складником у будь-якому 
науковому дослідженні й утворює його першу ста-
дію, коли дослідник переходить від нерозчленова-
ного опису об’єкта, що вивчається, до виявлення 
його  будови,  складу,  а  також  його  властивостей, 
ознак. Але  і на  інших рівнях пізнання аналіз збе-
рігає  своє  значення,  хоча  тут  він  виступає  вже 
в єдності з іншими процедурами дослідження [5];

4) комплексний фінансовий аналіз є сукупністю 
заходів,  спрямованих на  збирання,  узагальнення 
та  оброблення  вхідної  фінансової  інформації 
з  метою  ідентифікації  економічного  потенціалу 
об’єкта аналізу, а також форми подання результа-
тів  такої  ідентифікації.  Комплексний  фінансовий 

1. Моніторинг 4. Комплексний фінансовий аналіз

3. Аналіз 5. Оцінка

2. Діагностика Види аналітичного процесу

Рис. 1. Види аналітичного процесу, що застосовуються  
в аналізі фінансового стану підприємства 

Джерело: розробка автора
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аналіз свідчить про фінансовий стан підприємства, 
який є результатом взаємодії всіх елементів сис-
теми фінансових відносин підприємства, визнача-
ється  сукупністю  виробничо-господарських  фак-
торів і характеризується системою показників, що 
відображають  наявність,  розміщення  і  викорис-
тання фінансових ресурсів [1, с.34–36];

5) термін «оцінка» (appraisal, valuation – для різ-
них видів майна в США, valuation – у Європі) має 
кілька значень (залежно від контексту, в якому він 
використовується). Він може означати і діяльність 
у  сфері оцінки,  і  процес професійного вартісного 
оцінювання,  і  позначати  прикладну  економічну 
науку, і висловлювати думку оцінювача, і, нарешті, 
використовуватися висновком про вартість, тобто 
власне звіт [5].

Сутність  оцінки  фінансового  стану  підприєм-
ства полягає в отриманні повної, достовірної і сво-
єчасної інформації щодо фінансових можливостей 

підприємства, визначенні змін, тенденцій розвитку 
та факторів впливу [18, с. 324]. 

Усі  перелічені  види  аналітичного  процесу,  що 
були  розглянуті,  обґрунтовані  й  цілком  можуть 
бути  застосованими  для  виявлення  фінансового 
стану підприємства. 

Водночас, на наш погляд, найбільш пристосо-
ваним видом аналітичного процесу з розглянутих 
є аналіз, зокрема комплексний аналіз. Тому важ-
ливим є  визначення напрямів  комплексного ана-
лізу та характеристика їх сутності (таблиця 1). 

Наведена в nаблиці 1 інформація свідчить про 
складний,  багатогранний  процес  виконання  ана-
лізу  фінансового  стану  підприємства.  Для  його 
практичної реалізації потребується не тільки час, 
статистична інформація, але й методичні підходи 
до  виконання  аналізу,  розроблення  моделей  та 
інтегрованих  показників  для  виконання  аналізу 
фінансового стану підприємства.

Таблиця 1
Сутнісні особливості комплексного фінансового аналізу діяльності підприємства

Напрями аналізу: Сутність
Н. Волощук

фінансових результатів діяльності 
Аналіз рівня, динаміки і структури прибутку – основного 
показника, що характеризує результат діяльності підприємства; 
оцінювання факторів, що його визначають 

потоку грошових коштів 

Аналіз джерел та напрямів використання коштів. 
Аналіз достатності коштів для ведення поточної фінансової 
діяльності. 
Аналіз достатності коштів для ведення інвестиційної діяльності 

фінансового стану

Загальний аналіз фінансового стану, зокрема аналіз: 
 – фінансової стійкості; 
 – ліквідності та платоспроможності; 
 – ділової активності; 
 – оборотності запасів, кредиторської та дебіторської 
заборгованості 
 – аналіз рентабельності

ефективності діяльності  Динаміка показників прибутку, рентабельності та ділової 
активності 

ефективності інвестиційних проектів  Оцінювання ефективності реалізації інвестиційних проектів 
підприємства 

Н. Власюк
визначення сутності та завдань комплексного 
фінансового аналізу; формулювання сутності й завдань

визначення інформаційної бази комплексного 
аналізу та системи вимог до неї; створення інформаційної системи для комплексного аналізу

визначення особливостей побудови моделі 
оброблення вхідної інформації відповідно до 
специфіки об’єкта дослідження;

розроблення моделі оброблення інформації для виконання 
комплексного фінансового аналізу

визначення цільового елемента комплексного 
фінансового аналізу – інтегрованого показника 
оцінювання фінансового стану підприємства;

розроблення інтегрованого показника комплексного фінансового 
аналізу фінансового стану підприємства 

визначення комерційної надійності 
підприємства – об’єкта дослідження; розрахунок показників комерційної надійності підприємства

визначення ймовірності банкрутства 
підприємства; обґрунтування ймовірності банкрутства підприємства

визначення майбутніх трендів фінансово-
господарської діяльності підприємства на 
основі інтерпретації результатів комплексного 
фінансового аналізу

прогнозування тенденцій розвитку фінансового стану 
підприємства

Джерело: за матеріалами [3; 4]
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Для  більш  ефективної  реалізації  визначених 
напрямів комплексного фінансового аналізу необ-
хідно  визначити  саму  суть  поняття  «фінансовий 
стан  підприємства».  Існування  значної  кількості 
трактувань цього поняття свідчить про відсутність 
єдиного підходу до визначення поняття. Проаналі-
зуємо деякі з них (табл. 2). 

Таким  чином,  можна  надати  таке  визначення 
поняттю «фінансовий  стан  підприємства»:  система 
фінансових  відносин,  що  характеризується  сукуп-
ністю  показників,  які  відображають  наявність,  роз-
міщення  і  використання  фінансових  ресурсів  під-
приємства, а також його конкурентоспроможність та 
здатність підприємства фінансувати свою діяльність.

Таблиця 2
Характеристика сутності поняття «фінансовий стан підприємства»

Джерело Характеристика поняття «фінансовий стан підприємства» Основний зміст поняття

Т. Косова 
[10, с.127]

фінансовий стан – це результат взаємодії всіх елементів 
системи фінансових відносин підприємства, який визначається 
сукупністю факторів, пов’язаних зі звичайною діяльністю 
підприємства;

Система фінансових 
відносин;

Л. Кузьменко 
В. Шаповалова 

[11]

фінансовий стан підприємства визначається сукупністю 
показників, що відображають наявність, розміщення і 
використання ресурсів підприємства, його реальні й потенційні 
фінансові можливості. Він безпосередньо впливає на 
ефективність підприємницької діяльності господарюючих 
суб’єктів;

сукупністю показників, що 
відображають наявність, 
розміщення і використання 
ресурсів підприємства;

Т. Ніколаєва [13]
фінансовий стан підприємств характеризується сукупністю 
показників, що відображають процес формування і 
використання його фінансових ресурсів;

сукупністю показників, 
що відображають 
процес формування 
і використання його 
фінансових ресурсів;

Н. Коломієць 
В. Павличенко, 
О. Коломієць 
[8, с.224]

фінансовий стан – це здатність (спроможність) підприємства 
фінансувати свою діяльність. Він характеризується 
забезпеченістю фінансовими ресурсами, які необхідні для 
нормального
функціонування підприємства, доцільністю їх розміщення та 
ефективністю використання, фінансовими взаємовідносинами 
з іншими юридичними та фізичними особами, 
платоспроможністю та фінансовою стійкістю;

це здатність 
(спроможність) 
підприємства фінансувати 
свою діяльність;

М. Коробов 
[9]

фінансовий стан підприємства – це забезпеченість 
підприємства необхідними фінансовими ресурсами та ступінь 
раціональності розміщення для здійснення ефективної 
господарської діяльності й своєчасних грошових розрахунків за 
своїми зобов’язаннями;

це забезпеченість 
підприємства необхідними 
фінансовими ресурсами 
та ступінь раціональності 
розміщення;

Л. Саприкіна, 
К. Шипіл.

[15]

фінансовий стан – це одна з найважливіших характеристик 
виробничо-фінансової діяльності підприємства;

характеристика 
виробничо-фінансової 
діяльності підприємства;

М. Чумаченко 
[17 ]

фінансовий стан підприємства – це показник його фінансової 
конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, 
платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та 
іншими підприємствами;.

це показник 
його фінансової 
конкурентоспроможності;

М. Заюкова, 
А. Ковальчук 

[7]

це одна  із найважливіших характеристик економічної діяльності 
кожного  підприємства  як  у  внутрішньому,  так  і  в  зовнішньому 
середовищі,  яка  знаходить  своє  відображення  у  комплексі 
показників  щодо  конкурентоспроможності  підприємства, 
рентабельності  виробництва,  комерційного  розрахунку  (основи 
стабільної  роботи  підприємства)  й  виконання  ним  зобов’язань 
перед бюджетом, банком й іншими установами, фінансової стійкості 
та  спроможності  підприємства  фінансувати  свою  діяльність.

це характеристика 
діяльності підприємства

А. Поддєрьогін
[14, с.282–283]

Фінансовий стан – комплексне поняття, яке є результатом 
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин 
підприємства, визначається сукупністю виробничо-
господарських факторів і характеризується системою
показників, що відображають наявність, розміщення і 
використання фінансових ресурсів

комплексне поняття, яке 
є результатом взаємодії 
всіх елементів системи 
фінансових відносин

Таким чином, можна надати таке визначення поняттю «фінансовий стан підприємства»: система фінансових 
відносин, що характеризується сукупністю показників, які відображають наявність, розміщення і використання 
фінансових ресурсів підприємства, а також його конкурентоспроможність та здатність підприємства фінансувати 
свою діяльність.
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Фінансовий  стан  підприємства  залежить  від 
результатів його виробничої, комерційної та фінан-
сово-господарської діяльності. Тому на нього впли-
вають усі ці види діяльності підприємства. Як пра-
вило,  чим  вищі  показники  обсягу  виробництва  і 
реалізації  продукції,  робіт,  послуг  і  нижча  собі-
вартість,  тим  вища  прибутковість  підприємства, 
а це позитивно впливає на його фінансовий стан.

Проте  неможливо  відділяти  фінансовий  стан 
від  його  аналізу,  оскільки  лише  шляхом  визна-
чення  тенденцій розвитку підприємства можливо 
досягати позитивних змін в управлінні фінансовим 
станом підприємства. Основою покращення фінан-
сового  стану підприємства  завжди є його аналіз.

Важливість фінансового аналізу полягає в тому, 
що  він  є  основою  розроблення  фінансової  полі-
тики підприємства, засобом визначення недоліків 
у його функціонуванні та ухваленні управлінських 
рішень,  спрямованих  на  підвищення  ефектив-
ності фінансової діяльності підприємства оскільки  
дає змогу: 

−  вишукувати  резерви  покращення  фінансо-
вого стану підприємства;

−  об’єктивно  оцінювати  раціональність  вико-
ристання усіх видів фінансових ресурсів;

−  своєчасно  вживати  заходів,  спрямованих 
на  підвищення  платоспроможності,  ліквідності 
та фінансової стійкості підприємства;

−  забезпечувати  оптимальний  виробничий  та 
соціальний  розвиток  колективу  за  рахунок  вико-
ристання виявлених у результаті аналізу резервів;

− забезпечити розроблення плану фінансового 
оздоровлення підприємства [6].

Висновки з проведеного дослідження. 
Вивчення  фінансового  стану  підприємства  є 
одним із головних завдань управління фінансами 
підприємства.  Фінансовий  стан  розглядається 
однією  з  головних  характеристик  усієї  діяльності 
підприємства. Тому визначення сутності фінансо-
вого стану, уточнення поняття фінансового стану 
та обґрунтування видів аналітичного процесу, що 
можуть бути застосовані для дослідження фінан-
сового  стану  підприємства  дають  можливість 
більш детально та об’ємно виявляти всі необхідні 
характеристики.  У  процесі  дослідження  фінан-
сового  стану  підприємства,  керівництво  підпри-
ємством  має  можливість  отримувати  необхідну 
інформацію  для  покращення  ситуації  з  фінан-
совим  станом,  властиву  короткостроковому  та 
довгостроковому  періоду  розвитку  фінансового 
складника виробничого процесу.
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RESEARCH OF THEORETICAL BASIS OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE

The modern development of our economy can be characterized as a period of upheaval. Changes related 
to risks, losses and conditions of a progressive world crisis have become the norm today. If enterprises do not 
follow changes that affect the whole of the modern world, they will collapse and go bankrupt. Therefore, the 
main task should be the development of new mechanisms for managing the financial condition of the enter-
prise. Effective business activity depends on many factors, but one of the most important is the financial con-
dition. But today there is no clear definition of the concept of “financial state of the enterprise”, as well as the 
generally accepted point of view regarding its interpretation. Therefore, it is necessary to clarify the essence of 
the concept of “financial state of the enterprise” and the importance of financial analysis.

Studying the financial condition of the company is one of the main tasks of managing the finances of the 
enterprise. Particular importance of the study of the financial state of the enterprise acquires during the devel-
opment of market relations, the creation of a favorable investment climate in the state, which helps to reduce 
the impact of various risks and the adoption of appropriate decisions in advance to prevent the crisis signs in 
the enterprise.

The article considers the types of analytical process used in the analysis of the financial state of the enter-
prise. Thus, the main difference between the categories lies in the principles of interaction with the object under 
study.

The essential features of the complex financial analysis of the enterprise activity are analyzed. The given 
information  in  the  table  1  shows  the  complex, multifaceted process of  analyzing  the  financial  condition  of 
the enterprise. For its practical implementation it takes not only time, but also statistical and methodological 
approaches to the analysis, development of models and integrated indicators for the analysis of the financial 
tan of the enterprise.

It was considered the characteristic of the essence of the concept of “financial condition” of the enterprise 
and provided the author’s own interpretation. The importance of financial analysis is determined.

Studying the financial condition of the company is one of the main tasks of managing the finances of the 
enterprise. Financial condition is considered as one of the main characteristics of the entire business activity. 
In this regard, the definition of the nature of the financial condition, refinement of the concept of financial status 
and the substantiation of the types of analytical process that can be applied to the study of the financial state 
of the enterprise give the opportunity to more fully and bulkly identify all the necessary characteristics. In the 
process of studying the financial condition of an enterprise, management has the opportunity to obtain the nec-
essary information to improve the financial situation with the inherent short-term and long-term development 
of the financial component of the production process.
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Целью данного исследования является ана-
лиз существующих подходов к понятию 
«развитие персонала», а также система-
тизация и анализ методов оценки развития 
персонала компании в контексте кросс-
культурного менеджмента. В результате 
исследования выявлено, что оценивать 
и исследовать развитие персонала муль-
тинациональной компании необходимо на 
основе системного подхода, поскольку в кон-
тексте кросс-культурного менеджмента 
необходимо учитывать особенности влия-
ния кросс-культурной внешней среды. Также 
установлено, что наиболее объективными 
методами оценки развития персонала ком-
пании являются комбинированные методы, 
включающие в себя как количественные, 
так и качественные (аналитико-описа-
тельные) элементы, которые позволяют 
количественно измерить различные уровни 
выполнения работ в компании.
Ключевые слова: развитие персонала, 
оценка развития персонала, метод оценки 
развития персонала, системный подход, 
комбинированные методы оценки развития 
персонала.

Метою дослідження є аналіз існуючих під-
ходів до поняття «розвиток персоналу», а 
також систематизація та аналіз методів 
оцінки розвитку персоналу компанії в кон-
тексті крос-культурного менеджменту. 
У результаті дослідження виявлено, що 
оцінювати і досліджувати розвиток персо-
налу мультинаціональної компанії необхідно 
на основі системного підходу, оскільки в 
контексті крос-культурного менеджменту 

необхідно враховувати особливості впливу 
крос-культурного зовнішнього середо-
вища. Також установлено, що найбільш 
об’єктивними методами оцінки розвитку 
персоналу компанії є комбіновані, що містять 
як кількісні, так і якісні (аналітико-описові) 
елементи, які дозволяють кількісно вимі-
ряти різні рівні виконання робіт у компанії.
Ключові слова: розвиток персоналу, оцінка 
розвитку персоналу, метод оцінки розвитку 
персоналу, системний підхід, комбіновані 
методи оцінки розвитку персоналу.

The aim of this research is to analyze the existing 
approaches to the concept of “personnel devel-
opment”, as well as the systematization and anal-
ysis of methods for assessment of company’s 
personnel development in the context of cross-
cultural management. As a result of the research 
it was revealed that it is necessary to assess and 
study personnel development of multinational 
company on the basis of a system approach, 
because of in the context of cross-cultural man-
agement it is necessary to take into account 
characteristics of the influence of cross-cultural 
external environment. It is also established that 
the most objective methods for assessment of 
company’s personnel development are com-
bined methods, including both quantitative and 
qualitative (analytical-descriptive) elements that 
allow the quantitatively measure different levels 
of work performance in company.
Key words: personnel development, assess-
ment personnel development, method of assess-
ment personnel development, system approach, 
combined methods of assessment personnel 
development.

Постановка проблемы. В условиях глобализа-
ции мирового хозяйства современным компаниям 
необходимо  находить  наиболее  эффективные 
пути  развития.  Важную  роль  в  развитии  муль-
тинациональной  компании  играет  ее  персонал. 
Способность  компании  постоянно  повышать  про-
фессиональный уровень своих сотрудников явля-
ется  одним из  важнейших факторов  обеспечения 
ее  конкурентоспособности  на  рынке,  поскольку  в 
современных  условиях  международного  бизнеса 
теоретические  знания,  умения  и  практические 
навыки персонала очень быстро устаревают. Поэ-
тому именно качественно новые подходы в кадро-
вой  политике  компании  являются  залогом  ее 
успешной деятельности в условиях глобализации.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Проблема развития персонала компании рас-
сматривается в работах таких ученых, как А. Богач 
и Г. Новикова [1], В. Данюк, В. Петюх и С. Цимба-
люк  [2], А. Кибанов  [3], С. Паршина  [4], П. Херси 
и К. Бланшар [5] и др. Также в этих работах про-
фессиональное  развитие  персонала  определя-
ется  как  сложный  дискретный  трансформацион-
ный процесс совершенствования работника в его 

профессиональной  деятельности,  направленный 
на приобретение необходимых для компании ком-
петентностей.  Исследованиям  отдельных  аспек-
тов развития персонала посвящены также работы 
таких  ученых,  как  Н.  Беляцкий,  С.  Велесько  и 
П. Ройш [6], А. Егоршин [7], А. Кибанов, В. Конова-
лов и Н. Ушаков [8], Л. Меньшикова [9] и др. Мето-
дология  оценки  развития  сотрудника  компании 
рассмотрена в трудах таких ученых, как Г. Бояцис 
[10], Г. Десслер [11], Л. Спенсер и С. Спенсер [12], 
Дж. Бургойне и Р. Стюарт  [13; 14], Дж. Коул  [15], 
И. Макарова [16] и др. Однако некоторые аспекты 
оценки  развития  персонала  современной  компа-
нии  в  контексте  кросс-культурного  менеджмента 
рассмотрены еще не достаточно полно и нужда-
ются в более детальном исследовании.

Постановка задачи. Целью данного исследо-
вания  является  анализ  существующих  подходов 
к понятию «развитие персонала», а также систе-
матизация и анализ методов оценки развития пер-
сонала  компании  в  контексте  кросс-культурного 
менеджмента.

Изложение основного материала иссле-
дования.  Согласно  точке  зрения  В.  Данюка, 
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В. Петюха и С. Цимбалюка  [2,  с.  148],  категория 
«развитие персонала» представляет собой много-
гранное и сложное понятие, охватывающее широ-
кий круг взаимосвязанных психологических, педа-
гогических, социальных и экономических проблем, 
однако  оно  является  более  узким  по  сравнению 
с  понятием  «гармоничное  развитие  личности» 
и не является тождественным понятию «профес-
сиональное  развитие  личности».  Как  отмечает 
Л. Черчик [17, с. 5], основными подходами к опре-
делению содержания категории «развитие персо-
нала»  являются:  процессный,  функциональный 
и системный.

В  рамках  процессного  подхода  В.  Данюк, 
В. Петюх, та С. Цимбалюк [2, с. 148] под «разви-
тием  персонала»  понимают  системно  организо-
ванный  процесс  непрерывного  профессиональ-
ного  обучения  работников  для  подготовки  их 
к выполнению новых производственных функций, 
профессионально-квалификационному  продви-
жению,  формированию  резерва  руководителей 
и совершенствованию социальной структуры пер-
сонала. В  то время в  контексте  того же подхода 
А.  Кибанов  [3,  с.  401],  рассматривая  категорию 
«развитие персонала» как системно организован-
ный  процесс  непрерывного  профессионального 
обучения работников, отмечает, что этот процесс 
должен  быть  обеспечен  мерами,  связанными 
с  оценкой  кадров  с  целью  производственной 
адаптации  и  аттестации  персонала,  планирова-
ния трудовой карьеры, стимулирования развития 
персонала.

В рамках функционального подхода В. Веснин 
[18, с. 190] под «развитием персонала» понимает 
непрерывное  проведение  мероприятий,  спо-
собствующих  полной  реализации  личностного 
потенциала работников и повышению их способ-
ности вносить вклад в деятельность организации.  
В то время как Й. Хентце [19] рассматривает «раз-
витие  персонала»  как  кадрово-экономическую 
функцию, направленную на то, чтобы способство-
вать членам коллектива всех иерархических сту-
пеней в овладении квалификацией, необходимой 
для  выполнения  текущих  и  будущих  профессио-
нальных требований.

В  контексте  системного  подхода  Л.  Черчик 
[17,  с.  6]  под  «развитием  персонала»  понимает 
совокупность  взаимосвязанных  мероприятий, 
направленных  на  повышение  конкурентоспособ-
ности персонала путем приобретения новых зна-
ний,  умений,  навыков,  опыта  в  процессе  обуче-
ния,  повышения  квалификации,  переподготовки 
с целью адаптации к новым условиям деятельно-
сти,  обеспечения  собственных  интересов  разви-
тия и реализации целей деятельности компании. 
В то время как В. Маслова [20] в контексте того же 
подхода под «развитием персонала» рассматри-
вает  совокупность  мероприятий,  направленных 

на развитие  человеческого  потенциала предпри-
ятий.

Поскольку  в  нашем  исследовании,  которое 
проводится в контексте кросс-культурного менед-
жмента,  необходимо  учитывать  особенности 
влияния  кросс-культурной  внешней  среды,  то 
оценивать  и  исследовать  развитие  персонала 
мультинациональной  компании  необходимо 
на  основе  именно  системного  подхода,  который 
учитывает влияние среды компании (как внешней, 
так и внутренней) на ее деятельность.

Как отмечают В. Данюк, В. Петюх и С. Цимба-
люк [2, с. 148], процесс оценки развития персонала 
должен  включать меры  по  адаптации  персонала, 
оценке  развития  персонала,  его  стимулирова-
нию и планированию профессиональной карьеры 
работников.  Оценка  развития  персонала  ком-
пании  позволяет  судить  о  степени  соответствия 
работников  установленным  профессиональным 
компетентностям,  об  эффективности  функциони-
рования всей компании и развитии ее персонала. 
Результаты оценки развития персонала  компании 
дают возможность принимать обоснованные реше-
ния о дальнейшем обучении, построении карьеры  
и соответствующем развитии сотрудников.

На  основании  результатов  систематизации 
и  анализа  [2;  3;  5;  7;  21]  существующих  мето-
дов  оценки  развития  персонала  выявлено,  что 
современные методы оценки развития персонала 
по форме выражения конечного результата можно 
разделить на следующие группы:

1)  количественные  методы,  основанные  на 
количественной  оценке  уровня  развития  персо-
нала.  Это  методы  балльной  оценки,  рангового 
порядка,  система  графического  профиля.  Они 
позволяют  определить  величину  прироста  ком-
петентностей,  поскольку  используют шкалы  оце-
нок,  которые позволяют количественно измерить 
различные уровни выполнения работ в компании. 
Однако эти методы определяют только те компе-
тентности,  которые  можно  формализовать,  поэ-
тому  не  позволяют  оценить  профессиональное 
развитие  личности  во  всех  ее  проявлениях,  не 
учитывая навыков работника, которые не форма-
лизуются: способность ориентироваться в нестан-
дартных  ситуациях,  принимать  правильные 
решения, использовать социальный психоэмоци-
ональный и  культурный  капитал и  т. д. В целом, 
количественные методы имеют достаточную сте-
пень  объективности,  с  которой  можно  оценить 
результаты развития персонала, однако им харак-
терна ограниченность набора оцениваемых  ком-
петентностей;

2) описательные (качественные) методы осно-
ваны на определении и обсуждении достигнутых 
результатов,  описании  деловых  характеристик 
сотрудников.  Это  такие  методы,  как  анкетиро-
вание,  наблюдение,  деловые  игры,  интервью 
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(«вопрос-ответ», «глубинное интервью»), матрич-
ный метод, дискуссия, метод комитетов и метод 
независимых судей. Качественные методы явля-
ются  неформализованными  и  направлены  на 
получение  информации  с  помощью  глубинного 
анализа  предложенного  материала,  они  оцени-
вают определенный набор качеств сотрудников. 
Эти методы имеют описательные свойства, но не 
дают количественных оценок результатов разви-
тия персонала, а оценивают лишь определенный 
набор  качеств  персонала.  В  целом,  им  харак-
терна небольшая трудоемкость и вариативность 
исследуемых  профессиональных  компетентно-
стей,  однако  им  присуще  и  отсутствие  количе-
ственных  результатов  оценки,  субъективность 
результатов  и  низкая  степень  автоматизации 
процесса оценки;

3)  комбинированные  методы,  которые  вклю-
чают в себя экспертные оценки компетентностей 
работников  и  опираются  на  количественные  и 
качественные показатели. Это такие методы, как 
тестирование,  собеседование,  метод  суммиро-
ванных  оценок,  экзамен,  фотография  рабочего 
дня,  «Assessment  center», метод «360  градусов» 
и  метод  оценки  персонала  (теория  жизненного 
цикла  П.  Херси  и  К.  Бланшара).  В  целом,  ком-
бинированные  методы  могут  быть  направлены 
на решение широкого спектра заданий, поскольку 
включают возможность учета значительного коли-
чества  критериев  при  оценке  развития  сотруд-
ника, однако им присущи высокие трудовые, вре-
менные и финансовые затраты на осуществление 
и сложность формализации и автоматизации про-
цесса оценки.

На современном этапе наиболее распростра-
ненными  являются  комбинированные  методы, 
включающие  в  себя  и  количественные,  и  каче-
ственные  (аналитико-описательные)  элементы, 
которые позволяют количественно измерить раз-
личные уровни выполнения работ в организации, 
именно это придает им большую объективность. 
Поэтому  именно  эту  группу  методов  целесоо-
бразно  использовать  для  оценки  развития  на 
индивидуальном  и  коллективном  (групповом) 
уровнях  для  определения  прироста  профессио-
нальных  и  личных  компетентностей  персонала 
мультинациональной компании.

Выводы из проведенного исследования. 
Таким  образом,  на  основе  результатов  анализа 
существующих  подходов  к  понятию  «развитие 
персонала» в контексте кросс-культурного менед-
жмента, в рамках которого необходимо учитывать 
особенности  влияния  кросс-культурной  внешней 
среды, установлено, что оценивать и исследовать 
развитие персонала мультинациональной компа-
нии  необходимо  на  основе  системного  подхода. 
Также  на  основе  результатов  систематизации 
и  анализа  методов  оценки  развития  персонала 

компании  в  контексте  кросс-культурного  менед-
жмента  определено,  что  именно  комбинирован-
ные методы оценки развития персонала позволят 
оценить развитие персонала как на индивидуаль-
ном,  так  и  на  коллективном  уровнях  персонала 
мультинациональной компании.
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ASSESSMENT OF PERSONNEL DEVELOPMENT OF MULTINATIONAL COMPANY

In conditions of globalization of  the world economy, modern companies have  to find  the most effective 
ways of development. Company’s personnel plays important role in development of multinational company. 
Nowadays in international business theoretical knowledge, skills and practical skills of staff very quickly become 
obsolete, therefore the ability of company constantly to improve the professional level of its employees is one 
of the most important factors for ensuring its competitiveness in the market. 

The aim of this research is to analyze the existing approaches to the concept of “personnel development”, 
as well as the systematization and analysis of methods for assessment of company’s personnel development 
in the context of cross-cultural management. 

As a result of the research it was revealed that it is necessary to assess and study personnel development 
of multinational  company  on  the  basis  of  a  system  approach,  because  of  in  the  context  of  cross-cultural 
management  it  is  necessary  to  take  into account  characteristics of  the  influence of  cross-cultural  external 
environment. 

Assessment of development of company’s personnel makes it possible to judge the degree of compliance of 
employees with the established professional competencies, efficiency of the whole company and development 
of  its personnel. Results of assessment of development of company’s personnel make  it possible  to make 
well-founded decisions about further training, career building and corresponding development of employees.

It is also established that the most objective methods for assessment of company’s personnel development 
are combined methods, including both quantitative and qualitative (analytical-descriptive) elements that allow 
the quantitatively measure different levels of work performance in company. Therefore, it is reasonable to use 
this group of methods to assess personnel development at individual and collective (group) levels to determine 
the growth of professional and personal competencies of personnel of multinational company.
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У статті розглянуто креативний менедж-
мент – складник системи управління пер-
соналом підприємства. На підставі сис-
темного підходу дано характеристику 
історичних етапів становлення управління 
персоналом. Зроблено акцент на необхід-
ності впровадження новітніх форм управ-
ління творчим потенціалом креативних 
співробітників. Запропоновано умови, які 
сприятимуть розвитку підприємства на 
засадах креативності.
Ключові слова: управління персоналом, роз-
виток, системний підхід, гуманістична кон-
цепція, креативність, стратегія. 

В статье рассмотрен креативный менед-
жмент – составляющая системы управле-
ния персоналом предприятия. На основании 
системного подхода дана характеристика 
историческим этапам становления управ-
ления персоналом. Сделан акцент на необ-
ходимости внедрения новых форм управле-

ния творческих потенциалом креативных 
сотрудников. Предложены условия, кото-
рые будут способствовать развитию пред-
приятия на основе креативности. 
Ключевые слова: управление персоналом, 
развитие, системный подход, гуманисти-
ческая концепция, креативность, стра- 
тегия. 

In the article creative management is consid-
ered as an integral part of enterprise personnel 
management system. On the basis of the sys-
tematic approach, the characteristic of historical 
approaches to the formation of personnel man-
agement is given. The emphasis is placed on 
the need to introduce the latest forms of creative 
potential management of creative employees. 
Proposed conditions that will promote the devel-
opment of the enterprise on the basis of creativity.
Key words: human resources management, 
development, systematic approach, humanistic 
concept, creativity, strategy.

Постановка проблеми.  Сучасна  економіка 
диктує підприємствам швидке реагування на зміни 
зовнішнього середовища. Як правило, така пози-
ція передбачає гнучку реакцію на зміни, що відбу-
лися. Пасивна реакція  керівника  компанії  перед-
бачає, що рівновага – це своєрідні «ваги», а тому 
всі  негативні  наслідки  «пройдуть  самі  собою». 
Активна  реакція  менеджера  передбачає  діагнос-
тику ситуації  та розроблення  її  прогнозного варі-
анту  в  короткостроковій  або  середньостроковій 
перспективі,  підготовку  заходів  оздоровлення  на 
передбачувані  зміни  аж  до  розроблення  рішучих 
дій, що відповідають складним умовам господарю-
вання. Результатом є розроблення підприємством 
адаптивної  стратегії,  яка  передбачає  включення 
в  неї  низки  найважливіших  факторів,  основним 
із  яких  є  людський фактор,  а  саме:  талант,  інте-
лектуальний складник, що утворюють за належної 
уваги керівництва керовану систему менеджменту 
творчості персоналу підприємства.

Наголошуємо,  що  наповнення  цієї  системи 
складають знання та інтелект, а не фізична сила. 
Тому  актуальною  стає  роль  соціально-орієнто-
ваного  кадрового  менеджменту,  спрямованого 
на залучення,  розвиток  і  утримання в  стінах під-
приємства талановитих співробітників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Щодо  засад  підготовки  креативного  потенціалу 
майбутніх менеджерів у процесі отримання вищої 
освіти,  то  це дослідження  зустрічається  в  роботі 
І.  Тодорової  та  Д.  Бульченка  [1].  Проблематика 
інновацій  та  творчості  в  діяльності  менеджера 
представлена в працях О. Кліпкової  та О. Яцунь 
[2; 3]. Дослідженням актуальних аспектів мотива-

ції креативності новаторів, розробленню відповід-
ного  інструментарію та практичних рекомендацій 
присвячено працю О. Ястремської та О. Бардадим 
[4]. Також питанням розвитку креативності праців-
ників  і  його  впливу  на  ефективність  управління 
підприємствами  увагу  приділяли  О.  Вартанова, 
І. Шестер та О. Продіус [5; 6].

Постановка завдання. На нашу думку, багато 
підприємств  мають  у  своєму  арсеналі  креатив-
них співробітників, але не вміють ними керувати. 
Процес управління креативними особистостями в 
межах підприємства – новий спірний напрям, тому 
має незначну кількість досліджень.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розглянемо системний підхід у галузі становлення 
гуманістичних ідей в управлінні персоналом, який 
дозволяє краще зрозуміти події минулого і спроек-
тувати події прийдешні: 

– класичні  теорії в  галузі управління персона-
лом  (1880–1930  рр.)  засновані  на  положеннях, 
за  якими  матеріальне  задоволення  переважає 
над  інтелектуальним;  невелика  кількість  співро-
бітників,  які  можуть  керувати  творчістю  у  своїй 
роботі;  тотальний  контроль  за  діяльністю  підле-
глих  із  боку  керівництва  (Ф.  Тейлор,  А.  Файоль, 
Т.  Емерсон,  Л.  Урвік, М.  Вебер,  Г. Форд,  А.  Гаст, 
П. Керженцев) [7];

–  теорії  людських  відносин  (поч.  1930-х  рр.), 
заснованих  на  положеннях  причетності  й  визна-
ння, значення яких рівноцінне матеріальній вина-
городі;  роль  керівника  –  створювати  атмос-
феру  корисності,  самостійності,  ініціативності  та 
самоконтролю  (Е.  Мейо,  К.  Арджеріс,  Р.  Лікарт,  
Р. Блейк) [7];
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– теорії людських ресурсів, будучи сучасними, є 
найбільш гуманними з усіх теорій, створених нате-
пер  (А. Маслоу, Ф.  Герцберг, Д. Макгрегор  й  ін.). 
Основні  положення:  велика  задоволеність  робо-
тою; прагнення кожного зробити свій внесок у реа-
лізацію  цілей  підприємства;  прагнення  до  само-
стійності, творчості, самоконтролю (навіть більше 
ніж  того  вимагає  займане  індивідом  з  ієрархії 
місце); роль керівника – ефективне використання 
людських ресурсів шляхом створення в колективі 
обстановки,  у  якій  кожен  працівник  може  макси-
мально проявити свої здібності [7].

Концепція  управління  персоналом  –  система 
теоретико-методологічних поглядів на розуміння і 
визначення сутності, змісту, цілей, завдань, крите-
ріїв,  принципів  і методів  управління персоналом, 
а також організаційно-практичних підходів до фор-
мування механізму її реалізації в конкретних умо-
вах  функціонування  підприємства.  Вона  містить 
розроблення методології управління персоналом; 
формування  системи  управління  персоналом; 
розроблення технології управління персоналом.

Економічний тип концепції управління персона-
лом  (кін. XIX – сер. XX ст.) розглядає не людину 
у виробництві, а тільки працю, виміряну витратами 
робочого часу і заробітною платою; у фокусі – роз-
виток технологій, а не управління персоналом.

Органічний  тип  концепції  управління персона-
лом (20–30-і рр. ХХ ст.) формалізує роль людини 
в  підприємстві  (посади,  виконувані  функції); 
управління розглядається механізмом адміністра-
тивного впливу.

У 70-і рр. ХХ ст. ця концепція розглядає людину 
у  вигляді  ресурсу,  який  не  відновлюється,  еле-
мента  організації,  тріади  компонентів:  трудової 
функції, соціальних відносин, стану людини. 

Гуманістична концепція базується на сучасних 
поняттях  організаційної  культури,  цілей,  ціннос-
тей,  властивих  підприємству. Підприємство  в  ній 
розглядається  гуманістичним  центром;  людина 
розглядається  не  ресурсом,  а  особистістю.  
Саме в таких умовах розвитку особистості, її інте-
лекту, таланту, здібностей персонал стає креатив-
ним. Його творчі  здібності проявляються в умінні 
перенести ідею, яка себе виправдала, або метод 
з  однієї  сфери  діяльності  в  іншу,  запозичувати 
цікаві  ідеї  та  рішення  з  навколишнього  світу  і 
використовувати  їх  в  управлінні,  генерувати ори-
гінальні ідеї, що у результаті стає високоприбутко-
вим капіталом [7].

Крім  цього,  ми  спробували  узагальнити  відо-
мості  поетапного  становлення  креативності  та 
успішного бізнесу  з позицій К. Нордстрема  (пері-
одизація етапів розвитку організації)  і Ф. Котлера 
(концепції маркетингу): 

1) XX століття – початок становлення бізнесу і 
менеджменту – орієнтація на технології (К. Норд-
стрем).  Г.Форд перетворив промислові  технології 

в конкурентну перевагу, вважаючи умовою успіху 
не  менеджмент,  а  випуск  дешевої  продукції  [7]. 
Перші кадрові служби, що з’явилися в цей період, 
представляють  інтереси  підприємства  в  суді, 
наймають робочу силу, до якої застосовують жор-
сткий  технократичний  підхід,  виплачують  заро-
бітну плату, дотримуються трудових норм.

2)  50-ті  рр.  XX  століття  –  орієнтація  на  стан-
дарти  менеджменту  (К.Нордстрем).  Т.  Пітерса  і 
Р. Уотерман пропонують концепцію семи S (seven 
S framework) [8], що містить стиль управління пер-
соналом,  стратегію,  склад  персоналу,  структуру 
підприємства,  систему  навичок  і  умінь,  систему 
організації  внутрішніх  процесів  у  підприємстві, 
спільні цінності.

Потреба  в  розвитку  моделей  ефективного 
менеджменту  зростала,  зразком  для  насліду-
вання стає Японія – флагман світової економіки. 
Бізнес-лідер Японії XX ст. – Коносуке Мацусіта – 
запропонував концепцію «колективної мудрості» – 
колективні інтелектуальні (і креативні) можливості 
команди  управлінців.  «Управлінський  бум»,  який 
переживали тоді компанії, супроводжувався зрос-
танням ролі персоналу в організації.

Так,  у США з’являються закони, які  корегують 
практику  управління  персоналом  на  підприєм-
ствах:  установлюється  мінімальна  оплата  праці, 
тривалість робочого дня, техніка безпеки на дея-
ких  видах  робіт,  соціальне  страхування  та  ін.  
Так  виникає  переоцінка  вартості  робочої  сили 
залежно від укладених у неї інвестицій та одержу-
ваного прибутку.

У  відділах  управління  людськими  ресурсами 
починається  нетипова  для  того  часу  діяльність: 
планується  і  розвивається  кар’єра  персоналу, 
залучаються  робочі  сили  до  участі  в  управлінні 
підприємством.

3) кінець XX – початок ХXI ст. – орієнтація на нові 
ідеї та креативний персонал (К. Нордстрем). Інду-
стріальна економіка перестає бути  такою  і  пере-
творюється в економіку знань. В епоху «-ції» (гло-
балізації,  інтелектуалізації,  інформатизації  тощо) 
від 70% до 80% усіх вироблених людьми товарів і 
послуг робляться за допомогою інтелекту [8].

Натепер  творчий  складник  персоналу  компа-
нії  розглядають  розпізнавальною  конкурентною 
перевагою.  Тому  робота  кадровиків  (трудомістка 
робота,  пов’язана  з  безперервним  розвитком 
персоналу,  мотивацією  та  стимулюванням)  стає 
самодостатнім  бізнесом.  Боротьба  сучасних  під-
приємств за талановитих співробітників породила 
новий  напрям  у  бізнесі  й менеджменті  –  талант-
менеджмент, заснований на принципах:

–  пріоритету  і  єдиноначальності  керівника 
в залученні талановитих фахівців;

– привабливості й перспективності винагороди 
для обдарованих фахівців;

– стратегії залучення талантів;
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–  безперервності  у  роботі  з  розвитку  персо-
налу;

– оцінки й диференціації в роботі  з  таланови-
тими співробітниками;

–  орієнтованості  корпоративної  культури 
на таланти;

– брендингу компанії-роботодавця (інформова-
ність ринку праці про наймання талантів).

Виходячи з гуманістичної концепції управління 
персоналом,  у  якій  головним  об’єктом  інтересу 
управління є творча людина, вважаємо, що необ-
хідно реалізовувати на практиці соціальну страте-
гію, яка передбачає розроблення й обґрунтування 
програм  заходів  для  забезпечення  нормального 
перебігу  процесу  відтворення  робочої  сили  на 
підприємстві,  збереження  сприятливого  клімату 
в колективі, залучення і збереження талановитих 
співробітників. Основними компонентами соціаль-
ної  стратегії  організацій  нами  визначено  базову 
соціальну  стратегію,  яка  розглядає  комплексний 
розвиток  соціальної  сфери  і  стратегію  розви-
тку  кадрового  потенціалу  (планування  кадрових 
потреб, формування  і  розвиток  персоналу,  вико-
ристання  і  збереження  персоналу).  Ця  стратегія 
дозволить  змінити  систему  поглядів  на  праців-
ника, що  забезпечить  творчий  саморозвиток  під-
приємства, а отже, його конкурентоспроможність.

Стратегія залучення й утримання талантів міс-
тить низку тактичних питань:

1)  керівні  посади середнього  та вищого рівнів 
повинні  займати  талановиті  люди  серед власних 
співробітників;

2) інвестувати кошти в програми навчання і під-
вищення  кваліфікації,  які  в  перспективі  стануть 
інструментом утримання працівників і підвищення 
лояльності до компанії;

3)  цікава  робота  найкраще  може  розкрити 
талант працівника. Розумним і талановитим спів-
робітникам подобається вирішувати надзавдання, 
бо, як кажуть креативні люди, «подолання трудно-
щів і є справжнім життям»;

4)  формувати  загально  організаційний  «банк 
талантів»,  залучаючи  всіх  суб’єктів  кадрового 
менеджменту.

Сьогодні  в  школах  бізнесу  поступово  вивча-
ють наукові теорії, які описують процеси творчості 
з позиції діяльності обох півкуль головного мозку, 
тобто  нейрології.  Це  пов’язане  з  тим,  що  керів-
ник у роботі з творчими співробітниками відчуває 
труднощі в спірних ситуаціях і, не маючи уявлення 
про можливі способи впливу на такого працівника, 
проявляє  до  нього  авторитарний  стиль  керівни-
цтва. Керівник, який розвиває свої творчі здібності, 
може  швидше  дійти  згоди  з  креативним  співро-
бітником,  оскільки  бачить  більше  можливостей 
для виконання службових обов’язків [4].

Розвитку творчого початку (і це не секрет) пере-
шкоджає відсутність надання співробітникам ініці-

ативи  на  межі  ризику,  хоча  керівники  підрозділів 
часто  говорять  про  те,  що  чекають  інноваційних 
ідей від своїх підлеглих. Насправді, це профана-
ція, адже вони заохочують до малоризикових про-
позицій.

Креативні  співробітники  ламають  стереотипи 
в  діяльності  підприємства,  часто  демонструючи, 
якщо  не  епатажну,  то  ексцентричну  поведінку, 
часовий  режим  роботи  не  регламентується,  а 
тому не вписується в загальний часовий порядок; 
їм  потрібна  незалежність,  відчуття  свободи,  від-
сутність бюрократичних проявів, розуміння сенсу 
контролю за діяльністю. Це  і багато  іншого може 
бути приводом для заздрості з боку інших співро-
бітників і, як наслідок, соціальних конфліктів.

Фахівці  вважають,  що  таким  співробітникам 
необхідно ставити цілі  в довгостроковій перспек-
тиві, тактичні ж дії з її досягнення залишати на роз-
суд працівника. Внутрішня мотивація креативного 
співробітника  прирівнюється  до  задоволеності 
роботою.  У  такому  разі  задоволеність  роботою 
сприяє кращому процесу генерації ідей. Щоб уник-
нути вищезгаданих причин соціальних конфліктів, 
фірми  практикують  відділення  талановитих  пра-
цівників, які працюють над перспективними і теоре-
тичними проблемами, від фахівців-виробничників.

На  жаль,  не  тільки  внутрішні  чинники  небез-
печні для внутрішнього клімату, а й високий рівень 
конкуренції  між  талановитими  працівниками 
робить  негативний  вплив  на  розвиток  інновацій-
них  процесів  підприємства.  Виняток  змагального 
ефекту  між  ними  (крім  тих  випадків,  коли  необ-
хідно  в  дуже  стислі  терміни  виконати  конкретне 
замовлення)  –  запорука  того,  що  співробітник 
буде відчувати почуття гордості за те, що саме він 
робить усе можливе, щоб краще виконати замов-
лення свого клієнта.

Підкреслюємо, що Україна – джерело талано-
витих і допитливих людей, тому тут існує своя спе-
цифіка  роботи  з  талановитими  співробітниками. 
У кінці XX століття в Україні в управлінні персона-
лом  за  інерцією  застосовувався  технократичний 
підхід. Проте відділи кадрів зосередили свій вплив 
лише на виконанні  обліково-реєстраційних функ-
ціях і дотриманні Трудового кодексу України. Але 
все  ж  укажемо  на  деяку  різноманітність  підходів 
до  управління  персоналом.  Сьогодні  більшість 
великих бізнес-компаній відчуває дефіцит кадрів, 
пов’язаний із появою нових напрямів у бізнесі, що 
вимагають унікальних диверсифікованих фахівців 
з урахуванням морального зносу «старих».

В  Україні  сьогодні  впроваджується  й  адапту-
ється досвід іноземних підрозділів транснаціональ-
них корпорацій. Вивчаються підходи до створення 
системи  креативного  менеджменту  організації, 
до управління творчістю персоналу в українських 
реаліях, у яких можна сформувати ринкові активи 
підприємств. Якщо  бути  об’єктивним,  то можемо 
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з упевненістю стверджувати, що в українських під-
приємствах немає повноцінного соціального парт-
нерства,  бажання  створювати  загальноорганіза-
ційний  банк  талантів.  Звідси  виникло  негативне 
ставлення  до  дійсно  талановитих  співробітників, 
до тієї меншості, еліти, яка змогла прорвати завісу 
бюрократичних  перепон  і  відвоювати  своє  право 
вважатися унікальними, особливими, непідконтр-
ольними. У багатьох українських компаніях декла-
рується  гасло  «капіталізації  компанії  за  рахунок 
талановитих  співробітників»,  інвестиції  в  кадри 
вважаються  додатковими  фінансовими  витра-
тами,  які  ведуть  до  подорожчання  собівартості 
продукції / послуг.

Висновки з проведеного дослідження. 
Згідно  з  підходом  К.  Нордстрема  українські  під-
приємства  переживають  болісне  усвідомлення 
того,  що  необхідно  перестати  бути  «сировинним 
придатком»  і  перейти  від  виробничих  технологій 
до креативної економіки. Щоб утриматися на під-
приємстві,  таланти  повинні  відчувати  абсолютне 
взаєморозуміння  з  колективом  підприємства, 
з  керівним  складом,  але,  як  показує  практика, 
взаєморозуміння немає:  top-менеджери  компаній 
міркують  категоріями  постіндустріалізму;  middle-
менеджери  працюють  в  умовах  індустріалізму, 
а  low-менеджери  функціонують  за  радянськими 
традиціями.  Практично  всі  ідеї  із  залученням 
талановитих  співробітників  і  створенням  їм  осо-
бливого  морального  мікроклімату  сприймаються 
агресивно всім підприємством в цілому. На жаль, 
підприємства  та менеджери ментально  не  готові 
до  створення  конкурентних  переваг  через  наро-
щування «талановитого капіталу».
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THE AREAS OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE ON THE PRINCIPLES OF MANAGEMENT  
OF CREATIVITY OF PERSONNEL

The modern  economy  dictates  organizations  to  respond  quickly  to  changes  in  the  environment. Many 
businesses have creative staff in their arsenal but can not manage them. The process of managing creative 
personalities within the enterprise is a new controversial direction in personnel management.

In  this paper we consider a systematic approach  in  the field of humanistic  ideas  in  the management of 
personnel, which allows you to better understand the events of the past and to design the events of the future.

The humanistic concept is based on modern concepts of organizational culture, goals, values inherent in 
the organization. The organization is considered as a humanistic center in it; man is viewed not as a resource, 
but as a person. It is in such conditions that the personality development, her intelligence, talent, abilities, and 
staff becomes creative. His creative abilities are manifested in the ability to postpone an idea that justifies itself 
or a method from one sphere to another, borrowing interesting ideas and decisions from the outside world and 
using them in the management, generate original ideas that ultimately becomes a high-yielding capital.

Based on  the humanistic concept of personnel management,  in which  the main object of management 
interest  is a creative person, we believe  that  it  is necessary  to  implement  in practice a social strategy  that 
involves the development and justification of program activities to ensure the normal course of the process of 
reproduction of the workforce in the enterprise, the preservation of a favorable climate in the team, attracting 
and retaining talented employees. As the main components of the social strategy of organizations, we have 
investigated a basic social strategy  that addresses  the complex development of  the social sphere and  the 
strategy for  the development of human resources (staffing planning, staff  formation and development, staff 
utilization and retention). This strategy will change the system of views on the employee, which will ensure the 
creative self-development of the enterprise, and hence its competitiveness.
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У статті розглянуто сутність адаптив-
ного управління підприємством під впливом 
факторів внутрішнього та зовнішнього 
середовища. Виділено основні етапи та 
напрями адаптації підприємства в умовах 
змін. Описано економічну сутність адапта-
ції, що представлена комплексом структу-
рованих управлінських рішень, спрямованих 
на забезпечення сталого розвитку підпри-
ємства. 
Ключові слова: адаптивне управління, під-
приємство, сталий розвиток, зміни, зов- 
нішнє середовище, внутрішнє середовище. 

В статье рассмотрена сущность адап-
тивного управления предприятием под 
влиянием факторов внешней и внутренней 
среды. Выделены основные этапы и направ-
ления адаптации предприятий в условиях 
изменений. Описана экономическая сущ-

ность адаптации, которая представлена 
комплексом структурированных управлен-
ческих решений, направленных на обеспече-
ние устойчивого развития предприятия. 
Ключевые слова: адаптивное управление, 
предприятие, устойчивое развитие, изме-
нения, внешняя среда, внутренняя среда. 

The essence of adaptive enterprise manage-
ment under the influence of factors of internal and 
external environment is considered in the article. 
The main stages and directions of adaptation of 
the enterprise in the conditions of changes are 
highlighted. The economic essence of adaptation 
presented by a complex of structured manage-
ment decisions aimed at ensuring sustainable 
development of the enterprise is described.
Key words: adaptive management, enterprise, 
sustainable development, change, environment, 
internal environment.

Постановка проблеми.  На  сучасному  етапі 
розвитку  ринкових  відносин  за  умови  зміни фак-
торів  зовнішнього  оточення  об’єкт  господарської 
діяльності повинен не тільки ефективно функціо-
нувати в різних ситуаціях, але й мати можливості 
й потенціал для планування своїх дій  і тенденцій 
розвитку ситуації. Підприємство має прогнозувати 
зміни, своєчасно реагувати на вподобання клієнтів 
і перебудовуватися під них, тобто «адаптуватися» 
за  допомогою  застосування  методів,  прийомів  і 
принципів  управлінської  діяльності,  пов’язаної 
з постійним моніторингом змін навколо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Останнім  часом  багато  вчених  у  своїх  працях 
висвітлюють  різні  підходи  до  розуміння  сутності 
адаптивного  управління  та  необхідності  розро-
блення і впровадження стратегії сталого розвитку. 
Зокрема Н.  Кулик,  Т. Соколенко  [1]  під  сутністю 
адаптивного  управління  розуміють  управління 
в  системі  з  неповною  апріорною  інформацією 
в керованому процесі, який змінюється залежно 
від накопичення інформації і приймається з метою 
покращення функціонування підприємств. І. Стец 
[2] у своїх дослідженнях звертає увагу на основні 
класифікаційні  ознаки  управлінських  рішень,  а 
також принципи формування адаптивної системи, 
види заходів та напрями вдосконалення адаптив-
ного  управління  з  урахуванням життєвого  циклу 
підприємства. І. Банєва [3] підкреслює теоретико-
методологічні  засади  формування  адаптивного 
управління в сучасних умовах. Сталому розвитку 
підприємств  за  умови  впровадження  антикризо-
вого управління присвячено дослідження О. Мас-
лак, Я. Яковенко та П. Сокуренко [4]. М. Вівденко 
запропонував  концепції  для  більш  успішного 

переходу  від  адаптивного  управління  як  ідеї  
до адаптивного управління як процесу [5].

Постановка завдання.  Мета  дослідження  – 
узагальнити сутність та умови адаптивного управ-
ління на підприємстві;  виділити основні  етапи  та 
напрями  адаптації  підприємств  в  умовах  змін  як 
внутрішнього, так і зовнішнього середовища. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Адаптація  передбачає  таку  зміну  факторів  вну-
трішнього середовища підприємства, за якої від-
бувається не  тільки  кількісна,  але  і  якісна  зміна 
його  виробничої  та  організаційної  структури 
з метою забезпечення ефективної діяльності під-
приємства в умовах зміни факторів  зовнішнього 
середовища.

Ситуаційне  управління  дозволяє  швидко  реа-
гувати  на  зміну  середовища  шляхом  ухвалення 
управлінських  рішень.  Адаптивність  безпосеред-
ньо впливає на конкурентоспроможність продукції 
й ефективність роботи підприємства в цілому.

При  цьому  кожне  підприємство  повинно  роз-
глядатися деякою частиною «цілого» (галузі, сус-
пільства,  простору),  у  якій  реалізуються  процеси 
існування,  що  веде  до  постійного  моніторингу 
зовнішнього  і  внутрішнього  середовища  підпри-
ємства  і, як результат, удосконалення діяльності. 
Тим  самим  адаптація  має  постійний  еволюцій-
ний вплив на підприємство, суспільство  і простір 
навколо них [3].

Таким  чином,  адаптація  –  це  процес  зміни 
факторів внутрішнього середовища підприємства 
з метою реалізації стратегії розвитку і підвищення 
ефективності  роботи в  умовах  кількісної  і  якісної 
зміни факторів зовнішнього середовища функціо-
нування підприємства.
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Адаптивність  діяльності  підприємств  визна-
чається  можливістю  підтримки  в  динаміці  відпо-
відності  між  внутрішнім  потенціалом  і  зовнішнім 
середовищем,  яка  досягається шляхом  відповід-
ності мобільності підприємства, швидкістю реагу-
вання на зміни господарської ситуації [2].

У  сучасних  умовах  поведінка  підприємства  в 
процесі  адаптації  діяльності  залежить  від  низки 
чинників, а саме: попереднього розвитку, асиметрії 
інформації, масштабу змін та ін. Підприємство, що 
адаптується, володіє різними здібностями, можли-
востями та рівнем розвитку.

Процес  удосконалення  діяльності  сучасних 
українських  підприємств  зорієнтований  на  підви-
щення  конкурентоспроможності  та  ефективності 
виробничої діяльності за допомогою модернізації 
технологічних  процесів,  але  стримуючим  факто-
ром  є  недостатня  якість  інфраструктури,  неста-
більність економічних показників.

Деякі негативні явища, з якими стикаються укра-
їнські  підприємства  в  сучасних  умовах,  пов’язані 
зі  зміною факторів зовнішнього середовища, але 
зустрічаються  ситуації,  коли  всі  проблеми  хова-
ються на самому підприємстві.

Говорячи  про  адаптацію,  слід  зазначити,  що 
немає  єдиного  механізму  здійснення  цього  про-
цесу. Будь-яке підприємство, ухвалюючи рішення 
про те, які зміни необхідні і який напрям вибрати, 
на  першому  етапі  має  зробити  оцінку  наявного 
потенціалу,  проаналізувати  не  тільки  фінансові 
показники  діяльності,  але  і  свій  виробничий, 
кадровий,  технічний,  організаційний  потенціал. 
Такий  потенціал  стосовно  конкретного  підприєм-
ства  характеризує  як  виробничі  можливості,  так 
і  можливості  досліджуваного  підприємства  під-
вищити  ефективність  фінансово-господарської 
діяльності  шляхом  оптимального  використання 
ресурсів, інновацій, а також, що головне, адекват-
ної та своєчасної реакції на фактори зовнішнього 
середовища.  Важливим  кроком  є  аналіз  зовніш-
нього середовища функціонування підприємства.

Наступним етапом процедури адаптації є фор-
мування  цілей  адаптації:  фіксування  поточного 
становища або вдосконалення діяльності підпри-
ємства.

Залежно від обраної мети процедури адаптації 
визначається  тип  адаптації,  потім  визначаються 
інструменти (зміна структури, стратегії, продукції, 
технології  та  ін.)  і  методи  (правові,  організаційні, 
інформаційні,  фінансові  та  ін.)  адаптації  діяль-
ності підприємства.

Заключним  етапом  адаптації  є  безпосереднє 
здійснення дій.

Розвиток  ринкових  відносин  і  постійна  зміна 
умов зовнішнього і внутрішнього середовища під-
приємств висуває проблему їх адаптації до першо-
чергових. Процес адаптації проходить як на рівні 
окремих підприємств, так і на рівні галузі.

Сучасний  стан  економіки  України  вимагає 
від  керівників  вищої  та  середньої  ланки  управ-
ління  застосування  саме  адаптивної  поведінки, 
тобто поведінки, заснованої на своєчасній реакції 
на несподівані зміни кон’юнктури ринку.

Адаптивне управління – це процес зміни об’єкта 
управління і (або) його діяльності, що забезпечує 
ефективне функціонування  та  сприяє  адекватній 
та своєчасній реакції на зміни в зовнішньому і вну-
трішньому середовищі й ставить собі за мету зла-
годжену взаємодію.

Адаптивне  управління  засноване  на  постій-
ному  моніторингу  середовища  функціонування 
об’єкта дослідження.

Адаптація  підприємств  і  підвищення  ефек-
тивності  виробництва  багато  в  чому  залежать 
від  здатності  визначати  першочергові  проблеми 
й успішно їх вирішувати.

Нині відомо багато напрямів адаптації підпри-
ємств до умов, що склалися:

–  реорганізація  підприємств,  яка  може  про-
ходити  у  вигляді  злиття  і  поглинань,  організації 
спільних підприємств та ін.;

– зміна системи управління підприємством;
–  удосконалення  управлінських  технологій, 

зокрема  таких,  як  запровадження  бюджетного 
управління, стратегічне управління на основі сис-
теми  збалансованих  показників,  процесно-орієн-
товане управління та ін.;

–  запровадження  технологічних  інновацій, 
спрямованих  на  ресурсозбереження  та  підви-
щення енергоефективності роботи підприємства;

– удосконалення маркетингової і збутової полі-
тики підприємства;

– формування стійкої сировинної бази;
– технічне переоснащення підприємства;
– розроблення нових технологій використання 

традиційних і нових видів сировини;
–  розроблення  форм  взаємодії  підприємства 

з контактними аудиторіями;
– стабілізація фінансового стану підприємства 

за рахунок залучення інвесторів й інші способи.
Процедура  зміни  управлінської  системи  нале-

жить до найважливіших, оскільки пов’язана з при-
стосуванням підприємств до сучасних умов ринку. 
У разі її відсутності жодна сфера діяльності підпри-
ємства (ні фінансова, ні маркетингова, ні виробнича) 
не  можуть  бути  високорезультативними.  Важли-
вість  здійснення  перетворень  системи  управління 
заснована на таких факторах, як жорстка центра-
лізація влади; недолік підрозділів підприємств, що 
відповідає  за  формування  стратегії  розвитку  або 
вдосконалення  діяльності;  відсутність  підрозділів 
з управління ризиками, з якими може у своїй діяль-
ності  зіткнутися  підприємство;  не  реалізується 
постійний  моніторинг  діяльності  підприємства.

Перетворення в управлінській системі здійсню-
ються за двома важливими напрямами:
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– удосконалення завдань управління, найваж-
ливішим із яких є досягнення високої стабільності 
діяльності та підвищення конкурентоспроможності 
на  ринку  або  розроблення  і  реалізація  стратегії 
розвитку підприємства;

– удосконалення структури управління підпри-
ємством.

Економічна  сутність  адаптації  діяльності  під-
приємства  характеризується  комплексом  струк-
турованих управлінських рішень, спрямованих на 
збереження або розвиток наявного потенціалу під-
приємства  в  умовах  зміни  зовнішнього  оточення 
шляхом застосування сучасних механізмів і алго-
ритмів роботи.

Адаптація підприємства передбачає трансфор-
мацію його діяльності, підвищення гнучкості й при-
стосовності.

Ефективна  управлінська  діяльність  підпри-
ємств значною мірою залежить від усвідомлення 
проблеми адаптації – основної функції управління 
в сучасних мінливих умовах із метою підвищення 
конкурентоспроможності підприємства. Чим нижча 
адаптивність  підприємства,  тим  більша  можли-
вість опинитися під впливом негативних факторів 
зовнішнього середовища.

Головне  завдання  підприємства  як  управлін-
ської системи полягає в досягненні сталого розви-
тку (дотримання певного балансу в діяльності при 
постійних змінах зовнішніх факторів)  та фінансо-
вої ефективності діяльності.

Економічні  зміни  передбачають  проходження 
кількох  стадій.  Чим  раніше  підприємство  зможе 
виявити негативні  тенденції  і  перебудувати  свою 
діяльність,  тим  ефективнішою  буде  його  робота. 
Систему можна назвати адаптованою, якщо вона в 
змозі виявляти і визначати зміни на ранніх стадіях. 
Отже, чим вищий рівень адаптивності, тим ефек-
тивнішим буде підприємство і тим більше у нього 
можливостей для реалізації наявного потенціалу.

Важливим фактором є  сам процес виявлення 
негативних  тенденцій  та  визначення  способів  їх 
усунення або скорочення впливу на діяльність під-
приємства.

Здатність до адаптації ґрунтується на рівні точ-
ності  визначення  негативних  тенденцій  та  ефек-
тивності  ухвалених  управлінських  рішень  для 
усунення цих явищ. Ці  характеристики підприєм-
ства ґрунтуються на здібностях і рівні кваліфікації 
менеджерів і співробітників підприємства.

Іншим  поняттям,  пов’язаним  з  адаптивністю 
діяльності  підприємства,  є  «керованість»,  яка 
передбачає  наявність  на  підприємстві  системи 
своєчасного  інформування  співробітників  щодо 
змін, які відбуваються в діяльності,  таким чином, 
може  бути  досягнута  злагоджена  робота  мене-
джерів  і  всіх  рівнів  співробітників  підприємства. 
Робота  буде  ефективною  тільки  тоді,  коли  вона 
буде  узгодженою  і  злагодженою.  Ця  властивість 

дозволяє  забезпечити  цілісність  системи  управ-
ління підприємством.

Досягнення  властивості  адаптованості  сис-
теми  управління  підкріплене  реалізацією  всієї 
взаємопов’язаної системи стратегій підприємства: 
маркетингової,  фінансової,  технологічної,  інно-
ваційної  та  ін.  Цей  комплекс  стратегій  дозволяє 
швидко  адаптуватися  до  змін  зовнішнього  і  вну-
трішнього середовища підприємства.

Стратегічне  управління  з’явилося  в  резуль-
таті  еволюції  теоретичної  думки  в  послідовній 
зміні  систем  управління  і  відповідно  до  практич-
них запитів підприємств. Зміни в умовах ведення 
бізнесу,  викликані  зростаючою  нестабільністю, 
непередбачуваністю і динамізмом ділового серед-
овища,  посиленням  конкуренції,  поставили  під-
приємства перед необхідністю передбачення мож-
ливих ситуацій, швидкого реагування й адаптації 
до змін в оточенні. Під впливом двох головних сил 
(конкуренції та нестійкості), які формують сьогодні 
навколишнє середовище, пошуки джерел  і меха-
нізмів  створення  конкурентних  переваг  стають 
винятково важливими для підприємства.

Однак  застосування  механізмів  стратегічного 
управління в практичній діяльності наштовхується 
на  труднощі,  викликані  не  тільки  різноманітністю 
використовуваних  принципів,  підходів  і  методів 
у цій галузі управління, а й безліччю різних теоре-
тичних концепцій. Складність полягає в тому, що 
класичні вихідні концепції стратегічного керування 
не  змінюються,  а  доповнюються  новими,  сучас-
ними концепціями, основними практичними пере-
думовами,  поява  яких  є  зміною  факторів,  умов 
і меж конкуренції.

Стратегічне  управління  охоплює  різні  наукові 
підходи для вирішення проблеми пошуку джерел 
і  механізмів  конкурентних  переваг  у  нестійкому 
зовнішньому  середовищі,  які  забезпечують  під-
приємству  економічне  зростання.  Для  розуміння 
рушійних  сил  економічного  зростання  в  тих  чи 
інших умовах конкуренції підприємствам слід мати 
уявлення про розвиток і накопичення відповідних 
теоретичних концепцій стратегічного управління.

Для оволодіння передовими механізмами під-
вищення конкурентоспроможності в сучасній еко-
номіці необхідно знати про сучасні тенденції в роз-
витку стратегічного управління.

Основними  об’єктами  стратегічного  аналізу 
навколишнього середовища є вироблені  товари 
і ринки збуту продукції. На основі такого аналізу 
ухвалюються рішення щодо діяльності підприєм-
ства в конкурентній боротьбі за ринки збуту своєї 
продукції,  результатом  яких  є  перехід  до  комбі-
нації нових продуктів, ринків і технологій вироб-
ництва.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким  чином,  забезпечується  відповідність  стра-
тегії  підприємства  зовнішньому  конкурентному 
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середовищу,  здійснюється  адаптація  діяльності 
підприємства  до  мінливих  умов.  Замість  логіки 
довгострокового  планування  (оцінка  з  минулого 
на майбутнє) здійснюється логіка (від аналізу май-
бутнього  до  теперішнього).  У  результаті  впрова-
дження  адаптаційних  механізмів  спостерігається 
вдосконалення діяльності конкретних підприємств 
у напрямі сталого розвитку.
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ADAPTIVE ENTERTAINMENT MANAGEMENT – SUCCESSFUL DEVELOPMENT

In modern conditions, the behavior of enterprises in the process of adaptation of activities depends on a 
number of factors: preliminary development, asymmetry of information, the scale of change, etc. The enter-
prise that adapts knowingly possesses various abilities, capabilities and level of development.

The process of improving the activities of modern Ukrainian enterprises is aimed at increasing the com-
petitiveness and efficiency of production activities through modernization of technological processes, but the 
deterrent factor is the lack of quality of infrastructure, instability of economic indicators.

Some  of  the  negative  phenomena  faced  by Ukrainian  enterprises  in modern  conditions  are  related  to 
changes in environmental factors, but there are situations where all problems are hidden in the enterprise itself.

The procedure for changing the management system is the most important because it involves adapting 
the enterprises to the current market conditions. In case of its absence, no sphere of activity of the enterprise, 
financial, marketing, or even more productive can not be highly productive. The importance of implementing 
management system transformations is based on the following factors: rigid centralization of power; lack of 
divisions of enterprises responsible for developing a strategy for development or  improvement of activities; 
lack of risk management units, which can be encountered by the company in its activities; constant monitoring 
of the activity of the enterprise is not realized.

Effective management activities of enterprises to a large extent depends on awareness of the problem of 
adaptation, as the main function of management in today’s changing conditions, in order to increase the com-
petitiveness of the enterprise. The lower the adaptability of the enterprise, the greater the ability to be exposed 
to negative environmental factors.

The main task of the enterprise as a management system is to achieve sustainable development (compli-
ance with a certain balance in activities with constant changes in external factors) and financial performance 
of the activity.
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УМОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ  
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ
TERMS OF FORMATION OF SYSTEM  
OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISES

Постановка проблеми. У сучасних соціально-
економічних  умовах  розвиток  підприємств  усе 
більше пов’язується не тільки з нововведеннями, 
а  й  з  ефективністю  управління  організаційною 
культурою,  яка  зумовлює  його  конкурентоспро-
можність, стаючи одним із провідних засобів його 
розвитку.  Водночас  орієнтація  вітчизняного  біз-
несу  на  «інноваційність»  свого  функціонування 
диктує необхідність перегляду сформованих мето-
дів управління організаційною культурою і пошуку 
нових методів управлінського впливу на свідомість 
і поведінку працівників.

Звернемо увагу на те, що системи управління 
організаційною культурою, які відповідають сучас-
ній  парадигмі  соціально-економічного  розвитку 
вітчизняного  бізнесу,  спрямовані  на формування 
системи умов прояву всього спектра інноваційного 
потенціалу  підприємства  за  допомогою  станов-
лення  у  його  співробітників  необхідної  мотивації 
до творчої діяльності та позитивного ставлення до 
впроваджуваних інновацій [1].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Розвиток  наукових  підходів  щодо  дослідження 
ролі  організаційної  культури  в  процесі  розвитку 
персоналу  представлено  в  працях  О.  Білецької, 
Н. Буняк, С. Поторочин, О. Грібахо  [1;  2;  3;  4]  та 
ін.  Дослідженню  окремих  аспектів  взаємозв’язку 
організаційної культури та управління персоналом 
присвячені праці вітчизняних учених М. Семикіної, 
В. Кравченко, В. Никофоренко [5; 6] та  ін. Незва-
жаючи на значні надбання у сфері нових підходів 
до розвитку персоналу, питання пошуку і викорис-
тання інноваційного потенціалу через підвищення 
рівня  організаційної  культури  належить  до  най-
менш систематизованих.

Постановка завдання.  Мета  статті  полягає 
у  дослідженні  використання  переваг  організацій-
ної  культури  для  підвищення  соціальної  та  еко-
номічної  ефективності  підприємств  і  розробленні 
системи організаційної культури підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Аналіз наукових  і практичних досліджень  із заяв-
леної  проблеми  інтегрує  все  різноманіття  склад-
ників  управління  організаційною  культурою  під-
приємств у три базові блоки:

– структурні;
– описові;
– технологічні.
Незважаючи на відмінності в сучасних підходах 

до управління культурою підприємств, у всіх варі-
антах можна виділити складники, які несуть єдине 
функціональне навантаження для всієї сукупності 
елементів підприємства. Їх аналіз дозволив сфор-
мувати систему управління організаційною культу-
рою підприємства (рис. 1).

Слід  зазначити,  що  для  цієї  системи  управ-
ління  організаційною  культурою  характерним  є 
виділення й актуалізація творчого складника інно-
ваційного та  інтелектуального потенціалу підпри-
ємства як ключового джерела його безперервного 
розвитку. При цьому ми схильні вважати, що спе-
цифіка  сучасних  систем  управління  організацій-
ною  культурою  повинна  відрізнятися  від  концеп-
туальних  основ,  характерних  для  реінжинірингу, 
загальної якості, безперервних змін тощо.

Іншими відмінними рисами цієї системи управ-
ління  організаційною  культурою  підприємства  є 
розроблення  ефективної  інноваційної  стратегії 
розвитку у фокусі мережевих організаційних струк-
тур. На відміну від традиційних підходів до управ-
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ління організаційною культурою, ця система ґрун-
тується на таких двох базових принципах:

–  керівництво для вдосконалення організацій-
ної  культури  має  управляти  процесами  її  фор-
мування  і  розвитку  в  масштабах  розширеної 
організації,  створюючи  в  підприємстві  мережеві 
структури,  що  дозволяють  розвивати  необхідні 
знання,  компетенції,  підтримуючи  безперервний 
процес навчання співробітників у підприємстві;

–  сучасні  соціально-економічні  умови,  в  яких 
відбувається  вдосконалення  організаційної  куль-
тури, це робить можливим створення платформи 
інноваційного розвитку підприємства на базі інте-
грації  технологій  і  компетенцій  співробітників 
із  метою  розвитку  певного  портфеля  інновацій  і, 
як наслідок, стимулювання інноваційної діяльності 
співробітників підприємства.

Можна  стверджувати,  що  сукупне  уявлення 
заявлених принципів в управлінні організаційною 
культурою є ключовим фактором у розвитку будь-
якого  підприємства  в  цілому.  Звернемо  увагу  на 
те, що управління культурою організації передба-
чає  системний  підхід  до  розроблення  інновацій-
ної стратегії з метою вдосконалення її подання на 
базі активізації творчої, інтелектуальної діяльності 
співробітників  підприємства  під  час  створення 
та реалізації нововведень.

Ми погоджуємося з тим, що для вдосконалення 
організаційної  культури  підприємства  необхідно 
(відповідно до обраної системи управління) вису-
вати на перший план інновації – основне джерело 
розвитку підприємства [1; 2].

Безсумнівним є той факт, що за умови ефектив-
ної системи управління організаційною культурою 
дії  керівництва  спрямовані  на  забезпечення  під-
тримки інновацій із боку культури підприємства [4].

Звернемо увагу на те, що в цій системі управ-
ління організаційної культурою підприємства осо-
бливий акцент зроблено на формуванні платформ 
її розвитку. Ми поширюємо поняття «платформа» 
на  взаємопов’язане  і  взаємозумовлене  багато-
маніття  ключових  технологій  і  компетенцій  спів-
робітників організації, яке може бути використане 
основою для зростання  інноваційного потенціалу 
підприємства.

Аналіз сучасної практики управління культурою 
організації  дозволяє  розбити  всю  сукупність  уяв-
лення платформ розвитку на чотири умовні рівні, 
кожен із яких має свої специфічні характеристики. 
Розглянемо їх більш детально.

Платформа розвитку першого рівня може бути 
визначена як розвідувальна платформа, яка аку-
мулює  знання  і  здійснює  навчання  у  сфері,  яка 
сьогодні ще не достатньо вивчена. Тому, з одного 
боку,  недосліджена  галузь  або  сфера  діяльності 
бачиться  дуже  багатообіцяючою  для  інновацій, 
з іншого – зумовлює необхідність формування піз-
навальної основи і навчання співробітників органі-
зації для здійснення будь-якої діяльності.

Платформа розвитку другого рівня може бути 
визначена  платформою  побудови  лідерства  та 
досягнення майстерності,  тому що  описує  струк-
тури, які виникають у відповідь на певну тенден-
цію або зміну параметрів функціонування підпри-
ємства.

Платформа  розвитку  третього  рівня  включає 
весь  алгоритм  протікання  інноваційного  процесу, 
зокрема  стимулювання  інноваційної  активності 
персоналу підприємства. При цьому організаційна 
культура  націлена  на  «інноваційність»  розвитку 
підприємства, керівництво активно управляє чітко 
вираженим  інноваційним  потенціалом,  установ-
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Рис. 1. Система управління організаційною культурою підприємства



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

124 Випуск 19. 2018

лює  певну  систему  цільових  орієнтирів  і  відпові-
дальності за результати.

Платформа  розвитку  четвертого  рівня  вклю-
чає організаційну культуру, націлену на зростання 
бізнесу,  де  керівництво  обирає  стратегію,  орі-
єнтовану  на  захист  своїх  конкурентних  позицій 
із випуску успішного продукту.

Значимість  виділення  платформ  розвитку  на 
чотири умовні рівні в сучасній практиці управління 
культурою  організації  визначена  роллю  у  виборі 
стратегії розвитку підприємства.

Ця  система  управління  організаційною  куль-
турою  підприємств  спирається  на  розширене 
трактування  ресурсів  організації,  які  розгляда-
ються  не  просто  як  витрати  або  потужності,  але 
і  як  працівники  підприємства, що  володіють  зна-
ннями,  компетенціями  та  досвідом  професійної 
діяльності,  які  використовуються  підприємством. 
Вивчення  практичного  досвіду  здійснення  управ-
ління культурою організації дозволяє констатувати 
той факт, що найчастіше керівництва підприємств 
знаходяться у полоні традиційного бачення базо-
вих ролей, які  грають  їхні  співробітники, роблячи 
свій внесок у запропоновані їм сфери. Однак існує 
інший вид вкладів, що реалізується шляхом участі 
працівників у командах (або, як їх ще називають, 
мережах).

Мережева  організація  роботи  персоналу  під 
час  здійснення  інноваційної  діяльності  займає 
в нашій системі управління культурою організації 
одну з ключових ролей, оскільки передбачає вклю-
чення співробітників до участі в спеціальних інно-
ваційних  проектах,  що  вимагають  використання 
особливих навичок, умінь, знань і досвіду.

Саме тому система управління організаційною 
культурою під час розроблення структури підпри-
ємства виходить із таких основних положень:

1) структура підприємств повинна бути «рухо-
мою», де  інноваційні  ідеї, знання або інформація 
могли б передаватися безперешкодно від кожного 
члена колективу як по горизонталі, так і в процесі 
здійснення передання повідомлень каналами вер-
тикальних комунікацій;

2)  для  структури  підприємства  і  власне  орга-
нізаційної  культури  в  цілому  характерним  є  здій-
снення  керівництва  інноваційними  процесами 
та  інноваційними  проектами  зверху  вниз  і  знизу 
вгору,  де  роль  керівників  у  системі  управління  є 
ключовою  для  всієї  організації,  виходячи  далеко 
за межі централізації чи децентралізації в управ-
лінні  науково-дослідними  і  дослідно-конструктор-
ськими роботами;

3)  структура  підприємств  є  мережевою,  яка 
все-таки не  заміщує  існуючу організаційну  струк-
туру,  а  передбачає  розширення  неформальної 
комунікації.  За  своєю  суттю  мережеві  структури 
об’єднують  працівників  різних  ієрархічних  рівнів 
у  чітко  керовані  комунікаційні  системи,  де  керів-

ники цих мереж (лідери), відіграють провідну роль 
у розвитку всього підприємства, орієнтуючи інших 
на досягнення інноваційних цілей.

Під час обговорення системи управління орга-
нізаційної  культурою  підприємств  підкреслюємо 
одну  з  її  ключових  рис  або  один  зі  складників, 
наприклад,  актуалізацію  розвитку  культури  без-
перервного  навчання  і  змін.  У  будь-якій  системі 
управління  організаційною  культурою  навчання 
є тим базовим елементом, який інтегрує воєдино 
інноваційну  стратегію  розвитку  підприємства, 
інноваційні  процеси,  ресурси  й  організаційну 
структуру, оскільки тільки навчальне середовище 
дозволяє  підприємству  безперервно  отримувати 
ті  переваги,  які  надає  їй  інноваційна  діяльність. 
Безсумнівно, що така «безперервність» зумовлює 
вимоги постійного потоку нових ідей і ефективних 
шляхів їх комерціалізації.

Висновки з проведеного дослідження. 
Резюмуючи  вищевикладене,  зазначимо  ще  раз, 
що  нинішні  умови  і  технології  функціонування 
вітчизняного  бізнесу  досягли  того  рівня,  коли 
керівництва підприємств поставлені перед рішен-
ням  складної  проблеми,  а  саме:  як  розширити 
інноваційний  потенціал  розвитку,  що  буде  клю-
човим  інноваційним ресурсом,  здатним не тільки 
збільшити ефективність діяльності,  а й вплинути 
на споживчий вибір, підвищивши тим самим конку-
рентну здатність організації. На нашу думку, саме 
організаційна  культура  є  резервним  потенціалом 
розвитку  будь-якого  підприємства,  використання 
якого  дозволяє  істотно  підвищити  економічну  і 
соціальну ефективність підприємства.
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TERMS OF FORMATION OF SYSTEM OF ORGANIZATIONAL CULTURE OF ENTERPRISES

Despite the differences in the modern system of management of the culture of enterprises, all approaches 
can identify components that carry the only functional load for the entire set of elements of the enterprises. 
Their analysis allowed to form a system of culture management of enterprises. First of all, it should be noted 
that for this system of management of organizational culture characterized by the selection and updating of the 
creative component of the innovative and intellectual potential of the company as a key source of its continu-
ous innovation development. At the same time, we tend to believe that the specificity of modern system of cul-
tural management should be different from the conceptual foundations that are characteristic of reengineering, 
general quality, continuous change, and the like. Other distinguishing features of this model of organizational 
culture of enterprises are the development of an effective innovation strategy in the focus of network organi-
zational structures.

In this system, the management of the organizational culture of the enterprise focuses on the formation of 
platforms for its development. We extend the concept of “platform” to interconnected and interconnected set 
of key technologies and competencies of employees of the organization, which can be used as a basis for the 
growth of the innovative potential of the enterprises.

This system for managing the organizational culture of enterprises relies on an expanded  interpretation 
of organizational resources that are considered not just as costs or capacity but primarily as employees of a 
enterprise with knowledge, competence and experience of professional activity used by an enterprise. The 
study of practical experience in the management of the culture of organization allows us to state the fact that 
most managers of enterprises are captured by the traditional vision of the basic roles played by their employ-
ees, contributing to the areas proposed by them. However, there is another type of deposit that is implemented 
through employee participation in teams or, as they are still called, networks.
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РОЗРОБЛЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОПОЗИЦІЙ  
З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА  
І ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ В ДОСЛІДНОМУ КХП СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
DEVELOPMENT OF LOGISTIC PROPOSALS  
FOR IMPROVEMENT OF PRODUCTION AND SUPPLY  
PRODUCTION IN A REAL ECONOMY IN SUMSKA REGION

УДК 658.7:65.012.34

Вавулін О.І.
к.е.н., доцент кафедри логістики  
та виробничого менеджменту 
Сумський національний аграрний 
університет

У статті розглянуто розроблення логіс-
тичних пропозицій з удосконалення забез-
печення виробництва і збуту продукції в 
дослідному КХП Сумської області. Вказано 
на управління складськими системами. 
Визначено раціональне виконання опера-
цій із прийому, зберігання і відвантаження 
сировини та готової продукції. Розглянуто 
максимальну мінімізацію фінансових втрат 
та часу. Охарактеризовано адаптування 
виробництва до основних вимог та стан-
дартів серії ICO-9000. Визначено впрова-
дження технологічного обладнання з очи-
щення і сепарації зерна на агрегаті САД-150.
Ключові слова: логістика, сировина, вироб-
ництво, управління, продукція, складська 
система.

В статье рассмотрена разработка логи-
стических предложений по усовершенство-
ванию обеспечения производства и сбыта 
продукции в исследуемом КХП Сумской 
области. Указано на управление складскими 
системами. Определено рациональное 
выполнение операций по приему, сохране-
нию и отгрузке сырья и готовой продукции. 

Рассмотрена максимальная минимизация 
финансовых затрат и времени. Охарак-
теризовано адаптирование производства 
к основным требованиям и стандартам 
серии ICO-9000. Определено применение 
технологического оборудования по очистке 
и сепарации зерна на агрегате САД-150.
Ключевые слова: логистика, сырье, произ-
водство, управление, продукция, складская 
система.

The article deals with: development of logistic 
proposals for improving production and market-
ing supply in the research facility of the Sumy 
region. Management of warehouse systems. 
Rational execution of operations on reception, 
storage and shipment of raw materials and fin-
ished products. Maximum minimization of finan-
cial losses and time. Adapt production to the core 
requirements and standards of the ICO-9000 
series. Introduction of technological equipment 
for purification and separation of grain on the unit 
SAD-150.
Key words: logistics, raw materials, produc-
tion, management, products, warehouse  
system.

Постановка проблеми.  Збільшення  обсягів 
виробництва зернових культур в Україні є пріори-
тетним  напрямом  агропромислового  комплексу. 
Уже сьогодні Україна перебуває в десятці світових 
лідерів  із  виробництва  й  експорту  зерна  й  заво-
йовує  репутацію  серйозного  гравця на  світовому 
ринку.  Але  поточна  інфраструктура  логістичного 
ланцюга  зернового  виробництва  й  транспортна 
логістика  не  відповідають  зростаючим  потребам 
зернового  ринку,  зумовленим  експортно-орієнто-
ваною  трансформацією його  економічної моделі, 
тому  логістику  слід  розглядати  як  науково-прак-
тичну  концепцію  управління  процесами  потоків 
матеріальних ресурсів та відповідної їм інформа-
ції від джерела їх виникнення до кінцевого спожи-
вання  з  оптимальним  співвідношенням  логістич-
них витрат та задоволення споживачів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичний  базис  науково-практичного  розро-
блення  проблемних  аспектів  сучасного  розви-
тку  логістики  й  обмінно-розподільчого  механізму 
товарного  ринку  представлений  у  працях  таких 
зарубіжних та вітчизняних учених: В. Андрійчука, 
І. Афанасьєвої, Е. Баранової, А. Бутова, О. Мали-
кова, А. Пилипенко, О. Часового та ін. 

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
виявлення  резервів  та  шляхів  оптимізації  логіс-
тичного  забезпечення  діяльності  дослідного  КХП 

Сумської  області,  впровадження  логістичних 
рішень  та  визначення  економічної  ефективності 
від запропонованих пропозицій за умови стабіль-
них ринкових відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У  процесі  своєї  діяльності  дослідний  КХП  Сум-
ської  області  здійснює  приймання  зернових  на 
зберігання, здійснює його доробку, тобто досушує 
та калібрує, робить інші виробничі операції, необ-
хідні  для  виконання  замовлення,  та  відправляє 
готову продукцію замовникам. 

Основною  вимогою  до  управління  складними 
складськими системами є раціональне виконання 
операції  з  прийому,  зберігання  і  відвантаження 
сировини  та  готової  продукції,  а  також  макси-
мально можлива мінімізація втрат товарних, часу, 
матеріальних  та  фінансових  під  час  виконання 
таких  операцій.  Головним  завданням  відділу 
логістики є розроблення та запровадження висо-
коефективних логістичних рішень щодо ліквідації 
максимальної  кількості  зазначених  втрат.  Пропо-
нуються  для  дослідного  КХП  логістичні  рішення, 
які дозволять вирішити такі «вузькі місця» на під-
приємстві, як запровадження ефективної системи 
очищення зернової продукції, що дозволить забез-
печити  виконання  замовлення  для  виробництва 
максимально  якісної  готової  продукції  (борошна) 
для хлібопекарських підприємств. 
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Також  пропонується  запровадження  системи 
калібрування  зернового  матеріалу  для  відбору 
насіннєвого  матеріалу  для  проведення  посівної 
кампанії  власним  насінням  на  замовлення  сіль-
ськогосподарських  підприємств,  що  дозволить 
отримувати  додаткові  фінансові  надходження  як 
від сторонніх сільськогосподарських товаровироб-
ників, так і на замовлення холдингу УАІ.

Ефективне  функціонування  внутрішньовироб-
ничої  логістики  підприємства  сприяє  раціональ-
ному  руху  матеріальних  та  грошових  потоків  у 
логістичному  ланцюзі,  використанню  транспорт-
них засобів та обігових витрат. Якщо проаналізу-
вати цикл обігу засобів виробництва у дослідному 
КХП Сумської області, то можна побудувати схему 
логістичної системи підприємства (рис. 1.)

Метою  функціонування  логістичної  системи 
є  доставка  готової  продукції  у  вказане  місце 
в потрібній кількості й указаний час за умови зада-
ного рівня витрат.

Дослідний КХП Сумської області зобов’язаний 
адаптувати  власне  виробництво  до  основних 
вимог  та  стандартів  серії  ІСО-9000,  розробити 
процеси, необхідні для випуску продукції. Плану-
вання випуску продукції повинне бути узгодженим 
із вимогами до інших процесів системи управління 
якістю.  Для  повного  завантаження  виробничих 
потужностей  запропоновано  оснащення  необхід-
ною кількістю зерна вагою до 150 тонн на годину 
на один агрегат САД-150. Зерно планується очи-
щувати  та  доробляти  (як  вироблене  в  сільсько-
господарських  підприємствах  області,  так  і  таке, 

 Рис. 1. Схема циклу обігу засобів виробництва у дослідному КХП  
Сумської області

Джерело: авторське дослідження

Таблиця 1
Посівні і урожайні якості насіння зернових, відсепарованих на сапараторі САД-150 

 (порівняно з контролем)

            Джерело: авторське дослідження
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що  надходить  від  підприємств  агрохолдингу  УАІ 
в Сумській області).

Науковцями  підраховано,  якщо  із  загального 
спаду  виробництва  зернових  60%  припаде  на 
порушення агротехнології, а 40% є наслідком оси-
пання, то збільшення урожайності на 50% зумов-
лює якість насіння, а на 40% – технологічних опе-
рацій.

Запропоноване  технологічне  обладнання 
функціонує у двох режимах: очищення і сепарації 
(із будь-яким зерном: від маку до бобів). Зокрема 
за одне проходження купи пшениці запропонова-
ний  сепаратор  здатний  розділити  його  у  режимі 
сепарації на п’ять фракцій:  І – смітна домішка,  ІІ 
і  ІІІ – зерно з найвищою питомою вагою, що най-
краще відповідає вимогам на якісне насіння і про-
довольство,  ІV  і  V  –  зерно  з  низькою  питомою 
вагою, зокрема бите, придатне виключно на фураж. 

Уже  давно  доведено,  що  найкраще  зерно  за 
біологічними  і  якісними  властивостями  форму-
ється у середній частині колосу. Посів таким зер-
ном забезпечує не лише економію насіння під час 
сівби до 20% (у результаті більшого на 2–3 синх-
ронно розвинених стебел кущення), але й підвищує 
врожайність пшениці за рахунок збереження сте-
блостою впродовж вегетації  та на 20–30% вищої 

його озерненості. Саме таке насіння і виділяється 
запропонованим  сепаратором.  Результати  ефек-
тивності  використання  сепаратора  представлено 
в таблиці 1. 

Проаналізувавши  отримані  результати  вико-
ристання,  можна  зробити  такі  висновки.  Технічні 
можливості  сепаратора  (порівняно  з  підготовкою 
на  загальноприйнятому  устаткуванні)  дозволя-
ють  відібрати  з  посівного  матеріалу  насіння  біо-
логічно сильніші, такі, що дозволяють отримувати  
максимальний  урожай  навіть  під  час  суворих 
погодних  умов.  Окрім  зростання  врожайності  на 
30–50%, використання сепаратора дозволяє отри-
мувати  стабільно  високі  урожаї  незалежно  від 
погодних умов.

Розглянемо  основні  технологічні  параметри, 
які  ми  будемо  використовувати  під  час  розро-
блення бізнес-плану. Вони побудовані на технічній 
документації  сепаратора  «САД-1505»  і  наведені 
в таблиці 2.

Фінансування  придбання  обладнання  буде 
здійснюватись  за  рахунок  власних  коштів.  Вар-
тість  обладнання  (а  також  його  налагодження, 
установка,  тестування  та  запуск) буде  становити 
1  266,00  тис.  грн.  Строк  реалізації  проекту  – 
12 місяців. 

Таблиця 3
Прогноз руху готівки за строк існування проекту, тис. грн.

Надходження від реалізації: Роки 
0 1 2 3 4 5 6 7

очищення зерна  2 138 2 469 2 852 3 294 3 805 4 395 5 076
калібрування зерна розміром 
насіння  928 1 072 1 238 1 430 1 651 1 907 2 203

калібрування зерна біологічним 
фактором  732 845 977 1128 1303 1505 1738

Разом  3 798 4 386 5 066 5 852 6 759 7 806 9 016
Витрати         
Капітальні витрати 1 266        
Електроенергія 345 345 345 362 380 399 419 440
Зарплата 91 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097 1 097
Загальні витрати 1 18 18 18 18 18 18 18
Ліцензії, дозволи 1,0        
Поточне обслуговування та 
ремонт обладнання  3,00 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0

Разом 1 704 1 463 1 461 1 479 1 497 1 517 1 537 1 558
Чистий грошовий потік (ЧГП) -1 704 2 335 2 926 3 587 4 355 5 242 6 269 7 458
Кумулятивний ГП (КГП) -1 704 631 3 557 7 144 11 499 16 740 23 010 30 468

Джерело: авторське дослідження

Таблиця 2
Основні технологічні параметри виробництва (за рік)

Технічні характеристики Кількість Од. виміру
Продуктивність з очищення зерна 86 000 Тонн
Продуктивність із калібрування зерна за розміром насіння 25 800 Тонн
Продуктивність із калібрування зерна за біологічним фактором 17 200 Тонн
Споживання електроенергії 0,344 тис. кВт/год.

Джерело: авторське дослідження
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Для  обслуговування  виробничого  процесу  за 
технічними  характеристиками  обладнання  реко-
мендована кількість працівників становить 17 осіб, 
15 – це технічний персонал, 2 – головні технологи. 
Отже, можна  сказати, що  за  рахунок  запропоно-
ваного  логістичного  рішення  підприємство  може 
додатково  створити  ще  17  робочих  місць,  що 
також є досить позитивним показником. 

Потенційні  можливості  «САД-150»,  що  розді-
ляє  посівний  та  отриманий  насіннєвий  матеріал 
за  питомою вагою,  буде  використаний  у  селекції 
під  час  підготовки  до  посіву  супереліти  і  в  ланці 
первинного насінництва для виробництва елітного 
насіння, а також насіння першої і другої репродук-
цій,  для  покращення  якості  отриманої  продукції 
рослинництва  під  час  виходу  на  зовнішні  ринки 
збуту. 

Під  час  проектування  проекту  враховувалися 
всі  зміни, пов’язані  з його реалізацією. Прогнозні 
розрахунки  здійснювалися  з  урахуванням  таких 
припущень:

− збільшення цін (10% за рік);
− стабільність грошової одиниці України;
− перший рік проекту починається з дня запуску 

лінії в експлуатацію (1 лютого) і закінчується через 
календарний рік;

Установлення ціни на оброблення одиниці про-
дукції  базуватиметься  на  комбінованому  методі, 
тобто  вихідна  ціна  розраховується  витратним 
способом  і  коригується  з  урахуванням  ринкових 
факторів  (політики  конкурентів,  рівня  платоспро-
можного  попиту  та  поведінкових  особливостей 
замовників, еластичності попиту за цінами).

Маючи всі необхідні технологічні дані, а також 
прогнозовані  тенденції  до  збільшення  виробни-
чого завантаження нашого обладнання і всі фінан-
сові  показники,  ми  можемо  вирахувати  прогноз 
руху  готівки  на  весь  прогнозований  термін  існу-
вання проекту (табл. 3.)

Важливо  зазначити,  що  під  час  складання 
прогнозу  руху  грошових  потоків  проекту  засто-
совується нульовий період,  тобто час,  коли  здій-
снюються  всі  необхідні  витрати  та  отримуються 
можливі  доходи до початку експлуатації  проекту. 
Як  правило,  у  цей  період  грошові  потоки  є  нега-
тивними і відображають суму, яку потрібно знайти 
господарству  для  реалізації  проекту.  У  нашому 
варіанті ця сума становить 1 704 тис. грн. Розрахо-
ваний період окупності проекту показує, що здій-
снені інвестиції окупляться менше ніж за 1 рік, а це 
значно менше строку існування проекту. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідний  КХП  Сумської  області  зобов’язаний 
адаптувати  власне  виробництво  до  основних 
вимог  та  стандартів  серії  ІСО-9000,  розробити 
процеси, необхідні для випуску продукції. Плану-
вання випуску продукції повинне бути узгодженим 
із  вимогами  до  інших  процесів  системи  управ-

ління якістю. Для виконання логістичного рішення 
із запровадження системи калібрування зернового 
матеріалу пропонується придбати вітчизняну зер-
ноочисну  машину  безрешітного  стану,  принцип 
дії  якої  побудовано  на  аеродинамічній  сепарації 
«САД-150». Це система доробки зернової продук-
ції  до  найвищого  рівня  якості  кінцевої  продукції, 
що є сертифікованою за кордоном. Розрахований 
період  окупності  проекту  показує,  що  здійснені 
вкладення окупляться менше ніж за 1 рік. 
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DEVELOPMENT OF LOGISTIC PROPOSALS FOR IMPROVEMENT OF PRODUCTION  
AND SUPPLY PRODUCTION IN A REAL ECONOMY IN SUMSKA REGION

An increase in the volumes of grain crops production in Ukraine is a priority area of the agro-industrial com-
plex. Already today, Ukraine is among the top ten world leaders in grain production and exports, and it has won 
the reputation of a serious player on the world market. However, the current infrastructure of the logistic chain 
of grain production and transport logistics do not meet the growing needs of the grain market, conditioned by 
the export-oriented transformation of its economic model.

The main requirement for the management of complex warehouse systems is the rational execution of the 
operation on the receipt, storage and shipment of raw materials and finished products, and the maximum pos-
sible minimization of losses of commodity, time, material and financial in the performance of such operations. 
It is proposed to introduce a system of calibration of grain material for the selection of seed material for sowing 
campaign of own seeds under the order of agricultural enterprises, which will allow to receive additional finan-
cial revenues both from foreign agricultural producers and to the order of the UAI Holding.

Experimental farm of the Sumy region is obliged to adapt its own production to the basic requirements and 
standards of the ISO-9000 series, to develop the processes necessary for the production of products. Pro-
duction planning should be in line with the requirements for other processes of quality management. For full 
capacity utilization, equipment is provided with the required amount of grain weighing up to 150 tons per hour 
per unit of SAD-150.

With all the necessary technological data, as well as projected trends to increase the production load of our 
equipment, and all financial indicators, we can calculate the cash flow forecast for the entire projected life of 
the project. When drawing up a forecast of cash flows of a project, a zero period is used. Estimated payback 
period of the project shows that the realized investments will be repaid in less than 1 year.
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СУЧАСНІ ЛОГІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОМИСЛОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
MODERN LOGISTIC TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL HOUSEHOLD

Постановка проблеми.  Логістику  слід  роз-
глядати як науково-практичну концепцію управ-
ління процесами потоків матеріальних ресурсів 
та відповідної їм інформації від джерела їх виник-
нення  до  кінцевого  споживання  з  оптимальним 
співвідношенням логістичних витрат та задово-
лення споживачів. Сьогодні і для вчених-логістів, 
і для логістів-практиків сформувалася критична 
маса  проблем,  виникнення  яких  зумовлене  як 
моральним і фізичним зношуванням інфраструк-
тури, так і зміною географії її орієнтації, введен-
ням нових практик операційного управління зер-
новою логістикою. Однією  з  вимог  сучасності  є 
розроблення логістичного рішення щодо вдоско-
налення виробництва і збуту продукції підприєм-
ства. Ідея щодо зменшення втрат у складському 
господарстві досліджуваного нами підприємства 
полягає у впровадженні логістичних операцій зі 
швидкості  оброблення  товару  і  доведення його 
до  споживача.  Одним  зі  шляхів  вирішення  цієї 
проблеми  є  будівництво  приймально-збутового 

терміналу  з  технології  крос-докінгу  промисло-
вого підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні  положення  теорії  логістики  знайшли 
свій  розвиток  у  працях  І.  Акулової,  Я.  Артурова, 
А.  Бутова,  І.  Деліної,  Н.  Карпової  та  інших,  які 
узагальнили  й  адаптували  зарубіжний  досвід  до 
вітчизняних реалій, створили теоретичний фунда-
мент  для  збагачення  й  розвитку  логістичної  кон-
цепції ухвалення управлінських рішень. 

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
виявлення  резервів  та  шляхів  оптимізації  логіс-
тичного  забезпечення  діяльності  промислового 
підприємства,  відпрацювання  основних  етапів 
упровадження  логістичних  рішень  та  визначення 
економічної ефективності від запропонованих про-
позицій  за  умови  стабільних  ринкових  відносин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним  із  головних  завдань  внутрішньовиробни-
чої логістики є концентрація запасів, їх зберігання, 
забезпечення  ритмічного  виконання  замовлень 
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The article deals with: logistic proposals for 
improvement and sales of finished products 
at the industrial enterprise of the Sumy region. 
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Рис. 1. Логістична система промислового підприємства Сумської області
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споживачів.  До  головних  функцій  належать  такі: 
перетворення  виробничого  асортименту  продук-
ції  на  споживчий  відповідно  до  попиту  спожива-
чів та створення торгового асортименту. Завдяки 
складуванню та зберіганню можна звести до міні-
муму  різницю  між  виробництвом  і  споживанням 
товару та створити систему виробництва і поста-
чання, ґрунтуючись на створених запасах. Крите-
рієм  економічної  ефективності  складу  є  стабіль-
ний та високий обіг. 

Іншим  логістичним  рішенням  є  пропозиції 
з  удосконалення  збуту  готової  продукції  на  під-
приємстві.  Пропонується  диверсифікувати  сис-
тему  збуту  промислового  підприємства  шляхом 
будівництва  приймально-збутового  терміналу, 
який  буде функціонувати  на  умовах  крос-докінгу. 
Ефективність  логістичних  операцій,  швидкість 
оброблення  товару  багато  в  чому  залежать  від 
того,  як  взаємодіють  між  собою  усі  ланки  логіс-
тичного ланцюга, включаючи те, наскільки оптимі-
зовані бізнес-процеси на складі. У прагненні зни-
зити логістичні витрати й збільшити обсяг вільного 
капіталу для вкладень у власний розвиток світові 
виробники  і  торговельні  компанії  у  своїй  роботі 
вже давно застосовують технологію крос-докінгу. 

Крос-докінг – це мобільний, технологічно виві-
рений,  а  тому  дуже  прогресивний  метод  обро-
блення  замовлення.  Статистика  показує,  що  до 
12% кінцевої вартості товару для споживача ста-
новлять  витрати  виробника  на  логістику  й  збері-
гання товару на складі. Тому для того, щоб знизити 
вартість товару, тобто зробити його більш прива-
бливим для покупця, необхідно знизити логістичні 
витрати,  скоротити й  спростити логістичний лан-
цюг постачання. Говорячи про економічний склад-
ник  технології  крос-докінгу,  не  можна  не  сказати 
про  сервіс:  крос-докінг  дозволяє  компаніям  різ-
ної  спрямованості  (виробникам, дистриб’юторам, 

3 Pl-операторам)  задовольняти  потреби  клієнтів, 
для  яких  особливе  значення  має  час  виконання 
(сюди  належить  забезпечення  поставок  «точно 
в  строк»,  консолідацію  складних  поставок  і  т.д.). 
Причини  й  потреби, що  викликають  необхідність 
застосування  крос-докінгу,  можуть  бути  всякими, 
але  завжди  вони  продиктовані  ситуацією,  коли 
необхідно оперативно прискорити процес відправ-
лення й одержання товару (вантажу) замовленого 
обсягу й комплектації кінцевим споживачем:

– перетарювання складського місця з подаль-
шим  його  транспортуванням  уже  зі  зміненим 
товарним (вантажним) наповненням (вантажними 
одиницями);

–  пряме  перевантаження  товару  (вантажу) 
з контейнера в більш дрібні транспортні засоби;

–  комплектація  товару  (докомплектація,  пере-
комплектація  тощо)  з  різних  відвантажувальних 
складських місць;

–  пряме  перевантаження  товару  (вантажу) 
з одного в інший транспортний засіб, пунктом роз-
вантаження  якого  стане  кінцевий  споживач  (або 
інший склад, або стороння точка крос-докінгу) і т. д.

Говорячи  про  термін  крос-докінг,  можемо 
стверджувати, що етимологія цього слова вказує 
на  позначення  перевантаження  (або  передання) 
товару  безпосередньо  на  доці  (звідси  «докінг»). 
Крос-докінг – технологія, процес прийому й відван-
таження товарів і вантажів через склад без розмі-
щення на зберігання.

Таким чином, крос-докінг є сукупністю логістич-
них операцій усередині ланцюга поставок, завдяки 
яким  удається  виключити  зберігання  товару  на 
складі;  приймання  товарів  від  постачальників, 
відвантаження  зі  складу  й  доставка  товарів  ван-
тажоодержувачам максимально точно узгодяться 
за часом. Іноді під крос-докінгом розуміють пряме 
перевантаження товару між транспортними засо-

Логістичні 
рішення

1) запровадження ефективної сис-
теми очищення зернової продукції

2) запровадження системи калібру-
вання зернового матеріалу
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Рис. 2. Логістичні рішення для промислового підприємства Сумської області

Джерело: авторське дослідження



133

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

бами або  товароносіями. У  такому разі  логістич-
ний  ланцюжок  стає  гранично  простим,  а  час  від 
моменту  замовлення  до  моменту  одержання 
товару Замовником значно скорочується.

Для  скорочення  витрат  на  організацію  логіс-
тичних  процесів,  пов’язаних  із  технологією  крос-
докінгу,  необхідна  безпосередня  координація 
товарного  й  транспортного  потоку.  Тим  часом, 
порівнюючи  технології  властиві  традиційному 
складу й технології крос-докінгу, слід зазначити, що 
за умов однакового товаропотоку для крос-докінгу 
необхідна  більша  кількість  задіяного  автотран-
спорту  за  рахунок  дроблення  поставок  на  більш 
дрібні партії. Вступ матеріалів на склад координу-
ється  з  моментом  відправлення  їх  вантажоодер-
жувачеві, щоб вони передавалися безпосередньо 
із зони (розвантаження) приймання в зону наван-
таження (експедиції)  і відразу відправлялися для 
перевезення  клієнтам.  Крім  скорочення  запасів, 
крос-докінг усуває всі види операцій, що не дода-
ють цінності продукту і які з’являються під час роз-
міщення товарів і вантажів на зберігання й під час 
подальшого  вантажоперероблення.  У  цьому  разі 
йдеться  саме  про  чітку  організацію  добірки  ван-
тажних одиниць за напрямами.

Однією з особливостей технології крос-докінгу є 
те, що транспортом на вхідному й вихідному потоці 
здебільшого  розглядається  автотранспорт.  Якщо 
піти  ще  далі  у  визначенні  терміна  «крос-докінг» 
і  використовувати  спосіб  ядра,  то  можна  пере-
йти до  способу,  за  якого  із  транспортних  засобів 
вивантажується не весь товар, а тільки його час-
тина (менша). До частини вантажу, що залишилася 
у  межах  транспортного  засобу,  довантажується 
інший (того ж призначення). Натепер під час сор-
тування дрібних  відправок  у шляху  проходження 
такий  спосіб  через  певні  причини  не  використо-
вується  (за  винятком  залізничного  транспорту).

Другою  особливістю  крос-докінгу  є  безпосе-
редня робота не тільки з товарами, але й із замов-
леннями, тому що замовлення комплектується не 
на складі оператора крос-докінгу, а постачальни-
ком  товару  під  час  відвантаження.  Це  дозволяє 
значно зменшити вартість його оброблення, а від-
повідальність  за  зберігання  комплектації  товару 
перекласти  на  постачальника.  До  того  ж  замов-
лення  надходить  на  склад  безпосередньо  перед 
відвантаженням, чим забезпечується мінімальний 
строк  перебування  товару  на  складі.  Тому  необ-
хідно точно погодити в часі саме забезпечення тим 
або іншим товаром (замовленням) від постачаль-
ників (конкретні замовлення вантажоодержувачів). 
Саме  кількість  замовлень  вантажоодержувачів, 
наповнення, графік відвантаження, суттєво впли-
вають на застосовувані логістичні операції й устат-
кування в межах єдиної технології крос-докінгу.

Необхідно  наголосити  на  тому,  що  підходи 
крос-докінгу  до  здійснення  логістичних  операцій 

дуже схожі з технологією розподілу (окрім того, що 
розподіл  товару  між  вантажоодержувачами  здій-
снюється безпосередньо зі складу).

Технологія крос-докінгу може бути застосована 
не  тільки  на  розподільних  складах,  наприклад, 
3  Pl-операторів,  але  й  складах,  що  працюють 
за традиційними і змішаними технологіями. Отже, 
розглядаючи надалі крос-докінг, будемо спиратися 
на показники ефективності загалом, а не розгля-
дати логістичні процеси, властиві кожній технології.

Сфера застосування технології крос-докінгу:
1)  дрібні  партії  й  великий  асортимент.  Тобто 

крос-докінг  зручний  за  необхідності  консолідації 
дрібних партій товару від різних постачальників;

2)  робота  з  товарами,  для  яких  характерна 
висока оборотність і прогнозований попит; товари 
масового  споживання;  товари,  що  користуються 
максимальним попитом;

3)  забезпечення  виробництва:  забезпечення 
поставок «точно в строк» (Just-in-Time), коли йде 
відвантаження за багатьма адресами при невели-
кій номенклатурі, а також у разі доставки сезонних 
товарів;

4)  високоякісні  товари,  для  яких  не  потрібна 
ретельна перевірка якості під час одержання;

5) оброблення поворотних потоків;
Виходячи  із  принципів  побудови  технології, 

можна виділити два основні види крос-докінгу:
– одноетапний;
– двоетапний.
Під  час  використання  одноетапного  крос-

докінгу одержувач адресує товар певному ванта-
жоодержувачеві й вантаж проходить через склад 
окремим незмінним замовленням. На кожній час-
тині одного замовлення зазначений номер замов-
лення  й  вантажоодержувач,  якому  замовлення 
має бути доставлене, а також необхідний перелік, 
що перебуває всередині складського місця товару, 
постачальник  і  режим  зберігання  (транспорту-
вання);

Двоетапний  крос-докінг  (pick-by-line)  припус-
кає, що партія товару, відвантажена постачальни-
ком  на  склад  як  логістичну  одиницю,  буде  пере-
формована. При цьому товар (відповідно до вимог 
замовника)  на  складі  може  бути  поділений  на 
окремі замовлення (кожний із яких доставляється 
певному  вантажоодержувачеві)  і  зібраний  у  єди-
ний блок (складське місце) разом з іншими части-
нами цього ж замовлення.

В  обох  випадках  повністю  виключається  роз-
міщення  товару на  зберігання. А  також передба-
чається те, що товар на складі вже зарезервова-
ний під вантажоодержувачів, що входять у перелік 
поставки,  тобто  заздалегідь  відомо  те,  куди  він 
піде.  Для  нормальної  роботи  технології  крос-
докінгу  необхідні  складські  приміщення  (майдан-
чик),  в  якому  є  достатня  кількість  воріт  (бажано 
1  ворота  на  300–500  м2  площі)  з  достатньою 
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кількістю вантажопідйомної техніки. Під час вико-
нання  операцій  крос-докінгу  склад  у  класичному 
його  розумінні  не  потрібний.  Тут  більше  підійде 
невисоке приміщення прямокутної форми, облад-
нане  із  двох  боків  погрузо-розвантажувальними 
доками, що дозволить мінімізувати пробіги техніки 
та  обробляти  товар,  а  також  розділити  вхідний  і 
вихідний товарні потоки. У такому разі неприйнят-
ними є часта сітка колон, вади покриття підлоги, 
недолік площ для маневрування різногабаритного 
транспорту. Водночас під час проектування пови-
нні бути передбачені значні площі під стоянку ван-
тажних автомашин. Варто  вказати на  відмінності 
технології складських будівель при крос-докінгу й 
«традиційному» складі.  Головні  відмінності  поля-
гають у тому, що за умови рівної площі складу для 
організації крос-докінгу ширину будівлі будують на 
рівні  1/3  від  довжини. Це  приводить  до  того, що 
у будівлі можна розмістити більшу кількість доко-
вих зон. Якщо ж ми маємо справу з «традиційним» 
складом,  то довжина й ширина  складу  залежить 
від технології вантажоперероблення. За наявності 
поворотних  потоків  ширина  складу  ухвалюється 
в порядку 2/3 від довжини. Це зумовлено вимогами 
нормативних  документів  до  довжини  стелажів. 
Більша довжина складу для крос-докінгу зумовлює 
необхідність проектування й будівництва будинків 
різної конфігурацій (H-, I-, L-, T-, U-подібних) (рис. 3).  
Для  різної  кількості  доків  вигідний  певний  тип 
будинку  (наприклад,  I  –  оптимальний  за  умови 
кількості воріт менше 150 шт., Н – більше 300 шт.)

Рис. 3. Різні види форм будівель для організації 
технології крос-докінгу

Джерело: авторське дослідження

Переваги технології крос-докінгу:
– знижується потреба організації-вантажоодер-

жувача в складських площах;
–  зменшується  кількість  вантажопідйомного 

устаткування  й  обслуговуючого  персоналу,  що 
залучається  для  розміщення  й  відбору  товару 
в зоні зберігання;

– скорочується час поставки товарів і вантажів 
від  виробника  до  кінцевого  вантажоодержувача, 
що  підвищує  швидкість  товаропотоку  (обіговість 
товару);

– скорочується час комплектації  товару кінце-
вому вантажоодержувачеві;

– спрощується доставка товарів вантажоодер-
жувачам;

–  поліпшуються  підсумкові  показники  й  ефек-
тивність роботи складу;

– збільшується ефективність роботи між поста-
чальниками й вантажоодержувачами;

– можлива одночасна робота із майже необме-
женою кількістю постачальників і клієнтів;

Ці заходи приводять до істотної економії логіс-
тичних витрат, а саме:

– знижуються витрати на будівництво й обслу-
говування;

– знижуються витрати на проведення логістич-
них операцій, пов’язаних із розміщенням, складу-
ванням і відбором товарів із місць зберігання;

–  знижується  потреба  в  складському  персо-
налі,  що  призводить  до  підвищення  продуктив-
ності праці;

– скорочуються запаси;
–  скорочуються  обсяги  повернень  за  раху-

нок  зменшення  помилок  під  час  комплектування 
замовлень;

Обмеження  під  час  запровадження  технології 
крос-докінгу:

–  товар,  що  проходить  через  склад,  повинен 
бути  добре  прогнозованим  у  динаміці  «прихід-
догляд»,  повинен  постійно  проводитися  аналіз 
споживчого попиту на ту або іншу продукцію;

– виходячи з інтенсивності вантажообігу, товар, 
що  приходить,  повинен  бути  відразу  готовим 
до відправлення або перероблення;

– у зв’язку з більшими обсягами вантажопере-
роблення  необхідна  чітка  організація  руху  тран-
спортних потоків;

– наявність Wms-Системи (системи керування 
складом) і її взаємозв’язок з Erp-Системами (сис-
темою керування підприємством) вантажоодержу-
вача й постачальника на рівні документів, напри-
клад, замовлення вантажоодержувачів  і накладні 
від постачальників тощо.

Недоліки технології крос-докінгу:
– не передбачає внутрішній контроль кількості 

і якості прийнятого товару, що відвантажується, як 
на рівні складського місця, так і на рівні вантажної 
одиниці, що надалі може привести до розбіжнос-
тей  між  постачальником  і  вантажоодержувачем, 
а також оператором крос-докінгу;

– необхідний взаємозв’язок між Wms-Системою 
оператора  крос-докінгу  й  Erp-Системою  поста-
чальника  й  вантажоодержувача  (необхідно  вра-
ховувати,  що  як  постачальників,  так  і  вантажо-
одержувачів  може  бути  безліч,  що  призводить 
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до досить складної й розвинутої системі IT), а якщо 
ні, то виникають проблеми з оформленням і фор-
муванням відвантаження з юридичної  точки зору 
(точки  переходу  матеріальної  відповідальності 
за товар). Якщо приблизно порахувати необхідну 
площу забудови для формування інфраструктури 
для  функціонування  технології  крос-докінгу,  ми 
отримаємо такі параметри (табл. 1).

Отже, загальна площа під забудову становить 
близько 6000 м2. Розрахункова вартість будівни-
цтва об’єктів інфраструктури для функціонування 
технології крос-докінгу наведена в табл. 2

Розрахунки вказують на те, що вартість будів-
ництва  об’єктів  інфраструктури  для  функціону-
вання  технології  крос-докінгу  на  промисловому 
підприємстві повинна становити 12 363 600,0 грн.

Висновки з проведеного дослідження. 
Основною  вимогою  до  управління  складними 
складськими системами є раціональне виконання 
операцій  з  прийому,  зберігання  і  відвантаження 
сировини  та  готової  продукції,  а  також  макси-
мально можлива мінімізація втрат товарних, часу, 
матеріальних  та  фінансових  під  час  виконання 
таких  операцій.  Логістичним  рішенням  є  пропо-

Таблиця 1
Характеристика об’єктів інфраструктури для функціонування технології крос-докінгу

№ 
п/п Назва об’єкта

Габарити об’єкта
Довж.,  

м
Шир.,  

м
Вис.,  

м
Заг. площа, 

м2

1 Склад приймання та доопрацювання  зернового матеріалу 60 20 4 1 200
2 Борошномельний цех 60 20 4 1 200
3 Склад з технології крос-докінгу 120 30 5 3 600
 Усього під забудову:    6 000
Джерело: авторське дослідження

Рис. 4. Технологічна схема крос-докінгу для промислового підприємства 

Джерело: авторське дослідження
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зиції  з  удосконалення  збуту  готової  продукції  на 
підприємстві. Пропонується диверсифікувати сис-
тему  збуту  промислового  підприємства Сумської 
області  шляхом  будівництва  приймально-збуто-
вого терміналу, який буде функціонувати на умо-
вах  крос-докінгу,  що  в  перспективі  ефективно 
вплине на прибутковість його діяльності.
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Таблиця 2
Розрахункова вартість будівництва об’єктів інфраструктури для функціонування  

технології крос-докінгу

№ 
п/п Назва об’єкта

Площа будівництва Вартість 
будівництва  
1 м2/п.м., грн.

Загальна 
вартість 

будівництва, 
грн.

Стіни, м2 Покрівля, 
м2 Разом

1 Склад приймання та доопрацювання 
зернового матеріалу 640 1 560 2 200 1 020 2 244 000,0

2 Борошномельний цех 640 1 560 2 200 1 020 2 244 000,0
3 Склад з технології крос-докінгу 1 500 4 680 6 180 1 020 6 303 600,0

4 Витрати бетону на фундамент та 
підлогу   6 000 250 1 500 000,0

5 Огорожа території, м   160 450 72 000,0
Разом витрат на будівництво:   10 580  12 363 600,0

Джерело: авторське дослідження
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Sumy National Agrarian University

MODERN LOGISTIC TECHNOLOGIES IN INDUSTRIAL HOUSEHOLD

One of the requirements of the present is the development of a logistics solution to improve the production 
and marketing of the company’s products. The idea of reducing losses in the storage industry of our company 
is to implement logistics operations on the speed of processing the goods and bring it to the consumer.

The purpose of the study is to identify the reserves and ways to optimize the logistic support of the indus-
trial enterprise, elaborate the main stages of implementation of logistics solutions and determine the economic 
efficiency of the offered proposals provided stable market relations.

The effectiveness of logistics operations, the speed of processing the goods largely depend on how inter-
act with each other links in the logistics chain, including how optimized business processes in the warehouse. 
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Statistics show that up to 12% of the final value of the goods for the consumer is the manufacturer’s costs for 
logistics and storage of goods in the warehouse. Accordingly, in order to reduce the cost of goods, that is, to 
make it more attractive to the buyer, it is necessary to reduce logistics costs, reduce and simplify the logistic 
supply chain.

In an effort to reduce logistics costs and increase the amount of free capital to invest in their own develop-
ment, world manufacturers and  trading companies have  long been using cross-docking  technology  in  their 
work.

Cross-docking is a mobile, technology-verified, and therefore very advanced method of order processing, 
as well as technology,  the process of accepting and shipment of goods and goods through the warehouse 
directly, without being placed in storage.

The logistic solution is to improve the sales of finished products at the industrial enterprise of the Sumy 
region by building a receiving and marketing terminal, which will operate on the basis of cross-docking, which 
in the long run will effectively affect the profitability of its activities. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ СКЛАДНИК НАЛАГОДЖЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ВІДНОСИН 
ІЗ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ВНУТРІШНІМИ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПІДПРИЄМСТВА
MOTIVATION CONSTITUENT OF PARTNERSHIP RELATIONSHIP WITH 
PERSONNEL AS INTERNAL STAKEHOLDERS OF THE ENTERPRISE

Постановка проблеми.  У  межах  програми 
«Цілі сталого розвитку 2016–2030», затвердженої 
у вересні 2015 р. Генеральною Асамблеєю ООН, 
однією із сімнадцяти цілей є сприяння продуктив-
ній  зайнятості  та  гідній  праці  для  всіх  [10].  Тому 
перед Україною (як членом ООН) постає завдання 
поступальної адаптації та моніторингу визначених 
на глобальному рівні пріоритетів сталого розвитку, 
що також сприятиме налагодженню партнерських 
відносин  із персоналом як внутрішніми стейкхол-
дерами підприємств  і формуванню на цій  основі 
конкурентних  переваг  у  глобальному  економіч-
ному просторі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У  роботах  зарубіжних  класиків  значний  акцент 
зроблено  на  мотивації  персоналу;  не  залишені 
поза  увагою  питання формування  мотиваційного 
механізму  і  в  Україні,  що  підтверджує  наявність 
низки публікацій вітчизняних дослідників, а саме: 
Н.  Заярної, Ю. Пасенченко, Р.  Тис  [7], В. Марти-
новського,  Т.  Філімончук  [6],  О.  Підвальної  [4], 
П. Стрельбіцького, О. Стрельбіцької [11] та інших. 

Але  питання  налагодження  партнерських  відно-
син із персоналом як внутрішніми стейкхолдерами  
підприємства є майже не дослідженим, що і зумов-
лює актуальність цієї публікації. 

Постановка завдання. Метою статті  є  оцінка 
рівня  вмотивованості  персоналу  українських  під-
приємств і обґрунтування доцільності та способів 
налагодження  партнерських  відносин  із  викорис-
танням мотиваційного складника менеджменту.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одним із перших, хто почав цікавитись питанням 
впливу  стейкхолдерів  на  діяльність  підприємств, 
був  професор  Школи  бізнесу  Дардена  Вірджин-
ського університету (США) Е. Фріман, а його робота 
«Стратегічний  менеджмент:  стейкхолдерський 
підхід»  (1984  р.)  лежить  в  основі  формування 
сучасної концепції зацікавлених сторін. Він зазна-
чав, що стейкхолдери – це групи чи  індивідууми, 
які можуть впливати на процес досягнення орга-
нізацією поставлених цілей та місії, або навпаки, 
результати її діяльності торкаються їхніх інтересів. 
Це може робити уряд, політичні  групи, власники, 
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Статтю присвячено питанню налаго-
дження партнерських відносин із персоналом 
як внутрішніми стейкхолдерами підприєм-
ства через формування дієвого мотивацій-
ного механізму. Здійснено порівняння міні-
мальної і середньої заробітної плати в 
Україні з відповідними показниками країн-чле-
нів Європейського Союзу. Акцентовано увагу 
на таких способах стимулювання трудової 
активності персоналу, як створення спри-
ятливого мікроклімату в колективі, фор-
мування соціального пакету, використання 
систем участі персоналу в прибутках під-
приємства та нестандартної мотивації. 
Зазначено принципи налагодження партнер-
ських відносин із персоналом. Підкреслено 
доцільність застосування менеджменту  
в стилі «коучинг», що позитивно вплине  
на задоволення потреб персоналу у визна-
нні, авторитеті й самореалізації.
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Статья посвящена вопросу установления 
партнерских отношений с персоналом как 
внутренними стейкхолдерами предпри-
ятия через формирование мотивационного 
механизма. Проведено сравнение минималь-
ной и средней заработной платы в Украине  
с соответствующими показателями стран-
членов Европейского Союза. Акцентировано 
внимание на таких способах стимулирова-
ния трудовой активности персонала, как 
создание благоприятного микроклимата 
в коллективе, формирование социального 

пакета, использование систем участия 
персонала в управлении прибылью предпри-
ятия и нестандартной мотивации. Указаны 
принципы установления партнерских отно-
шений с персоналом. Подчеркнута целе-
сообразность применения менеджмента 
в стиле «коучинг», что положительно 
влияет на удовлетворение потребностей 
персонала в призвании, авторитете и само-
реализации.
Ключевые слова: стейкхолдеры, персонал, 
мотивация, стимулы, трудовая актив-
ность, участие в прибыли, микроклимат 
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The article is devoted to the issue of establishing 
partnerships with the staff as internal stakehold-
ers of the enterprise through the forming an effec-
tive motivational mechanism. The comparison of 
the minimum and average wages in Ukraine with 
the corresponding indicators of the EU mem-
ber states has been compared. The emphasis 
is stressed on such methods of stimulating the 
work activity of the staff as creating a favorable 
microclimate in the team, forming a social pack-
age, the use of systems of employee participation 
in enterprise profits and non-standard motivation. 
The principles of establishing partnership with the 
personnel have been outlined. The expediency 
of using management in the style of coaching 
has been emphasized, which will positively influ-
ence satisfying the personnel’s requirements in 
recognition, authority and self-realization.
Key words: stakeholders, personnel, motivation, 
incentives, labor activity, participation in profits, 
microclimate of the collective, social package, 
non-standard motivation, coaching.
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персонал, фінансові компанії, громадські організа-
ції, споживачі, торгові асоціації, конкуренти, поста-
чальники [15, с.52–55]. 

У 2010 р. Міжнародна організація зі стандарти-
зації (International Organization for Standardization) 
опублікувала  стандарт  ISO  26000:2010  «Керів-
ництво  із  соціальної  відповідальності»  [16],  у 
якому увага приділяється також питанню взаємо-
дії  зі  стейкхолдерами,  зокрема  процесу  відбору, 
аналізу зацікавлених сторін та формам взаємодії 
з ними. 

У  2015  р.  Лондонський  інститут  соціальної  та 
етичної звітності розробив стандарт АА1000 SES 
(Account Ability Stakeholder Engagement Standard) – 
глобальний стандарт взаємодії зі стейкхолдерами 
[13], у якому відображаються правила і принципи 
роботи  із  зацікавленими  сторонами,  вимоги  до 
якісного  їх  залучення,  рекомендації щодо  покра-
щення взаємодії.

У стандарті виділяється три ступені взаємодії зі 
стейкхолдерами:

–  взаємодія  з  метою  зниження  гостроти  про-
блеми,  яка  виникає  в  результаті  тиску  та  має 
локальний ефект;

– систематична взаємодія з метою управління 
ризиками та покращення розуміння очікувань заці-
кавлених сторін;

–  комплексна  стратегічна  взаємодія  з  метою 
забезпечення стійкої конкурентоспроможності.

Умовно  стейкхолдерів  підприємства  можна 
об’єднати  у  дві  категорії:  внутрішні  (персонал, 
власники)  і зовнішні (споживачі,  інвестори, конку-
ренти, постачальники, громадськість тощо).

Концепція  налагодження  партнерських  від-
носин  зі  стейкхолдерами  зорієнтована  на  вико-
нання  добровільно  взятих  на  себе  зобов’язань 
суб’єктів підприємницької діяльності перед бізнес-
партнерами та  іншими зацікавленими сторонами 
[2].  У  партнерських  відносинах  обов’язково  при-
сутня  повага  партнерів,  визнання  цінності  парт-
нера і його думки, інтерес до партнера, наявність 
спільної  мети,  діалог  між  партнерами,  розуміння 
(дотримання) власних прав і прав партнера. Крім 
того, партнерство – це добровільна домовленість 
працювати разом для досягнення загальної мети 
або  виконання  певного  завдання  і  розподіляти 
ризики,  відповідальність,  ресурси,  правомочність 
і прибуток [5].

Персонал  (менеджери,  працівники)  є  однією 
із  важливіших  груп  стейкхолдерів  підприємства, 
оскільки саме від їхньої трудової активності зале-
жить конкурентоспроможність суб’єкта господарю-
вання та «прихильність» до нього зовнішніх стейк-
холдерів. 

Реалії ж такі, що діяльність людини зумовлена її 
власними потребами, тому успішний менеджмент 
ґрунтується  на  поєднанні  життєвих  цінностей  і 
установок, очікувань і потреб працівників із цілями 

підприємства. Людина, яка поділяє цілі й усвідом-
лює цінності організації, в якій працює, здатна на 
високопродуктивну працю, самоконтроль [4, с.99]. 
Саме  тому  найважливішим  складником  налаго-
дження  партнерських  відносин  із  персоналом  є 
мотивація – спонукання працівників до дій, спря-
мованих на досягнення цілей підприємства через 
задоволення їхніх потреб. 

Зовнішнім проявом вмотивованого працівника 
можуть бути такі характеристики його діяльності, 
як старанність під час виконання функціональних 
обов’язків,  наполегливість  продовжувати  і  розви-
вати  розпочату  справу,  добросовісність  під  час 
виконання  роботи  з  урахуванням  всіх  необхід-
них вимог  і регулюючих норм, цілеспрямованість 
у досягненні визначених цілей, виконанні постав-
лених завдань.

Отже, в основі мотиваційного механізму пови-
нна  знаходиться  людина  зі  своїми  інтересами  і 
потребами як вільна особа, що усвідомлює свою 
відповідальність  перед  суспільством  [11].  Такий 
підхід розширює можливості менеджерів за раху-
нок  більш повного  використання  способів  стиму-
лювання трудової активності персоналу (як стан-
дартних, так і нестандартних).

Виділяють три базові групи стандартних стиму-
лів, що створюють чи посилюють спонукання пра-
цівників до трудової активності [4, с.101]:

–  матеріальні:  грошові  (основна  і  додаткова 
заробітна плата, матеріальна допомога) та негро-
шові (соціальний пакет);

–  моральні:  надання  права  самостійності 
у виборі стилю роботи, залучення працівників до 
процесу ухвалення рішень, «професійна свобода 
спілкування» між підлеглими і керівництвом, неди-
рективна консультація, загальне визнання досягну-
тих результатів, вдячність, винагорода відзнакою, 
гнучкість  графіку  роботи,  розкриття  перспектив 
кар’єрного  зростання  і  конструктивна  критика;

–  примусу:  звільнення  або  переведення  на 
нижчу  посаду,  зменшення  заробітної  плати, 
позбавлення  пільг,  осуд,  догани,  штрафи.  Але 
менеджерам потрібно слідкувати, щоб ці стимули 
не стали причиною демотивації, тобто відрази пра-
цівника до  трудової діяльності.  Їх доцільно вико-
ристовувати лише тоді, коли попередні групи сти-
мулів  не  дають  бажаних  результатів  у мотивації.

Мотиваційне  завдання,  по  суті,  спрямоване 
на  те,  щоб  створити  умови,  у  яких  би  найбіль-
шою  мірою  міг  розкриватися  потенціал  персо-
налу  і  в  нього  виникало  б  стійке  бажання  підви-
щувати свою результативність та продуктивність. 
Тому  менеджери  повинні  гармонійно  поєднувати 
моральні  та матеріальні  стимули,  а  також мудро 
використовувати «батіг».

Беззаперечним  є  той  факт,  що  ефективність 
будь-якої діяльності залежить від розміру заробіт-
ної  плати,  оскільки  матеріальна  вмотивованість 
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персоналу  є  так  званим  «пальним»,  яке  «запус-
кає»  економічні  процеси.  Іншими  словами,  між 
зростанням  заробітної  плати,  продуктивністю 
праці  й  прибутками  підприємства  існує  тісний 
взаємозв’язок  (рис.  1).  Крім  того,  зацікавленість 
персоналу  в  результатах  своєї  праці  (нематері-
альний складник мотивації) залежить від відчуття 
приналежності  до  спільної  справи  та  відповідної 
значущості на підприємстві.

Тому мотиваційний механізм повинен бути без-
посередньо пов’язаним із результатами діяльності 
підприємства, тобто залежати від його успішності 
і  конкурентоспроможності.  А  це можливо  під  час 
використання  такого  способу  стимулювання, 
як  участь  у  прибутках  підприємства  –  розподілі 
певної  їхньої  частини  між  персоналом.  Зрозумі-
лий  і  справедливий  розподіл  частини  прибутку 
між  власниками,  менеджерами,  робітниками  під-
приємства  створює  сприятливий  мікроклімат, 
породжує  бажання  персоналу  бути  причетними 
до  стабільно-високих  результатів  господарської 
діяльності.

Загальновідомими є три системи участі персо-
налу в прибутках:

– система Скенлона (Scanlon plan) ґрунтується 
на  розподілі  між  працівниками  і  власниками  під-
приємства  економії  витрат  на  заробітну  плату, 
отриману  в  результаті  підвищення  продуктив-
ності праці. Ця економія розподіляється за пропо-
рцією 1:3. Наприклад, економія склала 10 000 грн.; 
ця  сума  ділиться  на  4  частини  (10000/4=2500); 
одна частина (2500 грн.) йде власникам підприєм-

ства,  інші  три частини  (2500×3=7500  грн.) – пра-
цівникам. Як  і  будь-яка  інша система участі  пер-
соналу  в  розподілі  прибутку,  система  Скенлона 
пропонує активне залучення рядових працівників 
до  управління,  особливо  до  визначення  шляхів 
підвищення продуктивності праці. Сам винахідник 
системи Дж. Скенлон вірив, що робітники змогли 
б, якщо їх належним чином стимулювати, надати 
масу  інформації  керівництву  про  те,  як  підвищу-
вати ефективність роботи підприємства [6];

–  система  Ракера  (Rucker  plan)  ґрунтується 
на формуванні  преміального фонду  залежно  від 
збільшення умовно-чистої  продукції  (далі  – УЧП) 
в  розрахунку  на  одну  гривню  заробітної  плати. 
Застосування  цієї  системи  передбачає  встанов-
лення  так  званого  «стандарту  Ракера»  –  частки 
фонду оплати праці обсягом УЧП. Обсяг УЧП – це 
різниця між обсягом продажу і витратами (зокрема 
фінансовими). Потім  визначається  частка фонду 
заробітної плати в обсязі УЧП (так званий «стан-
дарт Ракера»). Визначається він як середня вели-
чина за декілька років і в  ідеалі має дорівнювати 
45–55% від УЧП для підприємств, які функціону-
ють  у  стабільних  економічних  умовах  [6].  Розмір 
преміального  фонду  визначається  таким  чином: 
фактичний  обсяг  УЧП  множать  на  коефіцієнт 
«стандарт  Ракера».  Із  розрахованої  величини 
виключається  фактично  виплачена  персоналу 
заробітна плата. Сума, що залишилась, розгляда-
ється  результатом  підвищення  ефективності  гос-
подарської діяльності, значна її частка спрямову-
ється на преміювання персоналу. Для визначення 

Підвищення заробітної плати

Умотивований персонал

Зменшення собівартості 
продукції (послуг)

Зниження реалізаційних цін на 
продукцію (послуги)

Зростання обсягів продажу

Зростання прибутків підприємства

Зростання купівельної 
спроможності персоналу 

як споживачів 

Підвищення продуктивності 
праці

Рис. 1. Взаємозв’язок між зростанням заробітної плати, продуктивністю 
праці й прибутками підприємства

Джерело: розроблено автором
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розміру премій конкретним працівникам до уваги 
беруть  переважно  якісні  показники  їхньої  діяль-
ності;

–  система  Іпрошеар  (Improshare  –  Improved 
Productivity  Sharing  Plan)  заснована  на  премі-

юванні  працівників  за  економію  робочого  часу 
(в людино-годинах),  затраченого на виробництво 
заданого  обсягу  продукції  (виконання  заплано-
ваних  робіт).  Ця  система  істотно  відрізняється 
від  інших  систем  участі  у  прибутку,  отриманого 

* Курс гривні Національного банку України станом на 01.01.2018 р.
У Данії, Італії, Австрії, Фінляндії, Швеції та на Кіпрі мінімальний розмір заробітної плати не 
встановлено [14].

Рис. 2. Порівняння мінімальної і середньої заробітної плати в Україна 
 із відповідними показниками країн-членів ЄС (станом на 01.01.2018 р.)

Джерело: розроблено автором з використанням джерела [14]
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за  рахунок  підвищення  продуктивності.  Резуль-
тати  підвищення  продуктивності  вимірюються 
не в гривнях, а в одиницях витрат робочого часу 
(люд.-год.).  Спочатку  визначається  базовий  нор-
матив – кількість люд.-год. робочого часу, необхід-
ного для виробництва одиниці продукції (загальна 
кількість відпрацьованих люд.-год. робочого часу 
ділиться  на  кількість  одиниць  виробленої  про-
дукції).  Потім  фактична  кількість  люд.-год.  робо-
чого часу, витраченого на випуск одиниці продук-
ції  в  поточному  періоді,  зіставляється  з  базовим 
нормативом.  Якщо  фактична  кількість  люд.-год. 
менше базового нормативу, то працівникам випла-
чується  премія.  Але  під  час  використання  цієї 
системи  необхідно  пам’ятати,  що  базові  норма-
тиви  визначаються  при  досягнутому  технічному 
рівні виробництва і що будь-яка серйозна технічна 
реконструкція  виробництва  потребує  перегляду 
цих нормативів, що потребує додаткових матері-
альних витрат [1, с. 141].

Але у вітчизняній практиці матеріальний склад-
ник  мотиваційного  механізму  використовується 
не  повністю,  оскільки  середній  розмір  заробітної 
плати  є  значно  нижчим,  якщо  порівнювати  його 
хоча б із мінімальними гарантіями у країнах-членів 
Європейського Союзу (далі – ЄС) (рис. 2). 

Так,  мінімальна  заробітна  плата  в  Україні 
у 2017 р. становила 96 євро, що майже у 3 рази 
менше ніж у Болгарії (найнижчий рівень) і у 21 раз 
менше ніж у Люксембурзі (найвищий рівень). Вод-
ночас розмір середньої заробітної плати в України 
становив 212 євро, що також у 3 рази нижче ніж  
у Болгарії, і у 26 разів – ніж у Люксембурзі. 

Ще  одним  критерієм  благополуччя  на  ринку 
праці  й  матеріальним  стимулом  є  соціальний 
пакет (далі – соцпакет). За його допомогою можна 
визначити  ступінь  розвитку,  збалансованості  та 
перспективності системи трудових відносин. Соці-
альний  пакет  –  набір  компенсацій  і  пільг,  який 
надає  роботодавець  за  власною  ініціативою, 
тобто це не передбачено Трудовим кодексом, на 
відміну від соціальних гарантій. Відповідно, вихо-
дячи з прибутку, соцпакети індивідуальні для кож-
ного підприємства і у нього можуть входити [12]:

– оплата житла;
– безкоштовне харчування;
– корпоративне авто;
– організація дозвілля;
– можливість отримання туристичних путівок;
– абоненти в спортзали та інше.
Значною  мірою  вмотивованість  персоналу 

визначається  умовами праці  та  соціально-психо-
логічними відносинами в  колективі. Сприятливий 
мікроклімат  у  колективі  –  це  таке  мотиваційне 
середовище,  яке  підвищує  соціальну  активність 
кожного  працівника:  ініціативність,  творчу  ціле-
спрямованість,  самодисципліну.  Оціночними  кри-
теріями такої атмосфери є оптимізм, радість і від-

критість спілкування, довіра, почуття захищеності 
і  комфорту,  взаємопідтримка,  теплота  й  увага 
у  відносинах, упевненість, бадьорість, можливість 
вільно мислити і творити, робити власний внесок 
у розвиток підприємства [4, с.143].

Базовими факторами, що впливають на якість 
соціально-психологічної  атмосфери  в  колективі,  
є такі:

– фізичні  умови праці  (температурний режим, 
вологість,  освітленість,  просторість  приміщень, 
наявність зручних робочих місць);

–  задоволеність роботою (її цікавість, різнома-
нітність,  відповідність  професійному  рівню,  мож-
ливість реалізації творчого потенціалу і професій-
ного зростання);

–  психологічна  сумісність  членів  колективу 
(здатність до спільної, взаємодоповнюючої діяль-
ності);

– характер комунікації – інформаційна забезпе-
ченість, володіння прийомами конструктивної кри-
тики і навичками активного слухання тощо);

– стиль поведінки менеджерів (позитивна нала-
штованість,  урахування  інтересів  працівників, 
обґрунтування  організаційних  рішень  і  дій,  нала-
штованість на міцні професійні зв’язки).

Останнім  часом  особливо  актуальним  стає 
нестандартний підхід до мотивації, оскільки робо-
тодавці  розуміють,  що  для  постійного  вдоско-
налення  необхідні  кваліфіковані  співробітники 
з бажанням віддаватися роботі цілком і повністю.

До  нестандартних  (або  винахідливих)  спосо-
бів стимулювання трудової активності персоналу 
належать такі:

–  створення  комфортабельних,  затишних  і 
стимулюючих творчий процес умов праці (релакс 
у масажному кріслі, корисний «перекус», тощо);

–  складання  індивідуальних  графіків  роботи 
персоналові, які б враховували особливості орга-
нізму щодо працездатності залежно від часу доби 
та життєві обставини кожної людини;

–  створення  корпоративної  «міні-інфраструк-
тури» (спортивний зал, перукарня, дитячий садо-
чок, хімчистка, тощо);

– проведення внутрішніх тренінгів індивідуаль-
ного розвитку;

– надання щотижневої 10-відсоткової надбавки, 
наприклад,  за  відсутність  запізнень  на  роботу, 
працівникам-ентузіастам, «посмішку тижня» тощо;

–  гейміфікація  робочого  процесу,  тобто  вико-
ристання ігрових методів для формування атмос-
фери  змагальності,  логіки  подолання  перешкод 
і  більшої  активності  під  час  виконання  постав-
лених  завдань.  Наприклад  [8],  мотиваційна  гра 
«ОРешки»:  «орлом»  нагороджують  колегу,  якому 
хочеться  сказати  «дякую»  (за  вчасне  надання 
управлінської допомоги, за оперативність дій, ком-
петентність тощо), а «решку» – за неправильні дії 
(не встиг, не доробив, не згадав тощо.).
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Звичайно,  у  винахідливій  мотивації  пови-
нні  бути  межі  розумного,  але  для  роботодавця 
важливо  знайти  свій  особистий  підхід  до  персо- 
налу.

Крім  того,  аби  персонал  був  мотивованим, 
необхідно  вести  з  ним  діалог,  і  спонукати,  щоб 
навіть  звичайні  працівники  висловлювали  свої 
думки стосовно важливих рішень щодо управління 
підприємством.  Саме  тому  менеджмент  у  стилі 
«коучинг»  сприятиме  саморозвитку  персоналу 
шляхом осмислення власної компетенції і профе-
сійної відповідальності, що задовольнить потреби 
визнання, авторитету і самореалізації. 

Коучинг  (як  стиль  роботи  менеджерів)  зорі-
єнтований  на  розкриття  потенціалу  персоналу, 

що  сприяє  максимізації  його  особистої  продук-
тивності  та  успішної  діяльності  підприємства 
в  цілому.  Коуч-менеджер  не  вирішує  проблемні 
питання за працівника, а допомагає йому в пошуку 
власного рішення щодо конкретних завдань, опти-
мального  для  нього  і  підприємства.  Тому  мета 
коучингу – створити умови для саморозвитку пер-
соналу, набути необхідні знання і навички під час 
виконання посадових обов’язків [3].

Загальний  механізм  мотивації  персоналу  (як 
внутрішніх  стейкхолдерів  підприємства)  подано 
на рис. 3.

Але  під  час  установлення  партнерських  від-
носин із персоналом можуть виникнути проблеми 
етичного  вибору,  тобто  вибору  цінностей  і  норм 

Рис. 3. Загальний механізм мотивації персоналу як внутрішніх стейкхолдерів підприємства

Джерело: розроблено автором

Потреби персоналу як внутрішніх стейкхолдерів 

матеріальні:

− заробітна плата;
− умови праці;
− професійне і кар’єрне 

зростання.

моральні:

− приналежність до 
колективу;

− визнання, авторитет;
− самореалізація.

Принципи налагодження партнерських 
відносин із персоналом*:

− забезпечувати персонал роботою і заро-
бітною платою, яка підвищує його рі-
вень життя;

− створювати такі умови праці, які не 
шкодять здоров’ю персоналу і людській 
гідності; 

− бути чесними в комунікаціях із персо-
налом і забезпечувати відкритий доступ 
до інформації, обмежений лише рамка-
ми закону і умовами конкуренції;

− у випадку виникнення конфліктів прий-
мати участь у відкритих переговорах із 
персоналом;

− уникати дискримінаційної політики і 
гарантувати персоналу рівні права;

− допомагати персоналу у розвитку необ-
хідних навичків і знань.

Стимулювання трудової ак-
тивності персоналу:

− грошова винагорода у ви-
гляді заробітної плати
(основної і додаткової); 

− участь персоналу у прибу-
тках підприємства;

− створення належних умов 
праці і сприятливого мік-
роклімату в колективі;

− соціальний пакет;

Задоволення потреб персоналу

Підвищення трудової активності персоналу

Конкурентоспроможність підприємства
та «прихильність» зовнішніх стейкхолдерів

*Згідно із декларацією Ко «Принципи бізнесу» [9].
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поведінки  (зокрема  під  час  формування  мотива-
ційного механізму).

У менеджменті виділяють такі етичні принципи 
[4, с. 238]:

–  утилітаризму  –  оцінювання  процесів  і  ухва-
лених рішень із точки зору корисності, можливості 
використання для досягнення цілей підприємства 
і задоволення потреб персоналу;

– морально-правовий  –  добровільно  взяте  на 
себе  зобов’язання  менеджерів  захищати  права 
персоналу (право на свободу совісті, слова, згоди, 
безпеку, належне звернення та ін.);

–  справедливості  –  забезпечення  рівних  прав 
для персоналу, що ґрунтується на чесності, поряд-
ності, неупередженості менеджерів.

За умови налагодження партнерських відносин 
на  підприємстві  персонал  буде  пишатися  своєю 
роботою і намагатися всіляко бути корисним, від-
чуваючи турботу про себе і розуміння своїх потреб.

Висновки з проведеного дослідження. Сьо-
годні  філософія  і  стиль  управління  швидко  змі-
нюються,  що  потребує  комбінованих  підходів  до 
мотивації персоналу, які включають як економічні, 
так і соціально-психологічні способи впливу.

Ураховуючи  низький  рівень  оплати  праці 
в Україні, нагальним питанням сьогодення є зна-
ходження джерел підвищення фактичної заробіт-
ної плати до реальної вартості робочої сили, осо-
бливо  за  сучасних  умов,  коли  ціни  на  більшість 
товарів  та  послуг  досягають  рівня  європейських, 
на відміну від ціни робочої сили. Беззаперечним є 
також факт доцільності формування оптимального 
соціального  пакету,  сприятливого  мікроклімату 
в колективі, а також використання нестандартної 
мотивації.  Налагодження  партнерських  відносин 
із  персоналом  (як  внутрішніми  стейкхолдерами 
підприємства через результативний мотиваційний 
механізм) сприятиме зниженню плинності кадрів, 
формуванню  стабільного  колективу,  залученню 
найбільш  підготовлених,  досвідчених,  ініціатив-
них, креативних, орієнтованих на успіх працівників 
і формуванню на цій основі конкурентних переваг 
у глобальному економічному просторі.
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MOTIVATION CONSTITUENT OF PARTNERSHIP RELATIONSHIP WITH PERSONNEL  
AS INTERNAL STAKEHOLDERS OF THE ENTERPRISE

In  the conditions of globalizing economic processes,  the  issue of establishing partnerships with staff as 
internal stakeholders of the enterprise is particularly relevant, since it is due to its labor activity that the com-
petitiveness of the economic entity and the “commitment” of external stakeholders to a large extent depend on 
the work activity.

The most important component of establishing partnerships with staff is the motivation of employees for 
actions aimed at achieving  the goals of  the enterprise  through satisfying  their own needs. Accordingly,  the 
basis of the motivational mechanism should be a person with his own interests and needs as a free person 
who realizes his responsibility  to society. This approach expands  the motivational capabilities of managers 
through more full use of ways to stimulate the work of staff (both standard and non-standard).

The motivational mechanism must be directly related to the results of the enterprise, and this is possible 
with the use of such a way of stimulating labor as income participation. Three such systems are commonly 
known: Scanlon, Racer, Improsheart. But in the Ukrainian practice, the material component of the motivational 
mechanism is not used at properly, since the average wage is much lower if compared with at least minimal 
guarantees in the EU member states.

In addition to the wages, which correspond to the qualifications and workload of workers, the creation of 
a favorable microclimate in the team, forming the social package, and non-standard motivation are important 
components of stimulating labor activity.

Moreover, in order to motivate the staff, it is necessary to conduct a dialogue with him, as well as oriented 
coaching as a managerial style of work, since it is intended to induce self-development of personnel by under-
standing their own competence and professional responsibility, which in turn will satisfy their needs for recogni-
tion, authority and self-realization.

In essence the motivational task is aimed at creating conditions in which the potential of the staff could be 
most fully disclosed and would have a steady desire to increase its efficiency and productivity. But while estab-
lishing partnerships with staff, you may have questions about choosing values and behaviors. That is why the 
basis of the motivational mechanism should be the principles of utilitarianism, moral and legal justice.

Under the condition of establishing partnerships at the enterprise, the staff will be proud of their work and 
try to be in every way useful and feel care for themselves and understanding their needs. 
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Постановка проблеми.  Досягнення  високого 
рівня  корпоративної  безпеки  (КБ)  машинобудів-
них підприємств об’єктивно можна вважати спосо-
бом подолання економічної, техніко-технологічної, 
інноваційної та корпоративної відсталості України 
від зарубіжних конкурентів. Нині машинобудування 
грає вирішальну роль у створенні матеріально-тех-
нічної бази національного господарства. Машино-
будування забезпечує комплексну механізацію та 
автоматизацію  виробництва  та  конкурентоспро-
можність  продукції  вітчизняних  товаровиробників 
на  внутрішньому  і  зовнішньому ринках  [1,  с.  22]. 
Однак слід відзначити, що, за даними економічних 
дослідників,  сьогодні  ситуація  у  галузі  вітчизня-
ного машинобудування є неоднорідною та неста-
більною. Це  можна  пояснити  суттєвим  ступенем 
зносу основних фондів, низьким рівнем конкурен-
тоспроможності продукції, недостатньою кількістю 
інвестицій, нераціональним використанням ресур-
сів [2, с. 36]. Але, крім цього, варто зауважити, що 
майже всі машинобудівні підприємства є акціонер-
ними товариствами, тому не можна залишити без 
уваги  низький  рівень  корпоративного  управління 
(КУ)  на  підприємствах,  недотримання  міжнарод-
них стандартів  та  кращих практик КУ, відсутність 
зарубіжних акціонерів та лістингу на міжнародних 
визнаних біржах тощо [3, с. 6]. Усе це призводить 
до  низького  рівня  інвестицій  у  машинобудівний 
сектор,  низького  рівня  довіри  іноземних  акціоне-
рів,  партнерів  та  кредиторів,  відсутності  стабіль-
них  та  довготривалих  ділових  стосунків  на  рівні 
передачі  технологій,  знань  та  спільних  проектів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам КУ присвячено праці таких учених, як 

О.В.  Манойленко,  С.А.  Румянцев,  І.А.  Ігнатьєва, 
В.А. Євтушевський, А.Д. Чернявський, З.Є. Шерш-
ньова,  А.Є.  Черпак.  Незважаючи  на  суттєвий 
внесок  учених  у  розробленість  даного  питання, 
все  ще  залишаються  проблеми,  що  потребують 
рішення,  а  саме  відсутність  єдиного  та  чіткого 
тлумачення  поняття  «корпоративна  безпека  під-
приємства»  призводить  до  відсутності  належних 
заходів управління нею.

Постановка завдання. Метою статті є розро-
блення комплексу стратегічних заходів управління 
КБ машинобудівного підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На  думку  автора,  розроблення  комплексу  стра-
тегічних  заходів  управління  КБ  машинобудівного 
підприємства  повинно  спиратися  на  розуміння 
того, що саме являє собою корпоративна безпека. 
Отже, враховуючи особливості КБ (наявність сис-
теми КУ, корпоративних  інтересів та необхідності 
їх  гармонізації,  корпоративних  відносин,  аспекту 
корпоративної соціальної відповідальності), авто-
рами було сформульоване, що КБ – це стан захи-
щеності  та  гармонізації  взаємовідносин  суб’єктів 
КУ  для  отримання  максимально  можливого  при-
бутку,  що  базується  на  засадах  виділення  та 
поєднання  ключових  позицій  соціальної  відпові-
дальності,  гармонізації  корпоративних  інтересів 
стейкхолдерів,  дотримання  міжнародних  стан-
дартів якості КУ, які, своєю чергою, передбачають 
інформаційну прозорість, відповідальність членів 
НР, урахування ролі зацікавлених осіб, дотримання 
прав акціонерів, взаємодію з інституційними інвес-
торами,  фондовими  ринками  та  посередниками. 
Захищеність визначається станом та рівнем кор-
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У статті розглянуто методичний підхід 
до розроблення комплексу стратегічних 
заходів управління корпоративною безпекою 
(КБ) машинобудівного підприємства з пози-
ції особливостей поняття КБ, її складників 
(фінансово-економічна безпека, якісне корпо-
ративне управління (КУ) та корпоративна 
соціальна відповідальність (КСВ)). Запропо-
новано комплекс стратегічних заходів для 
кожного з визначених складників КБ.
Ключові слова: корпоративна безпека, 
стратегічні заходи, корпоративне управ-
ління, соціальна відповідальність, складник 
КБ.

В статье рассмотрен методический под-
ход к разработке комплекса стратегических 
мероприятий управления корпоративной 
безопасностью (КБ) машиностроительного 
предприятия с позиции особенностей поня-
тия КБ, ее составляющих (финансово-эко-
номическая безопасность, качество корпо-

ративного управления (КУ) и корпоративная 
социальная ответственность (КСО)). Пред-
ложен комплекс стратегических мер для 
каждой из определенных составляющих КБ.
Ключевые слова: корпоративная безопас-
ность, стратегические меры, корпоратив-
ное управление, социальная ответствен-
ность, составляющая КБ.

In the article the author considered the methodi-
cal approach on the development of corporate 
security’s(CS)  management strategic measures 
of the machine-building enterprise from the point 
of view of the features of the concept of CS, its 
components (financial and economic security, 
high-quality corporate governance(CG), and 
corporate social responsibility (CSR)). This study 
proposes a set of strategic measures for each of 
the identified components of the CS.
Key words: corporate security, strategic mea-
sures, corporate governance, social responsibil-
ity, component of CS.
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поративної  безпеки. Отже,  впровадження  інстру-
ментарію  управління  КБ    є  складним  процесом, 
цілями  якого  можна  вважати  розвиток  ключових 
можливостей компанії для вдосконалення корпо-
ративного управління, гармонізації корпоративних 
інтересів стейкхолдерів та реалізації корпоратив-
ної  соціальної  відповідальності  компанії.  Таким 
чином,  на  думку  авторів,  інструментарій  управ-
ління  корпоративною  безпекою  –  це  сукупність 
інституціонально  обґрунтованих  методів,  техно-
логій, способів та стратегічних заходів, які розро-
блено з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 
світової економіки, найкращих практик КУ, загаль-
новизнаних  міжнародних  стандартів  ведення 
бізнесу та  індивідуального стану та рівня КБ під-
приємства. Стан КБ підприємства включає у себе 
фінансово-економічну  безпеку  підприємства, 
рівень корпоративного управління підприємством 
та рівень реалізації корпоративної соціальної від-
повідальності.  Рівень  КБ  визначається  шляхом 
оцінювання індивідуальних критеріїв для кожного 
окремого підприємства.

Таким  чином,  процес  формування  інструмен-
тарію  управління  КБ  тісно  пов’язаний  не  лише 
з  процесом  гармонізації  корпоративних  інтересів 
стейкхолдерів, а й з процесом поліпшення фінан-
сово-економічного стану підприємства, рівня кор-
поративного управління та рівня реалізації корпо-
ративної  соціальної  відповідальності.  Крім  того, 
базою  впровадження  інструментарію  управління 
КБ є світові стандарти КУ, які полягають у вивченні 
та  дотриманні  рекомендацій  щодо  відповідаль-
ності та обов’язків Наглядової ради, забезпечення 
основи  для  ефективної  системи  КУ,  дотримання 
прав акціонерів, однакового ставлення до них, ура-

хування ролі  зацікавлених сторін у КУ, розкриття 
інформації  та  прозорості,  взаємодії  з  інституцій-
ними  інвесторами, фондовими  ринками  та  посе-
редниками.

Отже, першим етапом розроблення комплексу 
стратегічних  заходів  управління  корпоративною 
безпекою  машинобудівного  підприємства  є  виді-
лення заходів із поліпшення стану КБ, що поляга-
ють  у  формуванні  програми  заходів  підвищення 
рівня ФЕБ (табл. 1). Варто відзначити, що індика-
тори  ФЕБ  найчастіше  розподіляються  на  чотири 
групи:  індикатори ліквідності компанії,  індикатори 
рентабельності,  індикатори  ділової  активності  та 
індикатори фінансової стійкості [2, с. 6; 4, с. 256].

Програма  підвищення  ФЕБ  підприємства, 
як  можна  побачити,  націлена  на  використання 
інструментів  для  кожної  окремої  групи  індикато-
рів, ефективність яких перевіряється визначенням 
показників  ліквідності, фінансової  стійкості,  діло-
вої активності, рентабельності компанії до та після 
впровадження даних заходів.

Наступним  етапом  розроблення  комплексу 
стратегічних заходів управління КБ машинобудів-
ного  підприємства  є  визначення  заходів  підви-
щення рівня КУ. Варто відзначити, що для розро-
блення комплексу заходів із підвищення рівня КУ 
варто  провести  оцінку  рівня  КУ.  На  нашу  думку, 
доцільним є використання Методики оцінки якості 
корпоративного  управління  Національного  упо-
вноваженого агентства IBI Raiting та розроблення 
заходів саме для неї (табл. 2) [5, с. 155 ]. 

Можна відзначити, що дана активно використо-
вується під час проведення рейтингів КУ та мак-
симально відповідає вимогам передових практик 
КУ  [3,  с.  2].   Ефективність  запропонованих авто-

Таблиця 1
Програма підвищення фінансово-економічної безпеки підприємства

Програма підвищення фінансово-економічної безпеки компанії

Алгоритм підвищення 
ліквідності компанії

Моніторинг дебіторської заборгованості
Діагностика балансу підприємства
Контроль та нормування запасів підприємства
Аналіз інвестиційних та реінвестиційних проектів

Алгоритм підвищення 
фінансової стійкості компанії

Факторінг (укладання факторингових договорів, договорів-цесій )
Фінансово-економічний консалтинг стосовно структури капіталу
Бізнес-планування (перевірка бізнес-планів на доцільність та можливість 
реалізації

Алгоритм підвищення 
ділової активності 

Договірна дисципліна (юридична експертиза договорів)
Реструктуризація боргів підприємства
Страхування кредитів
Логістичний менеджмент
Дисконтування для клієнтів, партнерів

Алгоритм підвищення 
рентабельності компанії

Аутсорсинг (будівельний, ремонтний, обслуговування обладнання, управлінський, 
транспортний)
Маркетингові дослідження (аналіз галузі та реакцій споживачів )
Удосконалення виробництва з боку ресурсозбереження, автоматизації та 
впровадження сучасних технологій
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ром заходів також визначається, як і в разі з про-
грамою поліпшення ФЕБ підприємства, виходячи 
з  динаміки  рівня  КУ  до  та  після  впровадження 
розроблених заходів. Варто також звернути увагу 
на те, що ці заходи, наприклад контроль за част-

кою  контролюючих  акціонерів  (не  більше  50%), 
реорганізація складу НР (50% незалежних членів 
у складі НР або не менше трьох незалежних чле-
нів), створення ключових комітетів (комітет зі стра-
тегічного планування,  з аудиту,  з  кадрів  та вина-

Таблиця 2
Програма підвищення рівня корпоративного управління підприємством 

Програма підвищення рівня корпоративного управління компанії
Алгоритм підвищення рівня захисту прав акціонерів

Критерій корпоративного управління Інструменти 

Наявність контролюючих акціонерів (КА) Моніторинг складу акціонерів (частка контролюючих 
акціонерів не повинен перевищувати 50% )

Розкриття інформації про власників істотних 
часток у капіталі

Випуск корпоративного видання з детальним розкриттям 
змін у складі власників істотних часток в капіталі та кінцевих 
бенефіціарівРозкриття кінцевих бенефіціарів

Дотримання граничного терміну проведення 
загальних зборів акціонерів

Обов’язкове проведення загальних зборів акціонерів 1 раз 
на рік

Збільшення чистих активів та виплата дивідендів
Виплата дивідендів згідно зі Статутом та законодавством. 
Заходи збільшення чистих активів (реорганізація, 
формування резервного капіталу тощо)

Алгоритм підвищення рівня функціонування Наглядової ради
Наявність у складі Наглядової ради незалежних 
членів

Реорганізація складу НР таким чином, щоб було 50% 
незалежних членів у складі НР (або не менше 3 незалежних 
членів) та оптимальна кількість – 4-9 членів у складі НРКількісний склад Наглядової ради

Комітети Наглядової ради, механізм заочного 
голосування членів Наглядової ради

Створення ключових комітетів (комітет зі стратегічного 
планування, з аудиту, з кадрів та винагород), створення 
механізму заочного голосування членів НР 

Періодичність очних засідань членів Наглядової 
ради протягом року Проведення засідань членів НР 4-6 разів на рік

Система оплати праці членів Наглядової рад Кореляція винагород із результатами діяльності 
Алгоритм підвищення рівня менеджменту, аудиту та контролю

Залучення провідних аудиторських компаній Укладання договорів із провідними аудиторськими 
компаніями, які входять до топ-10 аудиторських компаній

Наявність негативних звітів зовнішніх аудиторів Проведення регулярного внутрішнього аудиту 
Наявність внутрішнього аудитору (служби 
внутрішнього аудиту) Організація служби та/або комітету внутрішнього аудиту

Розкриття інформації про систему та розмір 
оплати праці менеджменту

Оприлюднення інформації про систему та розмір оплати 
праці менеджменту на веб-сайті

Досвід голови виконавчого органу
Підбір голови виконавчого органу таким чином, щоб досвід 
управління компаніями було не менше 8 років, а керівництво 
очолюваною компанією – не менше 3 років

Алгоритм підвищення рівня розкриття інформації та прозорості

Якість веб-сайту Створення, адміністрування та регулярний технічний аудит 
корпоративного веб-сайту

Розкриття інформації про афілійованих осіб Створення реєстру афілійованих осіб
Оприлюднення аудиторського звіту на власному 
веб-сайті підприємства

Розкриття аудиторських звітів на власному веб-сайті 
підприємства за останні 3 роки

Оприлюднення інформації про членів НР та 
Правління на власному веб-сайті підприємства

Створення профілів членів НР та Правління на власному 
веб-сайті підприємства

Своєчасність розкриття обов’язкової інформації Річна інформація про емітента підлягає розкриттю 
емітентом не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним

Алгоритм підвищення рівня власних ініціатив та взаємодії із регулятором
Реєстрація на фондовій біржі Реєстрація цінних паперів у реєстрі на фондовій біржі
Наявність кодексу корпоративного управління Формування кодексу корпоративного управління
Наявність корпоративного секретаря Створення посади корпоративного секретаря 
Добровільне дотримання стандартів якості КУ, що 
перевищують вимоги чинного законодавства

Сертифікація системи управління якістю ISO 9001на 
підприємстві 

Застосування Регулятором заходів впливу за 
порушення Досягнення відсутності порушень протягом останніх 3 років
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город), проведення засідань членів НР 4–6 разів 
на рік, створення профілів членів НР та Правління 
на  власному  веб-сайті  підприємства,  створення 
посади  корпоративного  секретаря,  формування 
Кодексу КУ тощо, цілком відповідають рекоменда-
ціям ОЕСР 2016 р. щодо якості КУ [7] та є базисом 
отримання можливості розміщення цінних паперів 
на  іноземних  біржах.  Наступним  кроком  розро-
блення комплексу стратегічних заходів управління 
КБ підприємства  є  визначення  заходів щодо під-
вищення рівня КСВ. Автор спирається на власну 
методику визначення КСВ [8, с. 30] та приводить 
програму  підвищення  рівня  КСВ,  в  основу  якої 
покладено розуміння КСВ як сукупності сфер від-
повідальності бізнесу (відповідальність продукції, 
виробництва,  кадрова,  етична,  бізнес-партнер-
ства та соціальної діяльності). Ця методика була 
адаптована автором на базі аналізу звітів  із КСВ 
німецького автомобілебудівного концерну Daimler 
AG  та  самостійного  доповнення  авторськими 
показниками [8, с. 32, 9, с. 54]. Таким чином, вико-
ристовуючи  метод  структурно-логічного  аналізу 
під  час  вивчення  матеріалів  щодо  забезпечення 
відповідальності  бізнесу,  опублікованих  на  офі-
ційному сайті концерну Daimler AG, автором було 
визначено, які показники мають входити до групи 
показників відповідальності продукції, що виго-
товляється  (впровадження  «екологічно  дружніх» 
технологій у продукцію, що виготовляється, наяв-
ність післяпродажного та гарантійного сервісу для 
виробленої  продукції,  наявність  упровадження 
систем  ISO  на  підприємстві,  участь  у  виставках, 
ярмарках  продукції  підприємства;  проведення 
рекламних компаній для продукції, коефіцієнт зрос-
тання обсягів продажу продукції, наявність відділу 
маркетингу,  наявність  публічно  доступної  інфор-
мації щодо якості продукції, технологій її виробни-
цтва, впливу на суспільство та навколишнє серед-
овище,  використання  поновлюваних  ресурсів  та 
ресурсів другого циклу під час виробництва, про-
ведення науково-дослідних робітна підприємстві). 
Виявлення  відповідальності виробництва  міс-
тить у собі такі показники, як: наявність капіталь-
них  інвестицій  за  аналізованих  період,  наявність 
технічної/технологічної  служби  на  підприємстві, 
наявність процесів автоматизації на підприємстві, 
наявність інвестицій для оновлення основних фон-
дів,  наявність  інвестицій  на  програмне  забезпе-
чення для  удосконалення  виробничої  діяльності, 
коефіцієнт  використання  виробничої  потужності 
(середньорічний), ступінь зносу основних засобів, 
випуск  інноваційної  продукції  підприємством  за 
звітний  період,  наявність  процесів  програм  охо-
рони атмосферного повітря та  клімату, наявність 
на підприємстві програм охорони водного басейну, 
наявність програми знешкодження відходів вироб-
ництва,  впровадження  систем енергозбереження 
виробництва, наявність відділу логістики, впрова-

дження систем комплаенсу в процес виробництва. 
Кадрова відповідальність підприємства нарахо-
вує тринадцять показників: наявність вищої освіти 
представників  керуючого  персоналу,  можливість 
отримання  професійної  фахової  освіти  праців-
никами  підприємства,  наявність  співробітництва 
з  вищими  навчальними  закладами  Харківського 
регіону,  наявність  колективного  договору,  наяв-
ність науково-практичного діалогу з працівниками 
інших  підприємства,  наявність  програми  пенсій-
ного  забезпечення  на  підприємстві,  відсутність 
заборгованості із заробітної плати у складі поточ-
них зобов’язань, зростання соціальних витрат на 
одного  працівника,  коефіцієнт  плинності  кадрів, 
коефіцієнт зростання фонду оплати праці, коефі-
цієнт  розвитку  персоналу.  Етична відповідаль-
ність  складається  з  таких  показників:  наявність 
кодексу  КУ  та/або  кодексу  корпоративної  етики, 
можливість  ознайомлення  зі  статутом  підпри-
ємства,  проведення  незалежної  аудиторської 
перевірки,  наявність  положень  про  обмеження 
повноважень  виконавчого  органу,  відповідність 
інформації на Інтернет-сайті Закону України «Про 
акціонерні товариства», наявність ініціатив підпри-
ємства у галузі інформаційної відкритості бізнесу: 
прозорість  фінансових/інвестиційних/  кредитних 
операцій,  розкриття  даних  щодо  реалізації  КСВ, 
відсутність  дискримінації  на  підприємстві,  від-
сутність  фактів  розкриття  персональних  даних 
працівників проти  їх  згоди,  відсутність штрафних 
санкцій,  які  було  сплачено  підприємством,  від-
сутність  судових  процесів  протягом  аналізова-
ного  періоду  за  участі  підприємства,  відсутність 
судових  справ,  за  якими  розглядаються  позовні 
вимоги  у  розмірі  10  або  більше  відсотків  активів 
підприємства,  наявність  інформації  щодо  поточ-
ного стану порушених проти підприємства справ. 
Відповідальність бізнес-партнерства містить у 
собі: наявність іноземних ринків збуту, відсутність 
у ЗМІ  інформації  стосовно використання методів 
нечесної конкурентної боротьби, проведення куль-
турних  заходів  під  патронатом  підприємства  для 
створення позитивного іміджу, наявність зазначе-
них на сайті чи у фінансовій звітності конкурентних 
переваг, проведення бізнес-проектів з іноземними 
підприємствами,  наявність  системи  проведення 
аудиту нових партнерів, наявність інформації сто-
совно зобов’язань підприємства, наявність візитів 
іноземних партнерів протягом звітного періоду на 
підприємство.  Останнім  напрямом  оцінки  рівня 
реалізації  КСВ  є  відповідальність соціальної 
діяльності підприємства:  наявність  системи 
зворотного зв’язку з клієнтами, наявність ініціатив-
них соціальних проектів, які розроблені підприєм-
ством, наявність розділу, який присвячено корпо-
ративній соціальній відповідальності підприємства 
на  Інтернет-сайті,  наявність  крос-регіональних 
програм  реалізації  корпоративної  соціальної  від-
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Таблиця 3

Програма підвищення рівня реалізації КСВ підприємства 

Показники-репрезентанти Інструменти

В
ід

по
ві

да
ль

ні
ст

ь 
 п

ро
ду

кц
ії

Наявність післяпродажного та 
гарантійного сервісу для виробленої 

підприємством продукції

Експертне укладання бізнес-договорів (передбачення після 
продажного та гарантійного сервісу) 
Створення філіалів гарантійного обслуговування

Приймання участі у виставках, 
ярмарках продукції підприємства Моніторинг виробничих виставок, ярмарок у тому числі зарубіжних

Коефіцієнт зростання обсягів 
продажу продукції

Автоматизація ланцюжка заявок, продажів, відвантаження 
дистриб’юторам

Використання поновлюваних 
ресурсів та ресурсів другого циклу 

під час виробництва

Інвестування у сонячні батареї, «розумна енергетика», побудова 
сонячних енергопарків на виробництві  
Закупівля обладнання для переробки виробничих відходів

В
ід

по
ві

да
ль

ні
ст

ь 
ви

ро
бн

иц
тв

а

Наявність процесів автоматизації  
у виробництві

Програми автоматизації обліку (Apek), технологічних процесів 
(CRM bpm’online), маркетингових досліджень, управління 
клієнтськими зверненнями

Чи відбувався випуск інноваційної 
продукції за аналізований період

Поступове технічне переоснащення виробництва, інноваційний 
консалтинг, пілотні випуски продукції

Впровадження систем комплаенсу  
в процес виробництва.

Документальне затвердження стандарту щодо комплаенсу 
в процес виробництва (commitment to compliance) – Кодекс 
корпоративної етики, комплаенс-аудит, «гаряча лінія», регулярне 
тестування та тренінги

Ка
др

ов
а 

ві
дп

ов
і- 

да
ль

ні
ст

ь

Наявність науково-практичного 
діалогу з працівниками інших 

підприємств
Підтримка науково-практичного діалогу з працівниками інших 
підприємств

Зростання соціальних витрат  
на працівника

Оцінка затребуваності соціальних послуг та пільг серед персоналу 
та вивільнення коштів на більш необхідні

Коефіцієнт плинності кадрів Розроблення програм професійного та кар’єрного росту для 
працівників, грамотна HR-політика

Ет
ич

на
  

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

іс
ть

Можливість ознайомлення  
зі статутом підприємства Розміщення статуту на корпоративному веб-сайті підприємства

Наявність ініціатив підприємства 
в галузі інформаційної відкритості 
бізнесу: прозорість фінансових, 

інвестиційних, кредитних операцій, 
розкриття даних щодо реалізації 

КСВ

Періодичний випуск корпоративного видання з новинами щодо 
фінансових, інвестиційних, кредитних операцій, реалізації КСВ  
Відкрите інтерв’ю з членами НР, правління, персоналом для 
підвищення інформаційної відкритості бізнесу

Відсутність фактів розкриття 
персональних даних працівників 

проти їх згоди
Реєстрація колективного договору, контроль його виконання 
Розроблення порядку обробки персональних даних

В
ід

по
ві

да
ль

ні
ст

ь 
бі

зн
ес

-п
ар
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Відсутність у ЗМІ інформації 
стосовно використання методів 
нечесної конкурентної боротьби

Моніторинг електронних баз ЗМІ (аналіз коментарів до статей 
на онлайн-ресурсах, аналіз блогів та відгуків в Інтернет-
магазинах, соціальних мережах, аналіз форумів ) (Google Trends, 
Brandanalytics, Wobot тощо)

Проведення бізнес-проектів  
з іноземними партнерами

Моніторинг відкритих бізнес-майданчиків для пошуку ВЕД 
партнерів (LinkedIn), розроблення англомовних профілів з описом 
бізнесу та продукції у соціальних мережах
Укладання комерційної пропозиції та надсилання її з відділом ВЕД 
Харківської торгової-промислової палати

Наявність системи проведення 
аудиту нових партнерів Проведення аудиту нових партнерів

В
ід
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 д

ія
ль
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і

Наявність ініціативних соціальних 
проектів, які розроблені 

підприємством
Мозковий штурм, власні спостереження як ініціатива для 
розроблення соціальних проектів на підприємстві

Наявність витрат на соціальні 
заходи у загальному обсязі витрат 

підприємства

Контактування з UVCA(Ukrainian Venture Capital & Private Equity 
Association ) 
Платформи краундфандінгу 
Моніторинг грантів та пропозицій іноземних інвестиційних фондів 
(Horizon 2020, COSME, Creative Europe, CBC Romania-Ukraine 
тощо)
Участь у конкурсах соціальних проектів

Наявність системи матеріальної 
допомоги для працівників

Розроблення колективного договору та внесення положень щодо 
матеріальної допомоги для працівників

Наявність медичного закладу  
для працівників підприємства

Побудова медичного закладу для підприємства 
Підписання страхового договору зі страховою компанією 
щодо корпоративного медичного страхування для працівників 
підприємства

Власна розробка автора
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повідальності,  наявність  витрат  на  соціальні 
заходи у загальному обсязі витрат підприємства, 
наявність  системи  матеріальної  допомоги,  наяв-
ність системи надання житла працівникам підпри-
ємства, наявність медичного закладу для праців-
ників підприємства, наявність організації дозвілля 
працівників,  коефіцієнт  зростання  соціальних 
витрат. Логічно стверджувати, що кількість показ-
ників  є  досить  великою  та  потребує  зменшення 
задля  розроблення  дієвого  та  цільового  комп-
лексу  заходів.  Для  цього  використовують  еконо-
міко-математичні  методи  редукції  та/або  методи 
кластерного аналізу, експертні методи тощо. Авто-
ром  було  вирішено  провести  кластерний  аналіз 
(після розрахунку показників та проведення стан-
дартизації),  який  розподілив  показники  на  групи.  
Після цього було використано економіко-матема-
тичний  метод  «центрів  тяжіння»  для  визначення 
у кожному кластері типових показників-репрезен-
тантів та розроблення заходів саме за цими показ-
никами [10, с. 224]. 

Зазвичай після визначення показників-репре-
зентантів використовуються методи експертного 
опитування  серед  персоналу  підприємств  для 
виявлення  ступеня  важливості  кожного  склад-
ника КСВ та показників-репрезентантів. Із вияв-
леним ступенем важливості можна використати 
метод  розрахунку  інтегрального  показнику,  за 
яким можна визначати рівень реалізації КСВ того 
чи іншого підприємства. Потрібно зазначити, що 
дана  методика  є  новою,  розробленою  автором 
та  практично  значущою  для  підприємств,  які 
мають  на  меті  євроінтеграцію.  Потрібно  також 
звернути  увагу,  що  набір  показників-репрезен-
тантів може бути різним для кожного окремного 
підприємства  через  відмінності  під  час  розра-
хунку показників КСВ.

Висновки з проведеного дослідження. 
У  статті  розроблено  комплекс  стратегічних  захо-
дів управління КБ машинобудівного підприємства, 
який  ураховує  розкрите  автором  поняття  корпо-
ративної  безпеки,  визначені  її  складники  та  най-
кращі практики корпоративного управління. Таким 
чином,  визначені  стратегічні  заходи  є  практич-
ними рекомендаціями для управлінців, які можуть 
упроваджуватися вибірково для підвищення рівня 
ФЕБ, рівня корпоративного управління, рівня кор-
поративної  соціальної  відповідальності,  які  фор-
мують стан КБ. Окрім цього, автором наголошено 
на різниці між станом та рівнем КБ. 
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DEVELOPMENT OF A CORPORATE SECURITY’S MANAGEMENT STRATEGIC MEASURES COMPLEX 
FOR MACHINE-BUILDING ENTERPRISE

The achievement of a high level of corporate security of machine-building enterprises can be objectively 
considered as a way to overcome Ukraine’s economic, technological, innovation and corporate backwardness 
from foreign competitors. However,  it should be noted that according to economic researchers,  the current 
situation  in  the  field  of  domestic machine-building  is  heterogeneous  and  unstable. This  can  be  explained 
by the substantial degree of wear and tear of fixed assets, the low level of product competitiveness, insuffi-
cient investment, and inappropriate use of resources. Besides, it should be stressed that almost all machine-
building enterprises are joint-stock companies; therefore, much attention is given to the low level of corporate 
governance at enterprises, non-compliance with international standards and best practices of corporate gov-
ernance, the absence of foreign shareholders and listing on internationally recognized exchanges, etc.

According to the author, the development of a complex of strategic management activities of the corpo-
rate security for the machine-building enterprise should be based on an understanding of corporate security 
definition. Thus, taking into account the peculiarities of the corporate security (corporate governance system 
availability, the availability of corporate interests and the need to harmonize them, the presence of corporate 
relations, availability aspect of corporate social responsibility). 

The article provides  that corporate security –  is a state of security and harmonization of business  rela-
tions for corporate governance as possible profit based on the principles of allocation and combination of key 
positions of social responsibility, harmonization of corporate interests of stakeholders, compliance with inter-
national standards of corporate governance. Consequently, the implementation of corporate security manage-
ment tools is a complex process whose objectives can be considered as the development of key capabilities 
of  the  company  in  order  to  improve  corporate  governance,  harmonize  corporate  interests  of  stakeholders 
and implement corporate social responsibility of the company. Thus, the author’s opinion, to.ols of enterprise 
security are a set of institutional reasonable methods, technologies, methods and policy measures designed to 
meet modern trends of the world economy, corporate governance best practices, generally recognized interna-
tional standards of business and personal status and corporate security level of enterprises.
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АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ГАЛУЗІ З ВИРОБНИЦТВА СОКІВ
ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT OF THE JUICE PRODUCTION INDUSTRY

Постановка проблеми. Питання забезпечення 
населення  України  якісним  харчуванням,  у  тому 
числі соками та соковмісними напоями, є важливим 
навіть  із  погляду  продовольчої  безпеки. Останнім 
часом  виробництво  та  споживання  соків  пережи-
вають не найкращі часи. Відбувається скорочення 
обсягів виробництва та споживання, тому встанов-
лення факторів, що впливають на ці  показники,  є 
важливим для наукової та практичної  діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням ринку соків займалися багато нау-
ковців та компаній. О.О. Євтушевська та С.І. Бабу-
ріна [1], Ю.А. Лукомський  [ 4] розглядали тенден-
ції розвитку ринку. Л.В. Кручак досліджувала ринок 
соків із погляду аналізу та оцінки впливу дебітор-
ської заборгованості покупців на його розвиток [2]. 
В.А.  Дроздова  досліджувала  зони  ведення  орга-
нічного господарства, що є корисним для дитячого 
харчування [3]. Менеджери компанії Koloro дослі-
джували ринок соків, тенденції зміни експорту та 
імпорту та основних гравців ринку [6]. Проте зали-
шилося малодослідженим зовнішнє середовище, 
яке  безпосередньо  впливає  на  обсяги  виробни-
цтва та споживання соків.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
узагальнення  та  аналіз  статистичних  даних  для 
встановлення  зовнішніх факторів, що  впливають 
на  обсяги  виробництва  сировини  та  готової  про-
дукції – соків.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Тривалий час соки не вважалися товарами щоден-
ного  споживання  чи  першої  необхідності,  проте 
з часом та деяким зростанням доходів населення, 
соки  та  соковмісні  напої  стали  товаром,  який  за 
неофіційною  статистикою  купують  набагато  час-
тіше,  ніж  10  років  тому.  Проте  останнім  часом 
унаслідок економічної кризи не всі українці мають 
можливість  купувати    соки або купують  їх рідше, 
ніж декілька років тому. Ситуація в Україні достат-
ньо неоднозначна. Якщо розмовляти з пересічним 
громадянином,  то  можна  отримати  інформацію 
щодо  погіршення фінансового  стану,  проте  якщо 
дивитися  на  офіційну  статистику  –  доходи  насе-
лення зростають.

Згідно  зі  статистичними  даними,  середньомі-
сячний  наявний  доход  у  2016  р.  по  відношенню 
до  2014  р.  зріс  на  32,9%,  а  реальний  доход  – 
на 30,8%. Відповідні показники наведено в табл. 1.
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У статті розглянуто зовнішнє середовище, 
що впливає на обсяги виробництва та стан 
галузі з виробництва соків. Проаналізовано 
чисельність, розподіл населення,  показники 
доходів різних вікових груп та в розрізі місця 
проживання. Досліджено обсяги споживання 
плодів, ягід та винограду, площ їх насаджень 
та виробництва. Встановлено динаміку 
змін цін реалізації сировини та обсягів вироб-
ництва соків. На тлі падіння платоспромож-
ного попиту та збільшення вартості сиро-
вини зроблено висновки щодо незадовільної 
динаміки розвитку стану галузі з виробни-
цтва соків.
Ключові слова: соки, виробництво соків, 
доходи населення, промисловість, індекси 
цін.

В статье рассмотрена внешняя среда, 
которая влияет на объемы производства и 
состояние отрасли по производству соков. 
Проанализированы численность, распре-
деление населения, показатели доходов 
разных возрастных групп и в разрезе мест 
проживания. Исследованы объемы потре-
бления плодов, ягод и винограда, площади 
их посадки и производства. Установлена 

динамика изменения цен реализации сырья 
и объемов производства соков. На фоне 
падения платежеспособного спроса и уве-
личения стоимости сырья сделаны выводы 
о неудовлетворительной динамике разви-
тия состояния отрасли по производству 
соков.
Ключевые слова: соки, производство 
соков, доходы населения, промышленность, 
индексы цен.

The article examines the external environment, 
which affects the production volumes and the state 
of the juice industry. The number, distribution of 
the population, income indicators of different age 
groups and in the context of places of residence 
were analyzed. The volume of consumption of 
fruit, berries and grapes, the area of their planting 
and production are investigated. The dynamics 
of changes in the prices of sales of raw materials 
and volumes of juice production is established. 
Against the backdrop of a fall in solvent demand 
and an increase in the cost of raw materials, 
conclusions were drawn about the unsatisfac-
tory dynamics of the state of the juice industry.
Key words: juices, juice production, population 
incomes, industry, price indices.

Таблиця 1
Показники середньомісячного наявного та реального доходів населення

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р.
Середньомісячний наявний дохід у розрахунку на одну особу, грн. 2232 2587 2968
до попереднього року,% 99,6 115,9 114,7
Середньомісячний реальний наявний дохід у розрахунку на одну 
особу, грн. 1991 1740 2605

Джерело: статистичний збірник «Україна – 2016», Держстат України
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Важливим  показником  є  розмір  заробітної 
плати,  а  також  пенсій.  Згідно  з  офіційною  ста-
тистикою,  між  цими  показниками  була  велика 
різниця,  яка  з  часом  стала  ще  більшою.  У  від-
сотковому відношенні у 2014 р. пенсія по відно-
шенню до заробітної плати становила 45,45%, у 
2015 р. – 40,51%, а в 2016 р. цей показник змен-
шився до 35,2%. Тобто  за    три роки пенсіонери 
стали на 10% біднішими по відношенню до пра-
цюючих.  Динаміка  зростання  розміру  заробітної 
плати та пенсій наведена на рис. 1.

Наведені  показники дають можливість робити 
висновки щодо можливості громадянами купувати 
продукти, що не є продуктам першої необхідності. 
Наприклад, є очевидним той факт, що середньо-
статистичний  пенсіонер  навряд  чи  буде  покуп-
цем  соків  промислового  виробництва,  адже  вар-
тість 1 літру соку становить близько 20  грн., або 
1,09% від розміру пенсії.

Згідно  зі  статистичними  даними,  поза  межею 
купівельної  спроможності  безалкогольних  напоїв 
стає  близько  15–20%  населення  пенсійного  віку. 
Звичайно, населення у віці до 17 років переважно 
не мають власних доходів, проте вони можуть спо-
нукати до купівлі тих чи інших товарів рідних, що 
працюють та отримують доход. У табл. 2 наведено 
дані щодо розподілу постійного населення за окре-
мими віковими групами. За нашим припущенням, 
найбільш привабливою для виробників є цільова 
група у віці від 15 до 64 років.

Водночас отримані дані можливо оцінити у від-
сотковому  відношенні.  Табл.  3  демонструє,  що 
потенційними  активними  покупцями можуть  бути 
близько 64% населення.

Вищенаведені  дані  демонструють  також, 
що  купівельноспроможного  населення  щороку 
стає  менше.  Якщо  в  2010  р.  це  було  70,2%,  то 
в  2017 р. –63,4%. Також можливо оцінити показ-
ники  заробітної плати, пенсії  та допомоги  грома-

Таблиця 2
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами, тис. осіб

 
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами, тис. осіб

всього 
населення

0-14 
років

0-15 
років

0-17 
років

16-59 
років

15-64 
роки

18 років 
і старше

60 років 
і старше

65 років  
і старше

2010 45782,6 6483,6 6982,6 8081,1 29328,6 32130,2 37701,5 9471,4 7168,8
2011 45598,2 6496 6975,7 8003,3 29090,1 32137 37594,9 9532,4 6965,2
2012 45453,3 6531,5 6993,1 7971,6 28842,2 31993,3 37481,7 9618 6928,5
2013 45372,7 6620,6 7047,7 7990,4 28622,9 31846,8 37382,3 9702,1 6905,3
2014 45245,9 6710,7 7120,1 8009,9 28372,5 31606,4 37236 9753,3 6928,8
2015 42759,7 6449,2 6816 7614,7 26613,3 29634,7 35145 9330,4 6675,8
2016 42590,9 6494,3 6856,3 7614 26317,4 29327,7 34976,9 9417,2 6768,9
2017 42414,9 6535,5 6887 7615,6 25982 29011,9 34799,3 9545,9 6867,5

Джерело: дані Держстату України

Таблиця 3
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами,%

 
Розподіл постійного населення за окремими віковими групами,%

0-14 років 0-15 років 0-17 років 16-59 років 15-64 роки 18 років  
і старше

60 років  
і старше

65 років  
і старше

2010 14,2 15,3 17,7 64,1 70,2 82,3 20,7 15,7
2011 14,2 15,2 17,5 63,5 70,2 82,1 20,8 15,2
2012 14,3 15,3 17,4 63,0 69,9 81,9 21,0 15,1
2013 14,5 15,4 17,5 62,5 69,6 81,7 21,2 15,1
2014 14,7 15,6 17,5 62,0 69,0 81,3 21,3 15,1
2015 14,1 14,9 16,6 58,1 64,7 76,8 20,4 14,6
2016 14,2 15,0 16,6 57,5 64,1 76,4 20,6 14,8
2017 14,3 15,0 16,6 56,8 63,4 76,0 20,9 15,0

Джерело: опрацьовано за даними Держстату України
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Рис. 1. Динаміка зростання розміру заробітної 
плати та пенсії

Джерело: опрацьовано за даними Держстату України
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дянам, які перебували у складних життєвих обста-
винах (табл. 4).

Для  оцінки  ринку  також  важливим  є  показник 
кількості  населення.  Невтішна  статистика  остан-
ніх років говорить про те, що українців стає дедалі 
менше.  Крім  того,  змінюється  відсоткове  співвід-
ношення  між  міським  та  сільським  населенням. 
Згідно з табл. 5, сільського населення стає у від-
сотках менше на  користь міських мешканців, що 
для  виробників  соків  є  позитивною  динамікою 
з погляду потенційних покупців продукту. 

Сільські  мешканці  мають  більше  можливос-
тей вирощувати фрукти та робити з них компоти 
та  соки, що  робить  із  них  не  дуже  перспективну 
для збільшення обсягів продажу аудиторію. Проте 
міських мешканців також не побільшало за раху-
нок загального зменшення кількості населення. 

Порівняльний  аналіз  отриманих  показників 
свідчить, що за останній час не було жодного року, 
коли чисельність населення збільшувалася. Почи-
наючи  з  2002  р.  Україна  втратила    12,2%  насе-
лення. Для будь-якої країни це величезна кількість 
громадян, а для виробників продуктів – втрачена 
величезна  кількість  потенційних  покупців,  що  не 
може не відбитися на обсягах продажу на внутріш-
ньому ринку. Згідно з даними табл. 6, зменшення 
населення  відбулося  нерівномірно:  міське  насе-

лення зменшилося у 2017 р. до 2002 р. на 9,5%, 
а сільське – на 17,6%. 

Більш  детальний  аналіз  наведено  в  табл. 
7.  Згідно  з  отриманими  даними,  найбільшим 
регіоном  за  кількістю  населення  станом  на 
01.01.2017 є Донецька область із кількістю насе-
лення майже на рівні   10%, більше тільки Київ-
ська область у сукупності з м. Київ – 11%. Таким 
чином, можна стверджувати, що внаслідок полі-
тичної ситуації та військових дій виробники будь-
якої продукції  (не лише безалкогольних напоїв) 
утратили значну частку внутрішнього ринку, яку 
не так просто компенсувати за рахунок нарощу-
вання експорту.

У  табл.  7  також  відображено  нерівномірність 
відсоткової  кількості  населення  міського  та  сіль-
ського за регіонами. Не беручи до уваги м. Київ, 
у Донецькій області переважна більшість мешкан-
ців (90,8%) міські, також це стосується Луганської 
області  (86,9%)  та  Дніпропетровської  (83,6%). 
Найменшими за кількістю міських жителів є Закар-
патська  область  (37%),  Чернівецька  (43,1%), 
Івано-Франківська (43,9%), Тернопільська (44,7%), 
Рівненська  (47,5%).  Простежується  закономір-
ність: на сході країни мешканці проживають пере-
важно у містах, а на заході понад 50% проживає 
у сільський місцевості. 

Таблиця 4
Показники заробітної плати, пенсії та допомоги

Показник 2014 2015 2016
Середньомісячна номінальна заробітна плата до попереднього року,% 106 120,5 123,6
Індекс реальної заробітної плати до попереднього року,% 93,5 79,8 109
Середній розмір допомоги громадянам, які перебували у складних життєвих 
обставинах, у розрахунку на одну особу, грн.   

 – грошової 785,7 1241,6 1671,9
 – натуральної 119,7 221,8 222,4

Джерело: статистичний збірник «Україна – 2016», Держстат України

Таблиця 5
Чисельність населення

Показник 2002 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Наявне населення, млн. осіб 48,5 45,8 45,6 45,6 45,4 42,9 42,8 42,6
 – міське 32,6 31,5 31,4 31,4 31,3 29,7 29,6 29,5
 – сільське 15,9 14,3 14,2 14,2 14,1 13,2 13,2 13,1
Відсотків до всього населення   
 – міське 67,2 68,8 68,9 68,9 68,9 69,2 69,2 69,2
 – сільське 32,8 31,2 31,1 31,1 31,1 30,8 30,8 30,8

Джерело: дані Держстату України

Таблиця 6
Динаміка змін чисельності населення

Показник 2011 до 2002 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 до 2002
Наявне населення, млн. осіб -5,6 -0,4 0,0 -0,4 -5,5 -0,2 -0,5 -12,2
 – міське -3,4 -0,3 0,0 -0,3 -5,1 -0,3 -0,3 -9,5
 – сільське -10,1 -0,7 0,0 -0,7 -6,4 0,0 -0,8 -17,6

Джерело: опрацьовано за даними Держстату України
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Отримані  дані  викликають  побоювання  також 
щодо  наявності  сировинної  бази,  точніше  мож-
ливості  її  обслуговування,  адже  вирощування 
сировини вітчизняного виробництва відбувається 
у сільській місцевості, тому повинна бути достатня 
кількість  населення  для  праці  в  полях  та  садах. 
Згідно з отриманою інформацією, Україна, незва-
жаючи на родючі землі, потребує більшої кількості 
фруктів та овочів, ніж виробляє.

Таке становище свідчить про дефіцит сировини 
для промислового виробництва соків та соковміс-
них напоїв. На рис. 1 наведено дані щодо спожи-
вання плодів, ягід та винограду (без переробки на 
вино), де простежується динаміка зменшення спо-
живання за останні  три роки та фактично повер-
нення до обсягу споживання 2010 р.

На  виробництво  та  споживання  впливає 
такий  показник,  як  площа  насаджень.  Соки 
з  вітчизняної  сировини  випускаються  пере-
важно  з  культур  плодових  та  ягідних  та  вино-
граду. У табл. 8 наведено дані щодо зменшення 
площі насаджень, відповідно культур плодових 
та  ягідних  –  на  12,2%  та  виноградників  –  на 
48,3%.  Зменшення  площ  є  насаджень  потен-
ційно  може  негативно  впливати  на  обсяги 
виробництва. Треба відзначити, що зменшення 
відбувається не тільки загального обсягу наса-
джень,  а  й  площ  культур  у  плодоносному  віці. 
Динаміка площ насаджень винограду говорить, 
що 96% виноградників знаходяться у плодонос-
ному віці. З одного боку, це  гарно, бо всі  вони 
успішно плодоносять,  проте це  також свідчить 

Таблиця 7
Розподіл населення за регіонами країни

Регіон/область Чисельність наявного 
населення, тис. осіб

у т. ч. 
міське, тис.

Відсоток міського 
населення

Відсоток від 
загальної кількості 

населення
Донецька 4244 3852,3 90,8 10,0
Дніпропетровська 3230,4 2701,1 83,6 7,6
м. Київ 2925,8 2925,8 100,0 6,9
Харківська 2701,2 2178,8 80,7 6,3
Львівська 2534 1544,7 61,0 6,0
Одеська 2386,5 1595,7 66,9 5,6
Луганська 2195,3 1908,5 86,9 5,2
Запорізька 1739,5 1343 77,2 4,1
Київська 1734,5 1077,9 62,1 4,1
Вінницька 1590,4 810,1 50,9 3,7
Полтавська 1426,8 885,6 62,1 3,4
Івано-Франківська 1379,9 605,1 43,9 3,2
Хмельницька 1285,3 726,4 56,5 3,0
Закарпатська 1258,8 465,5 37,0 3,0
Житомирська 1240,5 730,6 58,9 2,9
Черкаська 1231,2 701,6 57,0 2,9
Рівненська 1162,7 552,3 47,5 2,7
Миколаївська 1150,1 786,1 68,4 2,7
Сумська 1104,5 759,1 68,7 2,6
Тернопільська 1059,2 473,6 44,7 2,5
Херсонська 1055,6 646,3 61,2 2,5
Волинська 1041 544,6 52,3 2,4
Чернігівська 1033,4 669,3 64,8 2,4
Кіровоградська 965,8 607,2 62,9 2,3
Чернівецька 908,1 391,1 43,1 2,1
Україна всього 42584,5 29482,3  100

Таблиця 8
Площа насаджень культур плодових та ягідних, виноградників, тис. га

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 до 
2010 р.

Насадження культур плодових та ягідних  255 255 255 253 239 235 224 -12,2
у т. ч. у плодоносному віці 223 223 223 222 210 206 197 -11,7
Виноградники 87 84 78 75 49 45 45 -48,3
у т. ч. у плодоносному віці 68 69 68 67 44 42 43 -36,8

Джерело: опрацьовано за даними Держстату України
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про  відсутність  «молодняку»,  який  прийде  на 
зміну наявним лозам.

Незважаючи  на  те  що  кількість  площ  наса-
джень зменшується, на виробництві культур пло-
дових  та  ягідних  це  не  позначилося  негативно. 
Показники 2016 р. до 2010 р. свідчать про збіль-
шення виробництва на 14,9%, що є  гарним фак-
том.  Таким  чином,  можна  стверджувати,  що  від-
бувається більш раціональне використання землі, 
підвищуються врожаї з 1  га. Отримані дані наве-
дено в табл. 9. 

Причини  такого  явища  достеменно  невідомі, 
проте  можна  припустити,  що  це  відбувається  за 
рахунок  використання  нових  культур,  більш  уро-
жайних  та  стійких  до  захворювань,  окрім  того, 
більш  придатних  для  транспортування.  Багато 
виробників  використовують  сучасні  системи 
поливу, що також зберігає та збільшує врожайність 
культур. Однак показники виробництва винограду 
останнім  часом  стабільно  від’ємні,  що  позначи-
лося також на відсотковому співвідношення куль-
тур плодових та ягідних до винограду. 

Економічна  ситуація  у  країні,  зростання  курсу 
долара,  комунальних  платежів,  заробітної  плати 
та  вартості  пального  позначилося  на  цінах  реа-
лізації  продукції  сільськогосподарського  вироб-
ництва.  Так,  ціни  на  плодові  та  ягідні  культури 
збільшилися тільки з 2014 р. до 2016 р. на 241%, 
притому що  з  2010  до  2014  р.  вони  були  більш-
менш стабільними.
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Рис. 2. Обсяг споживання плодів, ягід та винограду 

(без переробки на вино), на одну особу, кг 

Джерело: опрацьовано за даними Держстату України

Рис. 3. Середні ціни реалізації культур  
плодових та ягідних сільськогосподарськими 

підприємствами, грн. за 1 т 

Джерело: дані Держстату України

Таблиця 9
Виробництво культур сільськогосподарських, тис. т

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 до 
2010 р.,%

Культури плодові та ягідні 1747 1896 2009 2295 1999 2153 2007 14,9
Виноград 408 522 456 575 436 386 378 -7,4
Всього: 2155 2418 2465 2870 2435 2539 2385  
у тому числі,%:         
 – культури плодові та ягідні 81,1 78,4 81,5 80,0 82,1 84,8 84,2  
 – виноград 18,9 21,6 18,5 20,0 17,9 15,2 15,8  

Джерело: опрацьовано за даними Держстату України

 
Рис. 4. Індекс цін реалізації культур плодових  

та ягідних сільськогосподарськими 
підприємствами,% до попереднього року

Джерело: опрацьовано за даними Держстату України
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Рис. 5. Індекс споживчих цін на основні  
групи товарів (безалкогольні напої),  

% до попереднього року

Джерело: опрацьовано за даними Держстату України
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Показовими  є  також  індекси  споживчих  цін. 
У табл. 4 наведено дані щодо цін реалізації куль-
тур  плодоовочевих  та  ягідних, що  демонструють 
нестабільність. У 2015 р.  взагалі  відбулося  зрос-
тання цін більше ніж на 60%, у 2016 р. ціни трохи 
впали,  але  це  падіння  було  досить  незначним. 
Таке  зростання  закупівельних  цін  на  сировину 
відобразилося на цінах готової продукції, зокрема 
соках та інших безалкогольних напоях.

На  рис.  5  наведено  індекс  споживчих  цін  на 
безалкогольні  напої,  що  демонструє  майже  ана-
логічну картину, проте треба зауважити, що по від-
ношенню до цін на сировину ціни на напої жодного 
разу не зменшувалися –  кожного року ціна зрос-
тала від 2,2% до 66,1%.

Вищенаведена  статистика,  звичайно,  впливає 
на загальне виробництво соків фруктових та ово-
чевих та їх сумішей. Аналіз даних табл. 10 показує, 
що кількість вироблених соків фруктових та овоче-
вих (окрім сумішей) щороку зменшувалася, втратив 
за останні чотири роки 47,52% обсягу виробництва. 

Ситуація у виробництві сумішей соків фрукто-
вих та овочевих трохи краща. У 2016 р. кількість 
збільшилася майже на 1%, проте загальне падіння 
виробництва за чотири роки сягнуло 29,02%.

Висновки з проведеного дослідження. Нині 
для виробників соків та їх сумішей на порядку ден-
ному  стоїть  питання  не  розвитку  бізнесу,  а  його 
втримання.  Доходи  населення  зростають,  проте 
купівельна  спроможність  падає.  Кількість  насе-
лення щороку  зменшується  та  населення  старіє, 
за  віком  переходить  у  категорію  пенсіонерів,  де 
доходи  невеликі,  тому  багато  хто  відмовляє  собі 
у купівлі соків. Ціни на соки зростають, що робить 
аудиторію  покупців  ще  меншою,  проте  у  цьому 
немає вини виробників, це наслідки суттєвого під-
вищення закупівельних цін на сировину, енергоно-
сії та логістику.
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Таблиця 10
Виробництво соків фруктових та овочевих та їх сумішей, тис. т

2013 2014 2015 2016 2014/ 
2013,%

2015/ 
2014,%

2016/ 
2015,%

2017/ 
2013,%

Виробництво соків фруктових та овочевих 
(окрім сумішей), тис. т 463 440 264 243 -4,9676 -40 -7,9545 -47,516

Суміші соків фруктових та овочевих, тис. т 286 246 201 203 -13,986 -18,293 0,99502 -29,021

Джерело: опрацьовано за даними Держстату України
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ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT OF THE JUICE PRODUCTION INDUSTRY

The  issue of providing Ukrainian citizens with high-quality nutrition,  including  juices and  juice drinks,  is 
important even from the point of view of food security. Recently, the production and consumption of juices are 
experiencing not the best of times. There is a reduction in production and consumption volumes and thus the 
establishment of factors influencing these indicators is important for scientific and practical activity.

The article considers the external environment that affects production volumes and the state of the juice 
industry. The number, distribution of population, income indicators of different age groups and by the location 
of  residence are analysed.  Indicators  for  the number of people of  retirement age and  those who have not 
reached the age of 16 years are given. It is estimated that for an average pensioner in the level of pension, 
buying juices is almost impossible. Changes in the share of the population living in the urban and rural area 
are established that allows indirectly evaluating changes both in the number of potential consumers and the 
number of people who can work in rural households, processing fields and gardens.

Consumption of fruit, berries, and grape, their planted areas and production space are studied. The data 
obtained shows a reduction of planted areas, i.e. potential reduction of the raw material base. However, analy-
sis of  indicators has established that in spite of such a reduction, the number of cultivated raw materials is 
increased as a result of increased yield. Dynamics of changes in sale prices for raw materials and production 
volumes of juices are determined. In recent years, the raw material has grown significantly in price, which has 
affected the prime cost of juices.

Against  the backdrop of  falling demand and rising  raw material costs, conclusions are drawn regarding 
the poor development dynamics of the state of the juice production industry. At the present time, for the pro-
ducers of juices and their mixtures on the agenda, the question is not the development of business, but its 
maintenance. Personal income is increasing while purchasing capacity is decreasing. The number of people 
decreases annually and the population ages; by age, it goes into the category of pensioners, where incomes 
are small; therefore, many refuse to buy juices. Prices for juices are increasing, which makes the audience 
even smaller, but there is no fault of manufacturers, it is consequences of a significant increase in purchasing 
prices for raw materials, energy, and logistics.
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Постановка проблеми.  Агропромисловий 
комплекс  має  пріоритетний  напрям  через  винят-
кову  значущість  продуктів  харчування  у  забез-
печенні  життєдіяльності  людини  та  продовольчої 
безпеки держави. Такі  особливості АПК,  як  вико-
ристання  як  предметів  праці  живих  організмів, 
землі,  природних  та  інших  ресурсів,  сезонність 
виробництва, вимагають посилення її захищеності 
від порушень природного середовища, належного 
державного  регулювання  та  підтримки.  З  огляду 
на  це,  соціально-економічний  розвиток  аграрних 
підприємств впливає не лише обсяги виробництва 
ВВП,  а  й  на  стан  навколишнього  середовища, 
якість  життя  населення  тощо.  Тому  необхідно 
визначити напрями вирішення продовольчої про-
блеми з урахуванням не тільки економічно доціль-
ного  використання  ресурсного  потенціалу,  а  й 
з урахуванням екологічності та безпеки продукції 
вітчизняного  сільського  господарства.  Економіч-
ний  розвиток  сучасного  підприємства  вагомою 
мірою залежить від відносин власності та форми 
господарювання,  його  розмірів;  механізму  дер-
жавної  підтримки  вітчизняного  товаровиробника 
на внутрішньому і зовнішньому ринках. Зрештою, 
відродження  і  соціальний розвиток села  з  ураху-
ванням сучасних вимог щодо виробничих, побуто-
вих, екологічних та санітарно-гігієнічних умов жит-
тєдіяльності  сільського  населення  є  нагальною 
потребою та необхідністю.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пошук шляхів стабілізації  і подальшого ефектив-
ного  розвитку  підприємств  АПК  досліджуються 
в  наукових  працях  таких  вітчизняних  учених, 
як:  В.Г.  Андрійчук,  В.І.  Бойчик,  П.І.  Гайдуцький, 
А.С.  Даниленко,  С.Г.  Дяченко,  І.Г.  Кириленко, 
І.І.  Лукінов,  Ю.О.  Лупенко,  П.М.  Макаренко, 
В.П. Мертенс, В.Я. Месель-Веселяк, П.П. Руснак, 
П.Т. Саблук, Т.Й. Сус, М.М. Федоров, О.М. Шпичак 
та ін.

Агропромисловий  комплекс  дає  близько 
9–13%  валової  доданої  вартості  країни,  є  одним 
з  основних  бюджетоутворюючих  секторів  наці-
ональної  економіки.  Питома  вага  АПК  у  зведе-
ному  бюджеті  України  за  останні  роки  становить 
у  середньому  20%,  а  в  товарній  структурі  екс-
порту  –  понад  25%,  забезпечуючи  перше  місце 
на  світовому  ринку  олії  соняшникової,  друге 
місце – за експортом зернових, проте майже поло-
вина  валової  продукції  сільського  господарства 
виробляється у господарствах населення [4].

Виробничий  потенціал  аграрного  сектору 
України  значно перевищує потреби внутрішнього 
ринку, він може бути локомотивом розвитку націо-
нальної економіки та її ефективної інтеграції у сві-
тову економічну систему та забезпечити стабільну 
залежність від зовнішніх умов, оскільки Україна є 
гравцем  сировинного  ринку, що  робить  її  залеж-
ною від світових цін та попиту [5, с. 115].

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
оцінка сучасного економічного розвитку аграрних 
підприємств в умовах економічної кризи, зокрема 
таких показників, як обсяги виробництва продукції, 
продуктивність  праці  та  рентабельність  функціо-
нування підприємств, та обґрунтування основних 
заходів щодо зміцнення позитивної динаміки роз-
витку  сільського  господарства  та  забезпечення 
його конкурентоспроможності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Продовольча  безпека  прямо  пропорційно 
пов’язана  із  виробництвом  продукції  сільського 
господарства.  Динаміка  індексів  виробництва 
продукції  сільського  господарства має  позитивну 
динаміку  за  2016  р.:  господарства  всіх  категорій 
збільшили обсяги виробництва порівняно з попе-
реднім  роком  на  6,3%,  у  тому  числі  сільськогос-
подарські  підприємства  –  на  10%,  господарства 
населення – всього на 1,8%. За останні три роки, 
коли  статистичний  облік  проводиться  без  ураху-
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У статті розглянуто загальні тенденції 
економічного розвитку аграрних підпри-
ємств України. Зокрема, проаналізовано 
обсяги виробництва продукції, рівень продук-
тивності праці та рентабельність вироб-
ництва. Проаналізовано основні проблеми, 
що перешкоджають розширеному відтво-
ренню в аграрному виробництві.
Ключові слова: економічний розвиток, сіль-
ське господарство, валова продукція, про-
дуктивність праці, витрати, ціни, рента-
бельність, конкурентоспроможність.

В статье рассмотрены общие тенденции 
экономического развития аграрных пред-
приятий Украины. В частности, проанали-
зированы объемы производства продукции, 
уровень производительности труда и рен-
табельность производства. Проанализиро-

ваны основные проблемы, препятствующие 
расширенному воспроизводству в сельскохо-
зяйственном производстве.
Ключевые слова: экономическое разви-
тие, сельское хозяйство, валовая продук-
ция, производительность труда, издержки, 
цены, рентабельность, конкурентоспо- 
собность.

In the article, general tendencies of economic 
development of agrarian enterprises of Ukraine 
are considered. In particular, the volume of pro-
duction, the level of labour productivity and prof-
itability of production are analysed. The main 
problems that prevent extended reproduction in 
agrarian production are analysed.
Key words: economic development, agriculture, 
gross output, labour productivity, costs, prices, 
profitability, competitiveness.
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вання тимчасово окупованої території Автономної 
Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони 
проведення  АТО,  це  найкращі  результати,  адже 
в  2015  та  2014  рр.  господарства  населення  ско-
рочували  обсяги  виробництва  порівняно  з  попе-
реднім  роком.  По  господарствах  усіх  категорій 

у 2014 р. було зростання на рівні 2,2%, у 2015 р. 
проти 2014 р. – скорочення на 4,8% (табл. 1).

За рейтингом регіонів щодо виробництва про-
дукції  сільського  господарства  у  січні-березні 
2018  р.  до  ТОП-5  регіонів  за  питомою  вагою 
у  загальному  обсязі  виробництва  увійшли  Київ-

Таблиця 1
Динаміка індексів сільськогосподарської продукції підприємств України, 2000–2016 рр.,% до 

попереднього року

Роки Господарства всіх категорій
У тому числі

сільськогосподарські 
підприємства господарства населення

2000 109,8 98,1 118,6
2001 110,2 120,0 104,1
2002 101,2 97,6 103,8
2003 89,0 74,4 98,8
2004 119,7 142,5 108,1
2005 100,1 101,1 99,4
2006 102,5 108,3 98,6
2007 93,5 94,5 92,8
2008 117,1 136,3 102,5
2009 98,2 94,9 101,5
2010 98,5 97,7 99,1
2011 119,9 128,7 111,8
2012 95,5 93,4 97,8
2013 113,3 120,8 105,5
20141 102,2 104,0 99,9
20151 95,2 94,9 95,7
20161 106,3 110,0 101,8

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО.

Джерело: побудовано за даними [2]

Таблиця 2
Динаміка продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах України, 2002–2016 рр.

Роки На одного зайнятого в сільськогосподарському виробництві, у постійних цінах 2010 р., грн.
сільськогосподарське виробництво рослинництво тваринництво

2002 40728,8 51315,0 23691,1
2003 38007,0 44266,3 27351,7
2004 63376,9 78074,1 36084,0
2005 72621,9 86198,1 47992,8
2006 83854,6 98033,7 58507,4
2007 88571,3 94905,2 75970,2
2008 127372,5 142513,5 92722,8
2009 131332,0 138741,7 113976,7
2010 132680,4 133603,0 130473,7
2011 165229,0 171142,8 148840,3
2012 159679,0 155543,8 171798,3
2013 201216,9 202220,5 198185,6
20141 227753,4 228884,7 224105,1
20151 223309,9 218768,0 237990,0
2016м 275317,8 270863,2 292511,2
2016 до 
2002,% 676,0 527,8 1234,7

2016 до 
2014,% 120,9 118,3 130,5

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО.

Джерело: розраховано за даними [2]
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ська,  Вінницька,  Черкаська,  Дніпропетровська 
та  Полтавські  області.  По  Україні  за  цей  період 
індекс продукції сільського господарства становив 
99,5% проти аналогічного періоду минулого року, 
проте у 11 регіонах відбулося збільшення обсягів 
виробництва продукції сільського господарства [3].

Показники  ефективності  господарської  діяль-
ності  аграрних  підприємств,  зокрема  продуктив-
ність  праці,  також  мають  зростаючу  динаміку 
(табл. 2).

Порівняно з 2002 р. у 2016 р. на одного зайня-
того  в  сільськогосподарському  виробництві 
у постійних цінах 2010 р. вироблено сільськогос-
подарської  продукції  у  6,7  разів  більше,  у  тому 
числі  продукції  рослинництва  –  у  5,3  рази,  тва-
ринництва – у 12,3 рази. Така статистика свідчить 
не тільки про нарощування обсягів виробництва, 
а й про суттєве скорочення чисельності зайнятого 
населення  відповідно  до  демографічної  ситуації 
та  урбанізації.  За  три  останні  роки  зростання  є, 
звичайно,  меншим:  продуктивність  праці  у  сіль-
ськогосподарському виробництві зросла в 2016 р. 
проти 2014 р. на 20,9%, у тому числі у рослинни-
цтві – на 18,3%, тваринництві – на 30,5%.

За рейтингом регіонів по виробництву продук-
ції  сільського  господарства у розрахунку на одну 
особу у січні-березні 2018 р. до ТОП-5 регіонів уві-
йшли: Київська, Вінницька, Черкаська, Волинська 
та  Полтавські  області  [3].  Головним  індикатором 
ефективності  розвитку  сільського  господарства, 
звичайно, є показники рентабельності (табл. 3).

За  період  2002–2016  рр.  досягнутий  рівень 
рентабельності – у межах 20% – дає змогу забез-

печувати  просте  відтворення  виробництва.  Рос-
линництво  є  прибутковим  за  весь  досліджува-
ний період, виробництво продукції тваринництва 
переважно є збитковим, у тому числі і за 2016 р. – 
на  рівні  6,8%  збитковості.  Для  підвищення  рен-
табельності  виробництва  продукції  сільського 
господарства  необхідним  є  вдосконалення  роз-
міщення  підприємств,  їх  спеціалізації,  інтеграції 
та  технологій  виробництва;  розвиток  підприєм-
ницької  діяльності  та  диверсифікація  виробни-
цтва;  підвищення  якості  проектування,  будівни-
цтва,  реконструкції  та  правильної  експлуатації 
приміщень сільськогосподарського призначення; 
вдосконалення  та  підвищення  ефективності 
використання  основних  та  оборотних  засобів, 
земельних угідь; підвищення вимог до агрономіч-
ної,  зоотехнічної,  ветеринарної  роботи,  спрямо-
ваної  на  використання  можливостей  росту  про-
дуктивності,  врожайності,  якості  та  безпечності 
аграрної продукції; впровадження перспективних 
форм організації праці та конкурентоспроможних 
форм оплати праці; поліпшення соціально-побу-
тових  умов  праці  працівників.  У  тваринництві 
нагальною проблемою є зміцнення кормової бази 
та  впровадження  науково  обґрунтованих  норм 
годівлі із суворим контролем використання небез-
печних  стимуляторів  росту  тварин;  оптимізація 
структури стада та вдосконалення його ремонту; 
створення спеціалізованих ферм із вирощування 
ремонтного молодняка, вдосконалення племінної 
роботи.  У  рослинництві  перманентною  повинна 
бути робота з удосконалення селекційної роботи, 
контроль  над  використанням  підприємствами 

Таблиця 3
Динаміка рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції  

сільськогосподарських підприємствах України, 2002–2016 рр.,%

Роки Продукція сільського 
господарства

У тому числі
продукція рослинництва продукція тваринництва

2002 4,9 22,3 -19,8
2003 12,6 41,7 -18,8
2004 8,1 20,3 -11,3
2005 6,8 7,9 5,0
2006 2,8 11,3 -11,0
2007 15,6 32,7 -13,4
2008 13,4 19,6 0,1
2009 13,8 16,9 5,5
2010 21,1 26,7 7,8
2011 27,0 32,3 13,0
2012 20,5 22,3 14,3
2013 11,2 11,1 11,3
20141 25,8 29,2 13,4
20151 25,1 44,7 5,4
20161 21,5 28,3 -6,8
2016 до 
2002, +,- 16,6 6,00 13,0

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення АТО.

Джерело: розраховано за даними [2]
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науково  обґрунтованих  сівозмін  вирощування 
сільськогосподарських  культур,  мінімізація  сти-
муляторів росту тощо.

Розвиток аграрного виробництва, формування 
ефективної  соціально-економічної  бази  функці-
онування  аграрних  підприємств,  можливий  на 
основі  інтенсифікації, що ґрунтується на  іннова-
ційних засадах, упровадженні прогресивних тех-
нологій,  форм  організації  праці  та  виробництва 
та  спрямована  на  збільшення  обсягів  та  підви-
щення  ефективності  виробництва  високоякісної 
продукції [1]. 

Висновки з проведеного дослідження. Роз-
ширене  відтворення  виробництва  повинно  здій-
снюється на основі додаткових вкладень у засоби 
виробництва  та  праці  для  одержання  більшої 
маси  сільськогосподарської  продукції  з  однієї  й 
тієї  ж  земельної  площі.  При  цьому  нині  відтво-
рення  і  збереження  землі  є  головними  умовами 
її використання. Системно-комплексний підхід до 
використання взаємовпливу інтенсифікації та кон-
курентоспроможності  виробництва  повинен  мати 
реальний  розвиток  у  сучасних  умовах,  тому  що 
якість багатьох видів аграрної продукції не відпо-
відає  потребам  виробничого  та  індивідуального 
споживання,  а  отже,  вимогам  зростання  обсягів 
продажу і рівня цін. Взаємовплив конкурентоспро-
можності  й  інтенсифікації  виробництва  є  безпе-
речним:  конкурентоспроможність  визначається 
тривалим  отриманням  прибутку  завдяки  інтенси-
фікації, а інтенсифікація – використанням частини 
цього  прибутку  для  подальшого  розвитку  вироб-
ництва і зміцнення його конкурентоспроможності. 
Основними складниками механізму забезпечення 
конкурентоспроможності  аграрних  підприємств 
та забезпечення їх стійкого економічного розвитку 
повинні бути: 

–  організація  виробництва  (впровадження 
сучасних  форм  і  методів  управління  виробни-
цтвом, удосконалення організації виробничих про-
цесів,  упровадження  ефективних  методів  контр-
олю  якості  та  безпечності  аграрної  продукції  на 
всіх стадіях виробництва);

– техніка і технологія (впровадження інтенсив-
них  технологій  вирощування  культур  та  тварин, 
упровадження  сучасної  техніки,  що  забезпечує 
своєчасне  й  якісне  виконання  робіт  та  комфорт, 
використання інновацій);

–  економічне  обґрунтування  і  планування 
(встановлення  прийнятних  цін  відповідно 
до  запланованого  рівня  якості;  визначення  пер-
спектив і цілей щодо підвищення якості продукції; 
планування  рівня  підвищення  показників  ефек-
тивності  виробництва  та  необхідних  для  цього 
заходів;  економічне  обґрунтування  доцільності 

витрат на досягнення запланованого рівня вироб-
ництва);

–  контроль  і  мотивація  (підготовка  та  підви-
щення  кваліфікації  кадрів;  відповідальності  пра-
цівників; ефективна мотивація та моральне стиму-
лювання).
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

The agro-industrial complex has a priority direction due to the exceptional importance of food products in 
ensuring human life and food security of the state. These features of AIC as the use of objects of living organ-
isms, land, natural and other resources, seasonal production require strengthening its protection against viola-
tions of the environment, proper state regulation and support.

Food security  is directly proportionally  related  to  the agricultural production. According  to  the ranking of 
regions on agricultural production  in January-March 2018, Top 5  regions by  the share  in  the  total produc-
tion volume are: Kyiv, Vinnytsia, Cherkasy, Dnipropetrovsk, and Poltava regions. According to the ranking of 
regions on agricultural production per capita in January-March 2018, Top 5 regions are: Kyiv, Vinnytsia, Cher-
kasy, Volyn, and Poltava regions.

In order  to  increase agricultural production profitability,  it  is necessary  to  improve  the  location of enter-
prises, their specialization, integration, and production technology; develop business activity and production 
diversification; increase the quality of design, construction, reconstruction, and proper use of agricultural prem-
ises; improve and increase efficiency of the use of fixed and current assets, agriculturally used areas; raise 
requirements for agronomical, zootechnical, veterinary works aimed at the use of possibilities of increase in 
productivity, yield, quality, and safety of agricultural products; introduce prospective forms of labour organiza-
tion and competitive forms of labour remuneration; improve social and living conditions of work of employees. 
In animal husbandry, an urgent issue is to strengthen the forage base and introduce scientifically grounded 
food standards with a strict control over the use of dangerous growth additives for animals; optimize the flock 
structure  and  improve  its  replacement;  create  specialized  farms  for  breeding  herd  replacements,  improve 
stock breeding. In plant growing, works on improving breeding, control over the use of scientifically grounded 
shifts of cultivation of crops, minimization of growth additives, etc. should be permanent. The main components 
of  the mechanism  for providing competitiveness of agricultural enterprises and  their  sustainable economic 
development should be: an organization of production; processes and technology; economic substantiation 
and planning; control and motivation.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ  
КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМНО-РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛІННЯ  
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У статті розглянуто доцільність розро-
блення концепції системно-рефлексивного 
управління розвитком промислового підпри-
ємства. Доцільність вибору саме системно-
рефлексивного управління розвитком 
обґрунтовано з позиції ефективного вико-
ристання даного методу управління у про-
цесі виявлення резервів підвищення потен-
ціалу розвитку, усунення причин та проявів 
дисбалансів у виробничій, кадровій та фінан-
совій сферах діяльності підприємства.
Ключові слова: системно-рефлексивне 
управління, метод управління, потенціал 
розвитку, дисбаланс, промислове підприєм-
ство.

В статье рассмотрена целесообразность 
разработки концепции системно-рефлек-
сивного управления развитием промыш-
ленного предприятия. Целесообразность 
выбора именно системно-рефлексивного 
управления развитием обоснована с точки 
зрения эффективного использования дан-
ного метода управления в процессе выяв-

ления резервов повышения потенциала 
развития, устранения причин и проявлений 
дисбалансов в производственной, кадровой 
и финансовой сферах деятельности пред-
приятия.
Ключевые слова: системно-рефлексивное 
управление, метод управления, потенциал 
развития, дисбаланс, промышленное пред-
приятие.

The article considers the expediency of devel-
oping the concept of system-reflexive manage-
ment of the development of an industrial enter-
prise. The expediency of choosing exactly the 
system-reflexive development management is 
justified from the standpoint of the effective use 
of this method of management in the process of 
identifying reserves to increase the development 
potential, eliminating the causes and manifesta-
tions of imbalances in the production, personnel 
and financial spheres of the enterprise.
Key words: system-reflexive management, 
management method, development potential, 
imbalance, industrial enterprise.

Постановка проблеми.  У  практиці діяльності 
провідних  західних  компаній,  власники  бізнесу 
вже не одно десятиліття поступово відходять від 
ведення  діяльності  на  основах  класичної  школи 
управління, все більше орієнтуючись на відносно 
молоді  управлінські  тенденції,  а  саме  на  вико-
ристання  рефлексивних  впливів  для  досягнення 
заданої мети управління. 

Рефлексивний підхід, що базується на постула-
тах  системного  управління,  є  досить  бюджетним 
варіантом,  що  не  потребує  значних  фінансових 
вкладень  для  переконання  основних  суб’єктів 
управління  (інвесторів,  персонал,  споживачів) 
у  необхідності  впровадження  вибраних  заходів 
розвитку.  Залежно  від  результатів  визначення 
доцільності  розроблення  концептуальних  поло-
жень управління розвитком промислового підпри-
ємства  на  основі  використання  основ  системно-
рефлексивного  підходу  керівники  промислового 
підприємства  або  особи, що  приймають  рішення 
(ОПР), мають більш інформативний опис ситуації, 
що склалася на підприємстві, за допомогою якого 
мають  можливість  прийняти  більш  обґрунтовані 
рішення  щодо  подальшого  розвитку  організації 
з погляду управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню  системно-рефлексивного  управ-
ління розвитком промислового підприємства при-
свячено  праці  таких  учених,  як  В.В.  Трубчанин, 
І.С. Грозний, Н.Ю. Мариненко та ін.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
обґрунтування доцільності розроблення концепції 
системно-рефлексивного  управління  розвитком 
промислового підприємства

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Перш  ніж  перейти  до  розроблення  концептуаль-
них  положень  управління  розвитком  промисло-
вого  підприємства на основі  використання основ 
системно-рефлексивного  підходу,  пропонується 
визначити доцільність використання саме даного 
підходу, умови та об’єкти впливу.

Теорія  управління  нараховує  п’ять  класичних 
підходів:

– системний;
– процесний;
– ситуаційний;
– функціональний;
– ресурсний.
За напрямами дії дані підходи можуть мати такі 

аспекти:
– інноваційний;
– маркетинговий;
– конкурентний;
– економічний;
– технологічний та ін.
Вибір  того  чи  іншого  підходу  залежить  від 

поточної ситуації на підприємстві, його цілей роз-
витку  та  діяльності  в  короткостроковій  та  довго-
строковій  перспективах,  наявних  та  потенційних 
ресурсів  розвитку,  стану  зовнішнього  середо-
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вища,  динаміки  розвитку  конкурентів,  спрямова-
ності  ринку,  виду  продукції,  що  випускається,  та 
ін. Використання одного із цих підходів у чистому 
виді рідко зустрічається на практиці, скоріше впро-
ваджується такий підхід, що поєднує у собі влас-
тивості  декількох  підходів  (комплексний).  Проте, 
господарська  практика  діяльності  промислових 
підприємств  налічує  чимало  успішних  прикладів 
використання  одного  чи  декількох  з  класичних 
підходів управління (управління розвитком в тому 
числі), тому, на нашу думку, обґрунтування доціль-
ності розробки концепції системно-рефлексивного 
управління розвитком промислового підприємства 
необхідно  проводити  наступним  чином  (рис.  1). 

Вихідними  умовами  розроблення  запропоно-
ваної  процедури  визначення  доцільності  розро-
блення та впровадження концепції системно-реф-

лексивного  управління  розвитком  промислового 
підприємства стали такі:

1.  Доступність  до  внутрішньої  та  зовнішньої 
інформації,  що  стосується  діяльності  досліджу-
ваного  підприємства  та  підприємств-конкурентів 
(за необхідністю).

2. Доступність до суб’єктів рефлексивних впли-
вів  (споживачів,  персоналу,  інвесторів),  що  не 
чинять  свідомих  перешкод  під  час  проведення 
процедури обґрунтування.

3.  Часовий  інтервал  перед  проведенням  про-
цедури обґрунтування та впровадженням методів 
системно-рефлексивного  управління  розвитком 
промислового  підприємства  (в  разі  отримання 
позитивних  результатів  доцільності  розроблення 
та  впровадження  концепції)  становить  не менше 
одного року.

 

Моніторинг загроз 

Продукція Персонал Інвестори 

Зниження попиту  Підвищення 
плинності кадрів  Відтік інвестицій  

Аналіз ринку Аналіз ринку праці Аналіз ринку інвестицій 

Загрози Загрози Загрози 

Визначення ринкових можли-
востей підприємства з ураху-

ванням загроз та реакцій 

Аналіз готовності підприємства 
до впровадження програм роз-

витку 

Ідентифікація загроз 

Оцінка потенціалу
розвитку  

Виявлення резервів підвищення 
потенціалу розвитку з ураху-
ванням рефлексивних впливів  

Розроблення реакцій  

Формування висновків  
 

Рис. 1. Процедура визначення доцільності розроблення  
та впровадження концепції системно-рефлексивного управління  

розвитком промислового підприємства
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Як  видно  з  рис.  1,  проведення  процедури 
обґрунтування необхідно починати  з моніторингу 
загроз стосовно:

1. Ринку продукції, що виготовляється промис-
ловим підприємством, а саме:

– моніторинг  частки ринку, що  займає підпри-
ємство;

–  моніторинг  кон’юнктури  ринку  (динаміка 
попиту, пропозиції та ціни на власну продукцію та 
на продукцію підприємств-конкурентів);

–  моніторинг  споживацьких  уподобань,  дина-
міки їх зміни, характеру зміни, напряму зміни тощо.

2. Ринку праці:
–  моніторинг  попиту  та  пропозиції  на  робочу 

силу, що  діє  в  даний  момент  часу  та  в  коротко-
строковій перспективі;

– моніторинг середнього рівня заробітної плати 
в галузі;

– моніторинг дій підприємств-конкурентів з упе-
редження  щодо  переманювання  працівників  під-
приємства, порушення ділової етики та ін.;

– моніторинг сучасних напрямів із побудови та 
зміцнення  корпоративної  культури  на  підприєм-
стві, впровадження сучасних нефінансових мето-
дів мотивації, стимулювання, організації робочого 
місця.

3. Ринку інвестицій: 
– моніторинг  стану фінансового ринку,  валют-

ного курсу;
– моніторинг ринку інвестиційних проектів, що є 

потенційно привабливими для інвесторів підприєм-
ства для впровадження на власному підприємстві;

– моніторинг ринку  інвестиційних проектів, що 
є потенційно привабливими для інвесторів підпри-
ємства для впровадження на сторонньому підпри-
ємстві.

Інформаційними  джерелами  для  проведення 
вищенаведених видів моніторингу можуть бути:

– спеціальні видання;
– Інтернет-ресурси спеціалізованих порталів;
– експертні опитування;
–  результати  досліджень  власних  спеціалістів 

підприємства (маркетингового, планового відділів 
та ін.);

– результати досліджень залучених спеціалістів;
– інші джерела.
Як математичний інструментарій для інтерпре-

тації  даних  щодо  можливих  загроз  можна  вико-
ристовувати апарат теорії ймовірностей, зокрема 
з використанням математичного очікування випад-
кової величини, що дає змогу з високою точністю 
ймовірності  визначити  настання  чи  ненастання 
негативних  подій  під  дією  тих  чи  інших факторів 
(рис. 2).

За  найбільш  високим  рівнем  математичної 
ймовірності настання загрози проводиться іденти-
фікація найбільш крупних:

1. Зниження попиту на продукцію, що виготов-
ляється  підприємством  (за  результатами  моніто-
рингу ринку).

2.  Підвищення  плинності  кадрів  (за  результа-
тами моніторингу ринку праці).

3.  Відтік  інвестицій,  утрата  вигідного  проекту, 
що  може  бути  впроваджений  на  підприємстві 
в  рамках  розвитку  (за  результатами  моніторингу 
ринку інвестицій та інвестиційних проектів).

Для упередження настання виділених найбільш 
ймовірних  загроз  розвитку  промислового  підпри-
ємства доцільно провести розроблення відповід-
них  реакцій, що  включає  у  себе  підготовку  захо-
дів  із реагування. Якщо загроза все ж таки мала 
місце, відбувається реалізація реакції, якщо ні, то 

Рис. 2. Прогнозування настання загроз розвитку промислового підприємства на основі 
математичного очікування окремих факторів 

Удосконалено на основі [1]
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Таблиця 1
Система показників для проведення оцінки потенціалу розвитку промислового підприємства
№ 
з/п Показник Розрахункова формула Умовні позначення

Кадровий потенціал

1 Рівень раціональності трудових 
процесів  Gр. тр. = Kрац. / Kзаг.

Kрац. – кількість процесів, що 
здійснюються із застосуванням 
прогресивних форм організації праці;
Kзаг. – загальна кількість трудових 
процесів

2 Середній рівень кваліфікації 
працівників

.... / заграцтрр kkG =  

.
1

... /
.

заг

k

загпрацкв РPRG
заг

∑ ×=  

... / загзабкомп РPQ =  

... / загзалкомп РPQ =  

∑∑ ××=
..

1
.

1
.. /

m

залзаг

m

залматмат PCPCQ  

.... / загНДРпоттв РPG =  

.... / загпртрпр kkG =  

)(1 .... знпідтряк nnG ±=  

... / загавтавт kkG =  

..... / загмробслобсл llG =  

.... / загоптстропт nnG =

...... / загоблремоблоблнад kkQ =

)(/)( /
.. ПрТПрТG обслрем =

... / загспецспец GGG =

.. / загновоновл kkQ =

... / загмонітормонітор nnG =

.... / загноввп llG =

..1. / загр QQG =

.... / загтехнпроцтех ttG =

... / загстандстанд ttG =
lGопт /1. =

∫ −= );( 1... гообрпркул kkG
 

. . . ./=ì åò ðî ë çàá ì åò ð çàãG n n

Rсер. – показник сумарного розряду;
Рзаг. – кількість працівників у підрозділі

3 Ступінь компетентності 
працівників 

.... / заграцтрр kkG =  

.
1

... /
.

заг

k

загпрацкв РPRG
заг

∑ ×=  

... / загзабкомп РPQ =  

... / загзалкомп РPQ =  

∑∑ ××=
..

1
.

1
.. /

m

залзаг

m

залматмат PCPCQ  

.... / загНДРпоттв РPG =  

.... / загпртрпр kkG =  

)(1 .... знпідтряк nnG ±=  

... / загавтавт kkG =  

..... / загмробслобсл llG =  

.... / загоптстропт nnG =

...... / загоблремоблоблнад kkQ =

)(/)( /
.. ПрТПрТG обслрем =

... / загспецспец GGG =

.. / загновоновл kkQ =

... / загмонітормонітор nnG =

.... / загноввп llG =

..1. / загр QQG =

.... / загтехнпроцтех ttG =

... / загстандстанд ttG =
lGопт /1. =

∫ −= );( 1... гообрпркул kkG
 

. . . ./=ì åò ðî ë çàá ì åò ð çàãG n n

 
Рзаб. – кількість працівників, що пройшли 
навчання

4

Коефіцієнт залученості 
працівників у вирішення 
питань забезпечення розвитку 
підприємства

.... / заграцтрр kkG =  

.
1

... /
.

заг

k

загпрацкв РPRG
заг

∑ ×=  

... / загзабкомп РPQ =  

... / загзалкомп РPQ =  

∑∑ ××=
..

1
.

1
.. /

m

залзаг

m

залматмат PCPCQ  

.... / загНДРпоттв РPG =  

.... / загпртрпр kkG =  

)(1 .... знпідтряк nnG ±=  

... / загавтавт kkG =  

..... / загмробслобсл llG =  

.... / загоптстропт nnG =

...... / загоблремоблоблнад kkQ =

)(/)( /
.. ПрТПрТG обслрем =

... / загспецспец GGG =

.. / загновоновл kkQ =

... / загмонітормонітор nnG =

.... / загноввп llG =

..1. / загр QQG =

.... / загтехнпроцтех ttG =

... / загстандстанд ttG =
lGопт /1. =

∫ −= );( 1... гообрпркул kkG
 

. . . ./=ì åò ðî ë çàá ì åò ð çàãG n n

 
Рзал. – кількість працівників, що беруть 
участь

5
Питома вага додаткових 
виплат у загальному заробітку 
працівників

.... / заграцтрр kkG =  

.
1

... /
.

заг

k

загпрацкв РPRG
заг

∑ ×=  

... / загзабкомп РPQ =  

... / загзалкомп РPQ =  

∑∑ ××=
..

1
.

1
.. /

m

залзаг

m

залматмат PCPCQ  

.... / загНДРпоттв РPG =  

.... / загпртрпр kkG =  

)(1 .... знпідтряк nnG ±=  

... / загавтавт kkG =  

..... / загмробслобсл llG =  

.... / загоптстропт nnG =

...... / загоблремоблоблнад kkQ =

)(/)( /
.. ПрТПрТG обслрем =

... / загспецспец GGG =

.. / загновоновл kkQ =

... / загмонітормонітор nnG =

.... / загноввп llG =

..1. / загр QQG =

.... / загтехнпроцтех ttG =
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Смат. – середній рівень мотиваційних 
виплат;
Сзаг. – загальний розмір заробітку 
працівника

6 Рівень розвитку творчого 
потенціалу
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РНДР. – кількість працівників, залучених 
до НДР

7 Рівень прогресивності праці
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..... / загмробслобсл llG =  

.... / загоптстропт nnG =

...... / загоблремоблоблнад kkQ =

)(/)( /
.. ПрТПрТG обслрем =

... / загспецспец GGG =

.. / загновоновл kkQ =

... / загмонітормонітор nnG =
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lGопт /1. =
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kпр. – кількість процесів, що 
здійснюються прогресивними методами

8 Рівень якості праці працівника
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nпід. (зн.) – коефіцієнт підвищення 
(зниження) якості праці

9 Рівень автоматизації та 
механізації праці 
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kавт. – кількість автоматизованих 
трудових процесів

10 Рівень обслуговування робочих 
місць
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lобсл. р. м. – кількість робочих місць, які 
охоплює система обслуговування;
lзаг. – загальна кількість місць у 
підрозділі

Виробничий потенціал

11 Рівень оптимальності 
виробничої структури
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nопт. – кількість оптимально 
організованих структур;
nзаг. – загальна кількість організованих 
структур

12
Коефіцієнт надійності роботи 
обладнання (інструменту, 
оснащення)
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kобл. рем. – кількість обладнання в 
позаплановому ремонті;
kобл. заг. – загальна кількість обладнання

13
Рівень ремонтного 
обслуговування технічних 
елементів виробничих процесів

Gрем. обсл. =  Т(Пр)/ / Т(Пр)

Т(Пр)/ – точність роботи обладнання 
після ремонту;
Т(Пр) – точність роботи обладнання  
до ремонту

14 Рівень спеціалізації 
інфраструктури Gспец. = Gспец. / Gзаг.

Gспец. – кількість послуг, які виконують 
спеціалізовані підрозділи;
Gзаг. – загальна кількість послуг

16 Коефіцієнт оновлення 
виробничих процесів Qонов. = kнов. / kзаг. kнов. – кількість оновлених процесів

17 Рівень метрологічного 
забезпечення
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забезпечені засобами вимірювання та 
обробки;
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.çàöP

 – загальна кількість процесів

18 Рівень моніторингу виробничих 
процесів  Gмонітор = nмонітор / nзаг. 

nмонітор – кількість процесів, які 
підлягають моніторингу;
nзаг.  – загальна кількість процесів

19 Питома вага технологій Gп.в. = lнов. / lзаг. lнов. – кількість нових процесів

20 Рівень ритмічності  Qр. = Q1 / Q2

Q1 – кількість продукції, виробленої  
в першому кварталі;
Qзаг. – загальний обсяг виробництва
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21 Рівень технологічності процесів Qтех. проц. = tтехн. / tзаг.
tтехн. – кількість технологічних процесів;
tзаг. – загальна кількість процесів

22 Рівень стандартизації процесів Gстанд. = tстанд. / tзаг.

tстанд. – кількість стандартизованих 
процесів;
tзаг. – загальні кількість процесів

Управлінський потенціал

23
Рівень оптимальності 

організаційної структури 
управління

Gопт. = 1 / l l – кількість рівнів управління

24 Рівень культури праці Gкульт. пр. = ∫ (kобр.; k1-го) 
kобр. – розмір партії та деталей;
k1-го – кількість продукції, зданої  
за першим пред’явленням

25 Рівень оптимальності структури 
інформаційного забезпечення Gкульт. пр. = kкомп. / kзаг.

kкомп. – кількість комп’ютеризованих 
процесів;
kзаг. – загальна кількість процесів

27 Коефіцієнт своєчасності 
коригування процесів Qкор.  = Lсв. кор. / Lзаг. зм.

Lсв. кор. – кількість своєчасно внесених 
коригувань у процес;
Lзаг. зм. – загальна кількість змін, що 
вносяться в процес

28
Коефіцієнт опірності персоналу 

організаційним змінам у 
виробництві
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.çàöP  – кількість працівників, які 
зацікавлені в організаційних змінах  
на підприємстві

Фінансовий потенціал

29. Коефіцієнт ліквідності
Відношення оборотних активів 

до поточних зобов’язань 
підприємства

Показує достатність ресурсів 
підприємства, які можуть бути 
використані для погашення його 
поточних зобов’язань

30. Коефіцієнт платоспроможності

Відношення суми грошових 
коштів і поточних фінансових 

інвестицій до поточних 
зобов’язань

Показує, скільки підприємство має 
вільних грошових коштів для покриття 
своїх поточних зобов’язань

31. Коефіцієнт фінансової автономії 
підприємства (стійкості)

Відношення власних коштів до 
позикових коштів

Вказує на наявність у підприємства 
достатнього рівня фінансової стійкості 
щодо зовнішніх фінансових джерел

32. Коефіцієнт рентабельності
Відношення прибутку від 

реалізації продукції до витрат 
на її виробництво і збут

Характеризує прибутковість 
господарської діяльності підприємства 
від основної діяльності

Доповнено на основі [2]

Продовження таблиці 1

проводиться повторний моніторинг із відстеження 
передумов  та  сигналів  щодо  настання  загроз, 
пов’язаних із продукцією, персоналом та інвесто-
рами підприємства.

Реалізація  реакції  супроводжується  відповід-
ними контролем та коригуванням залежно від кон-
кретної ситуації та сценаріїв її розвитку. У процесі 
контролю та коригування реакції підприємства на 
загрози  визначається,  чи  була  вибрана  реакція 
ефективною, що виражається в оцінці зміни вар-
тості об’єкта спостереження під впливом негатив-
них  подій.  Якщо  умовна  вартість  такого  об’єкту 
була  зменшена,  то  вибрана  реакція  з  поперед-
ження  загроз  розвитку  промислового  підприєм-
ства вважається неуспішною, що потребує додат-
кових  дій  на  етапі  її  розроблення  та  підготовки 
заходів до реагування.

Таким  чином,  на  основі  проведення  моні-
торингу  загроз  основним  складникам  розвитку 
промислового  підприємства  (суб’єктам  рефлек-
сивного  управління),  ідентифікації  таких  загроз, 
прогнозування  ймовірності  їх  настання  під  дією 

тих чи інших факторів впливу та розроблення від-
повідних попереджувальних реакцій  стає можли-
вим визначити ринкові можливості  підприємства, 
що планує здійснювати заходи розвитку.

До таких можливостей слід віднести:
1.  Часові  можливості:  чи  є  момент  для  впро-

вадження стратегічних ініціатив найбільш удалим 
для промислового підприємства з погляду сприй-
няття ринком та самої організації?

2. Цільові можливості: чи співпадають намічені 
цілі розвитку підприємства з рівнем розвитку галузі, 
ринку на якому воно представлено, чи є супереч-
ності  в  тому,  що  підприємство  готово  виробляти, 
з  тим,  що  ринок  (споживачі)  готові  споживати?

3.  Ресурсні  можливості:  чи  достатньо  ресур-
сів підприємства для реалізації  заходів розвитку, 
що  не  суперечитиме  ресурсному  забезпеченню 
поточної діяльності організації?

Для визначення ресурсних можливостей у рам-
ках  представленої  процедури  обґрунтування 
доцільності  розроблення  концепції  системно-
рефлексивного  управління  розвитком  промисло-
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Рис. 3. Детальна схема підвищення потенціалу розвитку промислового підприємства  
у виробничі сфері [3]
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вого підприємства пропонується провести аналіз 
готовності організації до впровадження вибраних 
заходів  розвитку.  Для  цього  необхідно  провести 
оцінку потенціалу розвитку,  який, на нашу думку, 
має складатися з таких потенціалів:

1. Кадрового.
2. Виробничого.
3. Управлінського (організаційного).
4. Фінансового.
На  основі  запропонованої  методики  прове-

дення  подібної  оцінки  в  роботі  І.С.  Грозного  [2] 
оцінку  потенціалу  розвитку  необхідно  проводити 
за такими показниками (табл. 1).

Таким  чином,  за  результатами  оцінки  кожного 
складника  потенціалу  розвитку  промислового 
підприємства  (кадрового,  виробничого,  фінансо-
вого,  управлінського)  стає  можливим  визначити 
поточний рівень досліджуваного потенціалу, який 
умовно можна поділити на:

– високий;
– середній;
– низький;
– дуже низький.
Як  свідчить  практика  діяльності  вітчизняних 

промислових підприємств, рівень потенціалу роз-
витку організацій найчастіше є низьким або дуже 
низьким, майже відсутнім, що є наслідком як вну-
трішніх, так і зовнішніх економічних процесів. Тому 
для  підвищення  потенціалу  розвитку  в  рамках 
запропонованої  процедури  визначення  доціль-
ності  розроблення  та  впровадження  концепції 
системно-рефлексивного  управління  розвитком 
промислового підприємства рекомендується про-
вести заходи з виявлення резервів з урахуванням 
рефлексивних впливів.

Пошуки  резервів  підвищення  потенціалу  роз-
витку  промислового  підприємства  слід  починати 
з усунення наявних проблем на підприємстві, які 
можна вирішити за рахунок рефлексивного управ-
ління  відповідальних  осіб.  У  сфері  виробництва 
такими проблемами можуть бути:

– нераціональне простоювання обладнання;
– затримки в міжопераційних сесіях;
– порушення циклічності виробництва тощо.
Предметом  рефлексивних  впливів  на  від-

повідальних  за  проблеми  у  сфері  виробництва 
будуть причини прояву виявлених дисбалансів, 
а саме:

–  налагодження  необхідного  рівня  організації 
виробництва;

– чітко координування зв’язків між підрозділами 
на кожному технологічному переділі;

–  проведення  більш  детального  розрахунку 
програми  планового  завантаження  виробничих 
потужностей.

Більш  детальніше  інформація  про  управління 
дисбалансами  у  виробництві  та  методи  їх  усу-
нення представлена на рис. 3.

Проблеми у сфері фінансового забезпечення:
– недостатня кількість вільних коштів;
– відсутність коштів на впровадження та реаліза-

цію проектів розвитку промислового підприємства;
–  низький  рівень  ліквідності,  платоспромож-

ності підприємства;
– збиткова діяльність, відсутність чистого при-

бутку тривалий період, боргові зобов’язання перед 
кредиторами.

Предметом  рефлексивних  впливів  на  відпові-
дальних за проблеми у сфері фінансового забез-
печення будуть причини прояву виявлених дисба-
лансів, а саме:

– досконалість фінансового планування відпо-
відно до потреб виробництва та узгоджених планів 
розвитку;

– підвищення рентабельності продукції, діяль-
ності промислового підприємства;

–  проведення  диверсифікації  виробництва, 
випуск затребуваної ринком продукції.

У сфері управління та організації виробництва:
– велика кількість диспропорцій у виробничому 

ланцюжку;
–  відсутність  гнучкості  в  управлінні  виробни-

цтвом;
–  невідповідність  техніко-технологічної  підго-

товки виробництва до випуску продукції  заданим 
конструкторським параметрам;

– перервність виробничого циклу.
Предметом  рефлексивних  впливів  на  відпові-

дальних за проблеми у сфері управління та орга-
нізації виробництва будуть причини прояву вияв-
лених дисбалансів, а саме:

– вдосконалення контролю системи диспетче-
рювання виробництва, планових програм;

– усунення помилок у проектуванні діяльності 
організації, техніко-технологічній підготовці вироб-
ництва;

– підвищення гнучкості виробництва до ринко-
вих потреб.

У сфері управління персоналом:
– висока плинність кадрів;
– низька кваліфікація та практичні навички пра-

цівників;
–  низький  рівень  якості  виконання  управлін-

ських функцій (для керівників);
–  низький  рівень  якості  виконання  робочих 

завдань (для працівників).
Предметом  рефлексивних  впливів  на  відпові-

дальних за проблеми у сфері управління персона-
лом будуть причини прояву виявлених дисбалан-
сів, а саме:

– вдосконалення процесу підбору персоналу;
– проведення систематичного навчання;
– підвищення корпоративної культури та етики 

на підприємстві.
За  результатами  оцінки  потенціалу  розвитку 

промислового підприємства та виявлення резервів 
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його підвищення на основі використання рефлек-
сивних впливів на об’єкти та суб’єкти управління 
стає  можливим  визначити  доцільність  розро-
блення та впровадження концепції системно-реф-
лексивного управління розвитком, що відобража-
ється у формуванні відповідних висновків (кінець 
процедури, рис. 1).

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким  чином,  розроблено  процедуру  визначення 
доцільності  розроблення  та  впровадження  кон-
цепції  системно-рефлексивного  управління  роз-
витком промислового підприємства, яка є дієвим 
інструментом  під  час  прийняття  рішень  щодо 
впровадження проектів розвитку та вибору мето-
дів його управління з урахуванням настання мож-
ливих загроз, способів їх упередження та ресурс-
них можливостей організації.
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REALIZATION OF ACCURACY OF THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM AND REFLEXIAL 
MANAGEMENT CONCEPT OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE 

The article considers  the expediency of developing  the concept of system-reflexive management of  the 
development of an industrial enterprise. The expediency of choosing exactly the system-reflexive development 
management is justified from the standpoint of the effective use of this method of management in the process 
of  identifying reserves  to  increase  the development potential, eliminating  the causes and manifestations of 
imbalances in the production, personnel and financial spheres of the enterprise. 

According to the results of the assessment of the potential development of an industrial enterprise and the 
identification of reserves for its increase based on the use of reflexive influences on objects and subjects of 
management, it becomes possible to determine the feasibility of developing and implementing the concept of 
system-reflective management development, reflected in the formation of relevant conclusions.

Thus, a procedure has been developed to determine the  feasibility of developing and  implementing  the 
concept of system-reflective management of the development of an industrial enterprise, which is an effec-
tive tool in making decisions on the implementation of development projects and the choice of methods for 
its management, taking into account the occurrence of possible threats, their methods of bias and resource 
capabilities of the organization.
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Постановка проблеми.  Сучасні  умови  роз-
витку  та  функціонування  підприємств  України 
зумовлюють  необхідність  важливих  змін  у  сис-
темі управління та планування їхньої діяльності. 
Самостійність у розвитку підприємства дає йому 
змогу  розробляти  оптимальні  плани,  приймати 
найкращі  рішення  виходячи  з  реальних  локаль-
них умов. Усе це має знайти відображення у стра-
тегічних  планах  діяльності  підприємства.  Для 
того щоб стратегічне планування на вітчизняних 
підприємствах  здійснювалося  ефективно,  необ-
хідно  знати  та  розуміти  його  сутність,  етапи  та 
методи  розроблення  стратегії.  Стратегічне  пла-
нування дає змогу створювати гнучкі управлінські 
структури, конструювати організаційні форми, що 
базуються на принципах системного аналізу і сис-
темного підходу, забезпечувати відповідність сис-
тем  управління  рівню  наявної  матеріально-тех-
нічної бази виробництва. Стратегічне планування 
на підприємствах орієнтоване на довгостроковий 
розвиток, досягнення вищих темпів економічного 
зростання  на  основі  поетапного  вдосконалення 
різних  виробничо-технічних  чинників  та  орга-
нізаційно-управлінських  структур.  Стратегічне 
планування  внутрішньогосподарської  діяльності 
будь-якого  підприємства  тісно  пов’язане  із  здій-
сненням  загальної  економічної  політики  розви-
тку всієї ринкової системи. Проблема управління 
особливо  актуальна  для  підприємств  харчової 

промисловості  як  основи  забезпечення  продо-
вольчої безпеки країни. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемам  розвитку  харчової  промисловості 
України  присвячено  праці  М.О.  Барановського, 
П.П.  Борщевського,  Л.В.  Дейнеко,  С.І.  Дорогун-
цова,  І.О.  Іртищевої,  П.М.  Купчака,  П.Т.  Саблука 
та ін. 

Однак, на нашу думку недостатньо уваги авто-
рами  приділено  реалізації  стратегічного  плану-
вання на підприємствах харчової промисловості.

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження  особливостей  реалізації  стратегічного 
планування на підприємствах харчової промисло-
вості.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Харчова  промисловість  для  України  є  важливою 
сферою,  що  задовольняє  потреби  не  лише  вну-
трішнього споживання, а й є постачальником про-
дуктів харчування на світові ринки. Вона об’єднує 
десятки підвидів: цукрову, молочну, олійно-жирову, 
хлібопекарську, кондитерську, м’ясну, лікеро-горіл-
чану тощо та має свої особливості, зокрема її про-
дукція  належить  до  товарів  першої  необхідності 
(на  їжу  домогосподарства  витрачають  половину 
бюджету); має тісні зв’язки із сільським господар-
ством; характеризується великою місткістю. Тому 
реалізація стратегічного планування на підприєм-
ствах харчової промисловості є вкрай необхідною.

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  
НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
PECULIARITIES OF STRATEGIC PLANNING IMPLEMENTATION  
AT FOOD ENTERPRISES
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У статті проведено стратегічний аналіз 
досліджуваних виробників хліба, хлібобулоч-
них і борошняних виробів, виявлено головних 
лідерів та аутсайдерів регіонального ринку, 
їх конкурентні переваги, позицію на ринку 
та потенціал стратегічної конкуренто-
спроможності. Побудовано тест-таблицю 
для вибору типу стратегії для підприємств 
харчової промисловості (за методом Х. 
Вільдемана). Запропоновано стратегічну 
карту розвитку підприємств харчової про-
мисловості та схему реструктуризації про-
блемних підприємств. Запропоновано шляхи 
підвищення конкурентоспроможності під-
приємств харчової промисловості. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
стратегічні карти, Львівська область, 
потенціал ринку, стратегічне планування, 
харчова промисловість.

В статье проведен стратегический анализ 
исследуемых производителей хлеба, хлебо-
булочных и мучных изделий, выявлены глав-
ные лидеры и аутсайдеры регионального 
рынка, их конкурентные преимущества, 
позицию на рынке и потенциал стратеги-
ческой конкурентоспособности. Построена 
тест-таблица для выбора типа страте-
гии для предприятий пищевой промышлен-

ности (по методу Х. Вильдемана). Пред-
ложены стратегические карты развития 
предприятий пищевой промышленности и 
схема реструктуризации проблемных пред-
приятий. Предложены пути повышения кон-
курентоспособности предприятий пищевой 
промышленности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
стратегические карты, Львовская область, 
потенциал рынка, стратегическое плани-
рование, пищевая промышленность.

Strategic analysis of the producers of bread, 
bakery and flour products, which were the 
objects of the research, contributed to pointing 
out of major leaders and outsiders of regional 
market, their competitive advantages, market 
position and capacity of strategic competitive 
ability. The test-table for selection of the type 
of strategy for the food industry enterprises is 
constructed (based on the method of H. Wilde-
mann). The strategic map of food enterprises’ 
development and the scheme of restructuring of 
problem enterprises are suggested. The ways 
to improve the competitive ability of food enter-
prises are recommended. 
Key words: competitive ability, strategic maps, 
Lvivska oblast, market capacity, strategic plan-
ning, food industry.
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Об’єктом дослідження є п’ять виробників хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів: ПрАТ «Кон-
церн Хлібпром» (Львівський хлібозавод № 1), ПрАТ 
«Дрогобицький  хлібокомбінат»,  ТзОВ  «Галхліб», 
ТзОВ «Мостиський  хлібокомбінат»  і  ТзОВ «Хліб-
Трейд».  Основним  видом  діяльності  цих  підпри-
ємств  є  виготовлення  здобних  виробів  (здоба 
з  маком,  родзинками,  ватрушки,  сирні  рогалики 
тощо), а також різних сортів хліба, тортів та інших 
хлібобулочних та кондитерських виробів.

Під час вибору стратегії розвитку підприємства 
особливу  увагу  доцільно  звертати  на  такі  еле-
менти:

•  цілі  підприємства  –  надають  унікальності  та 
оригінальності вибору стратегії;

•  рівень  ризику  –  належить  до  реальних  чин-
ників  життєдіяльності  підприємства  (чинників  як 
зовнішнього,  так  і  внутрішнього  середовища),  а 
тому  обов’язково  має  бути  врахований  під  час 
вибору стратегії;

• фінансові потенціал – підприємства, які мають 
відповідні фінансові ресурси чи легкий доступ до 
них, під час вибору стратегії перебувають у значно 
вигіднішому  положенні  та  мають  більші  можли-
вості для вибору стратегічних альтернатив;

•  роль  вищого  керівництва  –  особлива.  Часто 
свідомо  чи  несвідомо  керівництво  дотримується 
випробуваних стратегій  і не хоче розглядати нові 
перспективи (здебільшого консерватизм і негнучке 
управління  негативно  впливають  на  перспективи 
розвитку підприємства);

•  розмір  підприємства  –  істотно  впливає  на 
вибір стратегії (малі підприємства – стратегія копі-
ювання, стратегія оптимального розміру, стратегія 
використання  переваг  великої  фірми,  стратегія 
участі у виробництві продукту великої організації; 
середні  підприємства  –  стратегія  виходу  з  ніші, 
стратегія лідерства в ніші,  стратегія  збереження, 
стратегія пошуку «загарбника»;  великі  компанії  – 
«горді леви», «могутні слони» тощо);

• досвід реалізації попередніх стратегій – може 
бути  як  позитивний,  так  і  негативний  (необхідна 
критична оцінка);

•  чинник  часу  –  сприяє  успіху  чи  зумовлює 
невдачу підприємства.

Вибираючи  конкурентну  стратегію,  врахову-
ють конкурентні переваги (досвід, тобто період 
функціонування досліджуваного підприємства 
на ринку; рентабельність виробництва та про-
дажу; якість продукції; ціну; якість сервісу тощо), 
якими  володіє  підприємство,  і  його  положення 
на ринку  (зокрема,  за відносною часткою ринку, 
темпами зростання обсягів продажу продукції) 
в  конкретний  момент.  Для  вибору  оптимального 
типу  стратегії  для  досліджуваних  підприємств 
хлібобулочної  галузі доцільно скористатися тест-
таблицею,  розробленою  німецьким  ученим  Хор-
стом Вільдеманом (табл. 1), котру формують чіткі 
критерії вибору. За нею можна визначити ринкові 
відносини, в яких діє досліджуване підприємство, 
та конкурентні переваги, на які слід звертати осо-
бливу увагу, оскільки методика виявляє найважли-
віші фактори конкурентоспроможності залежно від 
вибраної конкурентної стратегії [1, с. 209].

Нижченаведена  тест-таблиця  розроблена 
на  основі  загальних  стратегій  Майкла  Портера, 
викладених  ним  у  книзі  «Стратегія  конкуренції» 
(1980  р.)  [2,  c.  243].  Так,  стратегія лідерства 
у витратах – це одна із загальних конкурентних 
стратегій підприємства, що полягає в орієнтації на 
зайняття лідерської позиції в галузі (або на вели-
кому  сегменті  ринку)  за  рахунок  економії  на 
витратах під час виготовлення масової продукції. 
Стратегія диференціації передбачає орієнтацію 
діяльності підприємства на створення унікальних 
у будь-якому аспекті продуктів, який визначається 
достатньою  кількістю  споживачів.  Стратегія 
фокусування  спрямована  на  підвищення  спеці-
алізації  та  концентрації  діяльності  підприємства 
з урахуванням вимог певного сегмен ту без орієн-

Таблиця 1
Тест-таблиця для вибору типу стратегії для підприємств харчової промисловості  

(за методом Х. Вільдемана)

Ч и н н и к Т и п  с т р а т е г і ї
Фокусування Диференціація Лідерство у витратах

Різноманітність продуктів на ринку ● ○
Великі масштаби ринку ○ ●
Темпи зростання ринку ● ○
Мінливість попиту ● ● ○
Витрати на виробництво ○ ●
Сервіс  ● ○
Якість продукції ● ○
Гнучкість виробництва ● ● ○
Швидкість нововведень ● ●

Умовні позначення: ○ – незначне, ● – середнє,   – велике (пріоритетне) значення чинника для вибору певного типу стратегії.

Джерело: складено автором 
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тації на весь ринок.Далі зупинимося на обґрунту-
ванні вибору конкурентних стратегій для кожного 
з  п’яти  виробників  хлібобулочної  продукції,  котрі 
були вибрані для аналізу.

Львівський  хлібозавод  №  1  (ПрАТ  «Концерн 
Хлібпром»)  як  один  із  лідерів  галузі  має  багато 
конкурентних переваг порівняно з іншими учасни-
ками ринку. Його досвід на ринку – понад 20 років, 
а  історія  первинного  підприємства  розпочалася 
ще  в минулому  столітті.  З матеріалів фінансової 
звітності  та аудиторської  перевірки підприємства 
з’ясовано, що хлібозавод:

–  стабільно  одержує  прибуток  (рівень  рента-
бельності продажу в 2016 р. становив 0,3%);

– нарощує масштаби діяльності (обсяг реалізо-
ваної продукції у 2016 р. – 79,2 млн. грн., приріст 
із 2012 р. – 10,9%);

–  скорочує  матеріаломісткість  виробництва 
(вартість основної сировини (борошна) становить 
у  середньому  60%  від  суми  витрат  на  виготов-
лення хліба);

– вкладає кошти у розвиток персоналу  (закрі-
плено понад 700 працівників);

–  здійснює  інвестиції  в  модернізацію  облад-
нання  і  збільшення  виробничих  потужностей 
(потужність становить 130 т хлібобулочних виро-
бів за добу);

– розширює товарний асортимент (виробничий 
підрозділ забезпечує 19 найменувань хлібобулоч-
них виробів та 11 сортів хліба, унікальний «живий» 
сухий хлібний квас і панірувальні сухарі);

– поліпшує якість продукції (вся продукція від-
повідає вимогам ISО-9001);

–  володіє  налагодженою  системою  внутріш-
нього контролю над діяльністю з боку керівництва;

– має підтримку з боку потужного ПрАТ «Кон-
церн  Хлібпром»  –  лідера  на  території  Західної 
України, до складу якого він входить і може корис-
туватися його синергійними перевагами.

Як бачимо, Львівський хлібозавод № 1 володіє 
суттєвими  конкурентними  перевагами  на  ринку 
і,  відповідно,  потребує  такої  стратегії  розви-
тку,  котра  б  дала  йому  змогу  зберегти  лідерські 
позиції  в  регіоні.  Пошук  такої  стратегії  особливо 
актуальний  для  хлібозаводу  саме  зараз  –  коли 
підприємство  почало  втрачати  свої  позиції.  Так, 
зокрема,  протягом  2012–2016  рр.  частка  регіо-
нального ринку, яку займає Львівський хлібозавод 
№ 1, скоротилася з 8,96% до 4,93%, чистий при-
буток зменшився з 1,18 млн. грн. до 0,20 млн. грн., 
а рентабельність продажу – відповідно з 2,0% до 
0,3%. Більше того, за результатами аналізу потен-
ціалу стратегічної конкурентоспроможності заводу 
виявлено  обмежену  перспективу  її  збереження,  
а сам потенціал оцінено як середній із негативним 
прогнозом. 

Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що 
в  2016  р.  вплив факторів  зовнішнього  і  внутріш-

нього  середовища  Львівського  хлібозаводу 
№  1  негативно  позначився  на  його  конкуренто-
спроможності,  оскільки  підприємство  певною 
мірою не змогло адаптуватися до зовнішніх змін. 
Це  зумовлює  необхідність  пошуку  нових  страте-
гічних напрямів діяльності і вибору нової стратегії 
або ж удосконалення вибраного раніше напряму 
розвитку  підприємства.  Результати  комплексного 
стратегічного  аналізу  Львівського  хлібозаводу 
№ 1 (на основі BCG-аналізу, методу І. Смоліна та 
тест-таблиці  Х.  Вільдемана),  а  також  конкурент-
ного  стану  галузі,  дають  підстави  обґрунтовано 
запропонувати Львівському хлібозаводу № 1 вико-
ристовувати стратегію диференціації.

Застосування  стратегії  диференціації  для 
даного  підприємства  є  цілком  виправданим, 
оскільки  завод  працює  з  різним  асортиментом 
хлібобулочної  продукції  (а  не  в  конкретному 
сегменті),  орієнтуючись  на  різні  групи  спожива-
чів.  Передумовами  вибору  саме  такої  стратегії 
є  широкий  асортимент  продукції,  застосування 
високоякісної сировини та високий імідж підприєм-
ства. На підтвердження цьому варто згадати, що 
за Львівським хлібозаводом № 1 довгі роки збері-
гається право виготовляти  короваї  для  зустрічі  у 
Львові найвищих посадових осіб України та світу.

Останнім  часом  українці  проявляють  усе 
більший  інтерес  до  хліба  нетрадиційних  сортів, 
виготовленого  за  національними  рецептами,  до 
продукції,  збагаченої  мінералами  і  корисними 
речовинами.  Такі  вироби  належать  до  преміаль-
ного  класу,  їхня вартість  у два-три рази вища за 
вартість  традиційного  хліба.  Експертами  очіку-
ється  збільшення  частки  преміального  цінового 
сегмента  за  рахунок  низького  цінового  сегмента, 
який  формується  з  хлібних  виробів  традиційних 
сортів.  Саме  тому  вибір  стратегії  диференціації 
для  Львівського  хлібозаводу  №  1  є  обґрунтова-
ним.  Пропонується  розширити  асортимент  виро-
бів преміального класу, доповнивши його елітними 
сортами хліба (з медом, чорносливом, соняшнико-
вим насінням, висівками тощо).

Перелік стратегічних цілей та взаємозалежність 
між ними в рамках пропонованої для заводу стра-
тегії диференціації визначаються у форматі стра-
тегічної карти розвитку (рис. 1). Варто зауважити, 
що карта розроблена з урахуванням пріоритетних 
показників розвитку підприємства. Більше того, на 
карті  конкретизуються  заходи  щодо  досягнення 
стратегічних цілей на рівні тактичного планування.

Реалізація  стратегічних  цілей  підприємства 
потребує  зміцнення  ресурсної  бази,  вдоскона-
лення знань та навичок стратегічного управління. 
У  такому  разі  застосовується  допоміжна  пер-
спектива,  що  конкретизує  стратегічні  програми 
формування  та  розвитку  конкурентних  переваг 
підприємства  через  кількісні  та  якісні  показники, 
що прикріплені  до  відповідного  показника  визна-
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ченої  перспективи  у  стратегічній  карті  розвитку. 
Загальна  стратегічна  карта  розвитку  доводиться 
до  відома  співробітників  шляхом  її  розгортання 
(декомпонування)  на  нижчі  рівні  в  розрізі  функ-
ціональних  підрозділів  (стратегічні  карти  другого 
рівня),  відділів,  цехів  (стратегічні  карти  третього 
рівня). 

Слід  зазначити,  що,  незважаючи  на  неелас-
тичність  попиту  на  хліб  і  хлібобулочні  вироби, 
на  вітчизняному  ринку  присутня  сезонність.  Так, 
в  осінні  й  зимові  місяці  попит  на  хлібобулочні 
вироби досить високий, а у весняно-літній період 
продажі  знижуються  вдвічі. Це пояснюється  тим, 
що  в  теплу  пору  року  в  продаж  надходять  свіжі 
овочі  і фрукти,  які  заміщують  хліб  у  споживчому 
кошику.  Щоб  догодити  запитам  покупців  і  збе-
регти  частку  ринку,  Львівському  хлібозаводу  № 
1  доцільно  розширити  власну  лінійку  продуктів, 
надаючи на вибір відразу кілька видів хлібобулоч-
них виробів, наприклад здобні булочки, традиційні 
сорти хліба, національні хлібні вироби тощо.

Близьким  до  лідера  (відносна  частка  ринку  – 
0,67%, загальна частка ринку – 3,28%) і таким, що 
динамічно  розвивається,  є  Дрогобицький  хлібо-
комбінат. Це підприємство постійно нарощує темпи 
зростання обсягів продажу продукції і залишається 
високоприбутковим  (рівень  рентабельності  про-
дажу в  2016 р.  становив 4,5%). За результатами 
BCG-аналізу з’ясовано, що темпи зростання ринку 
заводу  швидкі,  а  відносна  частка  ринку  –  мала, 
тому  оптимальною  стратегічною  альтернативою 
для підприємства, на нашу думку, є  інвестування 
у розвиток бізнесу для переходу в іншу категорію 
(шляхом нарощення ринкової частки). 

Серед  головних  конкурентних  переваг  заводу 
можна виділити:

– значний досвід перебування на ринку;
–  середній  асортимент  продукції  (чотири  про-

дуктові групи);
–  високі  показники  чистого  прибутку 

(2,39 млн. грн. у 2016 р.);
–  енергоефективне  виробниче  обладнання, 

вдосконалене  і  модернізоване  устаткування 
(з 2011 р. відбувається постійна поступова заміна 
старого обладнання на сучасне);

– натуральну високоякісну сировину без вико-
ристання консервантів та поліпшувачів.

Попри  відчутні  конкурентні  переваги  в  діяль-
ності  Дрогобицького  хлібокомбінату  є  також 
«вузькі місця». Так, головним недоліком є висока 
собівартість продукції, що знижує рентабельність 
продукції. З огляду на зазначені переваги та недо-
ліки  (обмеження)  у  роботі  Дрогобицького  хлібо-
комбінату, можна рекомендувати йому стратегію 
лідерства у витратах.  Для  цієї  стратегії,  згідно 
із  тест-таблицею  Вільдемана,  визначальними 
факторами  є  великі  масштаби  ринку,  витрати  на 
виробництво та швидкість нововведень. Стратегія 

лідерства у витратах дає змогу стрімко збільшити 
ринкову частку і завоювати ринок ціновою перева-
гою. Однак, як і будь-яка інша стратегія, лідерство 
у витратах пов’язане з низкою ризиків:

1. Досягнення  конкурентами  тих  самих  показ-
ників унаслідок  імітації  та цілеспрямованих захо-
дів щодо зниження витрат.

2.  Запізнення  з  реакцією  на  зміни  на  харчо-
вому ринку внаслідок надмірної уваги проблемам 
витрат.

3. Інтенсивне зростання витрат (прояв ефекту, 
що  отримав  назву  «ціна  масштабу»),  пов’язаних 
зі  збільшенням  (підтримкою)  великих  масштабів 
виробництва, внаслідок чого неможливо звести до 
мінімуму переваги диференціації.

4. Значні  інвестиції (зокрема, для переходу на 
енерго–  та  матеріалоощадне  виробництво  і,  від-
повідно, зниження витрат).

Стратегічна карта розвитку Дрогобицького хлі-
бокомбінату представлена на рис. 2.

На  нашу  думку,  Дрогобицький  хлібокомбінат 
має всі шанси досягти  успіху  і  наростити  власну 
частку  ринку  за  допомогою  стратегії  лідерства 
у  витратах,  адже  завод  володіє  середнім  потен-
ціалом  стратегічної  конкурентоспроможності 
з  позитивним прогнозом  (ПКС  становить  0,97  і  є 
найбільшим значенням серед усіх досліджуваних 
підприємств). А, як відомо, стратегії диференціа-
ції та лідерства у витратах належать до вартісних 
типів стратегій, що потребують значних інвестицій.

У  разі  диференціації  інвестиції  необхідні  на 
створення  унікальних  характеристик  продукції 
(якість, новизна, ергономічні властивості), а в разі 
лідерства у витратах – на переоснащення вироб-
ництва,  введення  енегро–  та  матеріалоощадних 
технологій,  удосконалення  організації  виробни-
цтва і праці, стимулювання економії живої та уре-
чевленої праці. Всі ці  заходи призводять до  зни-
ження  собівартості  продукції  і  формують  цінову 
перевагу на ринку. Однак якщо при цьому відбу-
вається погіршення якості продукції, то зниження 
собівартості є економічно невиправданим.

Стосовно  решти  досліджуваних  виробників 
хлібобулочної  продукції,  їхній  потенціал  страте-
гічної конкурентоспроможності є низьким, а отже, 
можливостей  застосовувати  вартісні  стратегії 
немає.  У  такому  разі  варто  розглядати  страте-
гію фокусування.  Це  більш  глибока  диференці-
ація  продукції,  що  випускається  підприємством, 
або  досягнення  нижчих  цін  (витрат)  на  сегменті, 
що  обслуговується.  Така  стратегія  може  підійти 
Мостиському  хлібокомбінату  і  «Хліб-Трейду», 
в котрих схожі позиції на ринку  (низовий сегмент 
за  матрицею  BCG  з  обмеженими  можливостями 
розширення  бізнесу)  і  котрі  активно  збільшують 
свою ринкову частку. Фокусування дасть змогу під-
приємствам  зберегти  наявні  позиції  без  значних 
інвестицій  шляхом  закріплення  на  конкретному 
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сегменті ринку. У виборі даної стратегії слід урахо-
вувати те, що на регіональному ринку хлібобулоч-
них  виробів  присутнє  чітке  розмежування  різних 
груп  споживачів  (орієнтованих  на  традиційні  та 
елітні  сорти  хліба  і  хлібобулочних  виробів);  існу-
ють  значні  відмінності  в  розмірах  і  темпах  зрос-
тання прибутковості, в інтенсивності впливу п’яти 
конкурентних сил за моделлю М. Портера [2], що 
робить  одні  сегменти  більш  привабливими,  ніж 
інші. Насамперед варто звернути увагу на ту важ-
ливу  обставину, що  стратегія фокусування  набу-
ває все більшого значення і поширення серед тих 
підприємств, які, як правило, не мають достатніх 
інвестиційних ресурсів (у даному разі Мостиський 
хлібокомбінат  і  «Хліб-Трейд»)  для  забезпечення 
охоплення ринку в цілому.

Позитивним моментом під час вибору страте-
гії  фокусування  для  Мостиського  хлібокомбінату 
і «Хліб-Трейду» є те, що керівництво підприємств 
може контролювати витрати шляхом концентрації 
зусиль на декількох провідних товарних позиціях, 
створення особливої репутації під час обслугову-
вання ринку, який може бути незадоволений кон-

курентами. Пропонована стратегія зможе зберегти 
і посилити головні конкурентні переваги обох під-
приємств. У разі Мостиського хлібокомбінату клю-
човою перевагою є велика частка ринку (2,7%, або 
половина  частки  Львівського  хлібозаводу  №  1). 
А «Хліб-Трейд» демонструє найвищий рівень рен-
табельності  продажу  за  чистим  прибутком  (8%) 
серед  досліджуваних  виробників  хлібобулочної 
продукції. Це при тому, що у 2012 р. підприємство 
було збитковим. Стратегічні цілі та їх конкретиза-
ція для обох заводів наведено у стратегічній карті 
на рис. 3.

Попри  очевидні  переваги  стратегія  фокусу-
вання має низку ризиків, які повинні враховувати 
підприємства, а саме:

1)  ймовірність  того,  що  конкуренти  скопіюють 
прийоми фокусування підприємства і наблизяться 
до нього у даний сегмент;

2)  загроза  втрати  привабливості  товару 
у вибраному сегменті через розмиті межі між сег-
ментом  і ринком у цілому, внаслідок чого вимоги 
та переваги споживачів сегменту можуть пошири-
тися на весь ринок;

Рис. 4. Схема реструктуризації діяльності ТзОВ «Галхліб» (стратегія скорочення)

Джерело: розроблено автором
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3)  виокремлення  конкурентами  ще  більш 
локального сегменту (субсегменту);

4)  сегмент може бути настільки привабливим, 
що приверне увагу безлічі конкурентів, які в корот-
кий час його наситять і різко знизять прибутковість. 

Що  стосується  ТзОВ  «Галхліб»,  то  потенціал 
стратегічної  конкурентоспроможності  у нього від-
сутній  (через  тривалу  збитковість),  а  тому  стра-
тегія фокусування для цього підприємства непри-
йнятна.  Серед  основних  недоліків  діяльності 
«Галхлібу» варто виокремити:

1. Збитковість підприємства.
2. Погіршення кризової ситуації з кожним роком.
3. Зростання боргів і неплатоспроможність під-

приємства.
4. Відсутність інвестиційних можливостей.
Враховуючи  ситуацію,  що  склалася,  для 

ТзОВ  «Галхліб»  можна  рекомендувати  страте-
гію скорочення.  Її  мета  –  перебудова  діяльності 
підприємства  задля  збереження  на  ринку.  Спро-
щена схема реструктуризації подана на рис. 4.

Варто додати, що існує багато різновидів стра-
тегій  скорочення  діяльності,  зокрема:  ліквідація 
активів  і  вихід  з  ринку,  поетапний  вихід  із  ринку, 
злиття (продаж активів конкурентам) та ін. Як пра-
вило,  кожна з них супроводжується скороченням 
персоналу  або  переведенням  його  на  часткову 
зайнятість,  організацією  допомоги  у  працевла-
штуванні,  стимулюванням  дотермінового  виходу 
на пенсію, збереженням лише тих працівників, які 
відповідають  майбутнім  напрямам  роботи,  пере-
кваліфікацією персоналу тощо.

Кінцевий вибір оптимальної стратегії доцільно 
здійснювати  шляхом  доповнення  формального 
підходу  (заснованого  на  перевагах  підприємства 
порівняно з конкурентами на ринку) творчим ана-
лізом  з  урахуванням  чинників,  які  впливають  на 
стратегічний вибір. 

Як  показує  досвід  ТзОВ  «Галхліб»,  у  сучас-
них  ринкових  умовах  з  поширеними  кризовими 
явищами  актуальною  проблемою  для  підпри-
ємств харчової промисловості є завдання пошуку 
резервів  для  підвищення  власної  конкуренто-
спроможності.  І  тут,  окрім  чинників  збільшення 
обсягів  виробництва  продукції,  просування  її  на 
незаповнені  ринки,  вдосконалення  асортименту, 
доцільно  також  розглядати  зниження  витрат 
на виробництво і реалізацію продукції.

Кількісну  величину  резервів  підвищення  кон-
курентоспроможності  та  поліпшення  основних 
показників  діяльності  виявляють  на  стадіях  пла-
нування та безпосереднього виробництва продук-
ції й її реалізації. Визначення можливостей поси-
лення конкурентних позицій на ринку підприємств 
харчової  промисловості  повинно  базуватися  на 
науково  обґрунтованій  методиці  розроблення 
заходів щодо їх мобілізації, що включає три етапи 
процесу виявляння резервів:

І.  Аналітичний  етап  –  виявлення  і  кількісна 
оцінка резервів. 

ІІ.  Організаційний  етап  –  розроблення  комп-
лексу інженерно-технічних, організаційних, еконо-
мічних і соціальних заходів, які повинні забезпечу-
вати використання виявлених резервів. 

ІІІ. Функціональний етап – практична реалізація 
заходів та контроль їх виконання [3]. 

Розглянемо  детально  основні  напрями  підви-
щення  конкурентоспроможності  підприємств  хар-
чової промисловості в контексті стратегічного пла-
нування їхньої діяльності. 

1. Резерв підвищення конкурентоспроможності 
та  прибутковості  за  рахунок  збільшення обсягів 
випуску та реалізації продукції. 

Слід  відзначити,  що  далеко  не  всі  підприєм-
ства  харчової  промисловості  можуть  дозволити 
собі нарощувати обсяги виробництва в силу того, 
що  їх  виробничі  потужності  та  фінансове  забез-
печення, з одного боку, і вимоги до продукції спо-
живачів, з іншого боку, не дають можливість вико-
ристовувати  цей  спосіб.  Серед  досліджуваних 
п’яти виробників хліба та хлібобулочної продукції, 
Львівський хлібозавод № 1 (ПрАТ «Концерн Хліб-
пром»)  та  ПрАТ  «Дрогобицький  хлібокомбінат» 
мають можливості для значного розширення обся-
гів виробництва.

2.  Наступним  напрямом  забезпечення  резер-
вів  підвищення  конкуренто-спроможності  є  змен-
шення витрат на виробництво і реалізацію 
продукції. Для пошуку та визначення шляхів зни-
ження  собівартості  продукції  аналізують  звітні 
дані  калькуляцій  витрат  на  виробництво  і  реа-
лізацію  продукції,  використовуючи  метод  порів-
няння фактичного рівня витрат  із прогресивними 
науково обґрунтованими нормами  і нормативами 
за  видами  витрат,  нормативами  використання 
виробничих  потужностей,  обладнання,  нормами 
непрямих матеріальних витрат, капітальних вкла-
день  тощо,  які  отримані  в  результаті  здійснення 
організаційно-технічних заходів. Резервами змен-
шення  витрат  на  виробництво  і  реалізацію  про-
дукції,  за  нашими  дослідженнями,  явно  володіє 
ПрАТ «Дрогобицький хлібокомбінат». 

При  цьому  необхідно  врахувати,  що  існує 
кілька  шляхів  зниження  собівартості.  Першим 
напрямом  є  зменшення прямих матеріальних 
витрат. На  розмір  таких  витрат  істотний  вплив 
має  зміна  цін  на  сировину  і  матеріали  (цінова 
політика  постачальників).  У  цьому  контексті  хлі-
бобулочне  виробництво  –  дуже  матеріаломістка 
галузь.  Другим  напрямом  є  економія коштів на 
оплату праці за  рахунок  упровадження  іннова-
цій  (зниження  трудомісткості).  Третім  напрямом 
формування резерву є зниження умовно-постій-
них витрат, що можливо  за  збільшення обсягів 
виробництва. Однак необхідно відзначити, що для 
вітчизняних  підприємств  харчової  галузі  подібні 
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методи найбільш складні у використанні, оскільки 
для  впровадження  інноваційних  технологій  вони 
не  завжди  мають  достатню  кількість  власних 
коштів  чи  належну  підтримку  з  боку  інвесторів. 
Водночас значне зниження витрат можна досягти 
й у результаті застосування прогресивних методів 
організації виробництва. Прикладом є розроблена 
в Японії і поширена в усьому світі система органі-
зації виробництва just in time (точно в термін).

3. Наступним джерелом збільшення показників 
конкурентоспроможності є підвищення якості про-
дукції. У цьому контексті підприємствам харчової 
промисловості  доцільно  адаптовувати  свою  про-
дукцію до вимог міжнародних стандартів (зокрема, 
ISО-9001). Слід зазначити, що Львівський хлібоза-
вод № 1 – одне з перших українських підприємств 
галузі,  котре  почало  технічне  переозброєння 
виробництва відповідно до стандартів.

Наведений вище перелік методів формування 
резервів  підвищення  конкурентоспроможності 
можна віднести до традиційних. Проте на сьогодні 
існують і нові методи, з урахуванням яких пропону-
ється декомпозиція шляхів підвищення конкурен-
тоспроможності  підприємств  харчової  промисло-
вості (рис. 5). Так, залежно від того, у якому стані 
знаходиться підприємство з погляду фінансового 
забезпечення та положення на ринку, та залежно 
від  його  намірів  щодо  змін  можливо  вибрати  і 
застосувати відповідний набір заходів підвищення 
конкурентоспроможності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, лише комплексний підхід до управ-
ління  економічними  та  іншими  важелями  дасть 
змогу суттєво підвищити конкурентоспроможність 
підприємств  харчової  промисловості  у  Львів-
ському регіоні. Більше того, перспективи розвитку 
будь-якого підприємства, у  тому числі аналізова-
них виробників хлібобулочної продукції, залежать 
від гнучкості і стратегічного мислення керівництва 
та  використання  якісних  методик  стратегічного 
аналізу для прийняття ефективних управлінських 
рішень,  формалізованих  у  конкретних  планах, 

програмах і прогнозах розвитку на довгострокову 
перспективу.
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PECULIARITIES OF STRATEGIC PLANNING IMPLEMENTATION AT FOOD ENTERPRISES

For Ukraine, the food industry is an important area that not only can meet the needs of domestic consump-
tion, but also it is a supplier of food products to world markets. A number of factors, in particular the quality 
and environmental friendliness of food products, directly affect the level of food security of the state. The food 
industry, being directly involved in shaping the export potential of our state, can positively influence Ukraine’s 
economic growth. In addition, the importance of this area of activity is caused by the volume of tax payments. 
Therefore, the research of the problems of the food industry and proposals for overcoming them are topical.

The article aims to research the peculiarities of strategic planning implementation at the food enterprises.
Strategic  analysis  of  the producers of  bread,  bakery and  flour  products, which were  the objects of  the 

research, contributed to pointing out of major leaders and outsiders of regional market, their competitive advan-
tages, market position and capacity of strategic competitive ability. The test-table for selection of the type of 
strategy for the food industry enterprises is constructed (based on the method of H. Wildemann). The strategic 
map of food enterprises’ development and the scheme of restructuring of problem enterprises are suggested. 
The ways to improve the competitive ability of food enterprises are recommended. The received results have 
become the scientific explanation of the selection of the best competitive strategy for each of the enterprises 
under research. In the first place, the competitive advantages of an organization and its position on the market 
at a particular moment were taken into account in the course of strategy selection. As the result of conducted 
research, we can confirm that only the complex approach to management of economic and other leverages will 
contribute to considerable improvement of food enterprises’ competitive ability in Lvivska oblast. Moreover, the 
development perspectives of any enterprise, including the bakery producers under research, depend on the 
flexibility and strategic views of managers as well as the use of qualitative methodology of strategic analysis for 
making efficient management decisions, formalized in particular plans, programs and prognosis of long-term 
development. 
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Постановка проблеми.  У  сучасному  світі 
кожна людина розуміє, що жодна помилка у сфері 
бізнесу не проходить непомітно. Особливо це від-
чутно  на  рівні  стратегічного  управління.  Перед 
упровадженням  будь-яких  суттєвих  змін  у  ком-
панію  керівництво  має  оцінити  майбутні  витрати 
і вигоди від запланованих дій. Окрім того, оцінка 
має проводитися й на етапі реалізації, адже компа-
нія має чітко бачити, що відбувається під час змін 
у  компанії.  Існує велика  кількість способів оцінки 
стратегій,  кожній  організації  необхідно  розуміти, 
який метод краще застосувати в певній ситуації.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Пошук  найбільш  точного  й  універсального 
методу  оцінки  здійснювався  багатьма  інозем-
ними та вітчизняними науковцями. Е.А. Горбашко, 
І.О.  Казачков,  Л.П.  Артеменко,  Н.Й.  Радіонова, 
Е.С.  Халікова,  Е.А. Шишкова  розглядали методи 
GAP-аналізу,  інтегральної  оцінки,  збалансовану 
систему  показників  і  т.  д.,  оцінювали  ефектив-
ність цих методик та виявляли найкращий, на їхню 
думку, метод.

Постановка завдання.  Метою  статті  є  роз-
гляд  найбільш  використовуваних  методів  оцінки 
реалізації,  виділення  їхніх  переваг  та  недоліків  і 
на основі цього вибір найбільш ефективного спо-
собу оцінки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оцінка  стратегії  має  дуже  велике  значення  для 
підприємства,  адже  саме  вона  дає  поняття  про 
те, чи відповідає вибрана стратегія можливостям і 
цілям підприємства, а також вимогам зовнішнього 
середовища. Найбільш розповсюдженим методом 
оцінки  є  збалансована  система  показників.  Вона 
включає показники, які підбираються з урахуван-

ням особливостей діяльності компанії та суттєвих 
аспектів стратегії.

Збалансована  система  показників  включає 
фінансові й нефінансові показники діяльності під-
приємства  для  внутрішніх  управлінських  цілей  і 
насамперед  спрямована на  зв’язування показни-
ків у грошовому вираженні з операційними вимір-
никами таких аспектів діяльності підприємства, як 
задоволення  клієнта;  внутрішньофірмові  госпо-
дарські  процеси;  інноваційна  активність;  заходи 
з  поліпшення  фінансових  результатів.  ЗСП  охо-
плює  зв’язок між монетарними й немонетарними 
величинами  виміру,  стратегічними  й  оператив-
ними рівнями управління, минулими й майбутніми 
результатами, а також внутрішніми та зовнішніми 
аспектами  діяльності  підприємства.  Збалансо-
вана система показників є інструментом інтеграції 
стратегії і мірою ефективної роботи підприємства.

Збалансована система показників керує такими 
процесами,  як  переведення  бачення  у  стратегії, 
доведення стратегій до всіх рівнів системи управ-
ління, бізнес-планування і розподіл ресурсів, зво-
ротний  зв’язок,  навчання  і  поточний  моніторинг 
використання  стратегії  [4].  Основна  структурна 
ідея BSC полягає у тому, щоб збалансувати сис-
тему показників у вигляді чотирьох груп (рис. 1).

Перша  група  (фінансовий  напрям)  включає 
традиційні фінансові показники, передбачає вста-
новлення  взаємозв’язків  між  стратегією  розвитку 
компанії  і фінансовими цілями, які є своєрідними 
орієнтирами  під  час  визначення  завдань  і  пара-
метрів  інших складників. При цьому під час уста-
новлення фінансових  показників, що  визначають 
реалізацію стратегії розвитку підприємства, необ-
хідно враховувати стадію життєвого циклу підпри-
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Оцінка є завершальним етапом у процесі 
реалізації стратегії. Вона дає змогу поба-
чити, які наслідки отримала компанія після 
вибору певної стратегії. Дуже важливо 
вміти правильно оцінити, що дала орга-
нізації вибрана стратегія. У статті роз-
глянуто найбільш розповсюджені методи 
оцінки реалізації стратегії підприємства. 
Визначено основні переваги та недоліки 
кожного методу. Зроблено висновки щодо 
кращого підходу до оцінки реалізації стра-
тегії. 
Ключові слова: реалізація стратегії, 
методи оцінки, збалансована система 
показників, сутнісний підхід, GAP-аналіз.

Оценка является завершающим этапом  
в процессе реализации стратегии. Она 
позволяет увидеть, какие результаты 
получила компания после реализации опре-
деленной стратегии. Очень важно уметь 
правильно оценить, что дала организа-
ции выбранная стратегия. В статье рас-
смотрены наиболее распространенные 

методы оценки реализации стратегии 
предприятия. Определены основные пре-
имущества и недостатки каждого метода. 
Сделаны выводы относительно лучшего 
подхода к оценке реализации стратегии.
Ключевые слова: реализация стратегии, 
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Evaluation is the final stage in the implementa-
tion of the strategy. It allows company to see what 
results it has received after implementing a cer-
tain strategy. Therefore, it is very important to be 
able correctly assess what the strategy has given 
to the organization. The most common methods 
of evaluating the strategy are considered in the 
article. The main advantages and disadvantages 
of each method are determined. Conclusions are 
drawn regarding a better approach to assessing 
the implementation of the strategy.
Key words: іmplementation of the strategy, eval-
uation methods, balanced scorecard, substan-
tive approach, Gap analysis.
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ємства. Наприклад, на стадії зростання підприєм-
ства таким показником може бути прийнятий зріст 
прибутку  та  обсягів  продажів  на  цільовому  сег-
менті ринку. На стадії сталого розвитку – показники 
рентабельності  інвестицій,  власного  і  залученого 
капіталу та  ін. Тому збалансована система пови-
нна  починатися  (у  класифікації)  і  закінчуватися  
(у кінцевій оцінці) фінансовими показниками [2].

Друга  група  (споживчий  напрям)  описує 
зовнішнє оточення підприємства, його  ставлення 
до клієнтів, визначає цільові сегменти споживчого 
ринку та цільову групу клієнтів. До ключових показ-
ників  клієнтського  складника  належать:  частка 
ринку;  збереження  клієнтської  бази;  розширення 
клієнтської бази; задоволення потреб клієнтів.

Третя  група  (напрям  внутрішніх  процесів) 
визначає  види  діяльності,  найбільш  важливі  для 
досягнення цілей споживачів та акціонерів. Цілі й 
показники  цього  складника формулюються  після 
розроблення  фінансового  та  клієнтського  склад-
ників,  що  дає  змогу  орієнтувати  параметри  вну-
трішніх бізнес-процесів на задоволеність  клієнтів 
та акціонерів, основні внутрішні процеси підприєм-
ства: інноваційний процес; розроблення продукту; 
підготовка  виробництва;  постачання  основними 
ресурсами;  виготовлення;  збут;  післяпродажне 
обслуговування.

Четверта  група  (напрям  навчання  та  зрос-
тання) формує на підприємстві відповідне кадрове 
забезпечення. Основні показники цього складника 
дають змогу оцінити кадрову ситуацію у компанії. 

До  них  належать  задоволеність  працівника,  збе-
реження  кадрового  складу  й  ефективність  пра-
цівника.  Задоволеність  працівника  вважається 
умовою,  що  забезпечує  два  інших  показника. 
На задоволеність працівника впливають такі сти-
мулюючі чинники, як сфери компетентності персо-
налу,  технологічна  інфраструктура  підприємства, 
сприятливий клімат у колективі [2].

Етапи  впровадження  ЗСП  на  промисловому 
підприємстві:

1. Аналіз середовища функціонування.
2. Визначення стратегічних цілей та місії.
3. Оцінка стратегічної позиції та вибір стратегії 

розвитку.
4. Визначення ключових аспектів діяльності.
5.  Формування  ініціативної  групи  з  упрова-

дження ЗСП.
6. Визначення напрямів реалізації стратегії.
7. Теоретичне формування системи показників.
8. Аналітичне визначення збалансованості сис-

теми показників.
9.  Аналіз  механізму  причинно-наслідкових 

зв’язків у ЗСП.
10. Розроблення та впровадження стратегічних 

карт.
11. Підтримка, оновлення та розвиток ЗСП.
Специфіка  галузі,  розмір,  період  функціону-

вання,  корпоративна  культура  підприємства  – 
чинники,  що  формують  особливості  процесу 
впровадження  ЗСП.  Підприємству  доводиться 
враховувати широке коло факторів, кожен з яких 

 
Рис. 1. Структура збалансованої системи показників 

Джерело: складено автором на основі [2]

Таблиця 1
Переваги та недоліки ЗСП

Переваги ЗСП Недоліки ЗСП

1) простота у моніторингу діяльності 1) орієнтація тільки на споживачів, ігнорування інших 
зацікавлених сторін

2) комплексний підхід до вимірювання діяльності 2) непередбачені механізми розв’язання конфліктів
3) підвищення розуміння специфіки діяльності 
організації при формуванні показників 3) проблеми з вимірюванням вибраних показників

4) розуміння взаємозалежності різних сфер діяльності 
організації

Джерело: складено за [6]
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піддається  впливу  по-різному:  зрілість  галузі,  вік 
підприємства,  корпоративну  культуру,  системи 
управлінського  контролю,  що  існують,  віковий 
склад персоналу [5].

Збалансована  система,  як  і  будь-який  інстру-
мент, має низку своїх недоліків та переваг (табл. 1).

Система  ЗСП  дає  можливість  зіставляти 
глобальні  цілі  організації  з  по-точними  завдан-
нями  кожного  співробітника  і  підрозділу,  даючи 
тим  самим  змогу  максимально    використову-
вати  наявні  ресурси  і  звести  до  мінімуму  чисель-
ність  непотрібних  і  марнотратних  операцій.  Сис-
тема  ЗСП  дає  змогу  відстежувати  корпоративну 
стратегію і виявляти найбільш неефективні ланки 
в організації [6].

Також популярністю  користується методика,  у 
якій  інтегрується  система  економічних  індикато-
рів  у  комплексний  показник  ефективності  стра-
тегічного  рішення. Як  приклад можна розглянути 
тривимірну модель інтегральної оцінки, яку реко-
мендується  представити  у  вигляді  тривимірної 
системи координат, вираженої у формулі (1):

Eint = f(Si; Mi; Es),                        (1)
де Si – якість стратегії;
Mi – якість механізму реалізації стратегії;
Es – стратегічна ефективність стратегії.
Під якістю стратегії розуміються відносні показ-

ники  відповідності  стратегії  тенденціям  розвитку 
зовнішнього середовища, його динамічності, гнуч-
кості,  контролю,  відповідності  можливостям  ком-
панії, об’єктивності тощо.

Під  якістю  механізму  реалізації  мається 
на  увазі  склад  механізму  побудови,  реалізації, 
оцінки, контролю стратегії, доступності механізмів 
реалізації  стратегії,  їхня  повнота  і  максимальна 
експлуатація.

Під  стратегічною  ефективністю  розуміються 
якісні  зміни,  які  прогнозуються  у  довгостроко-
вому періоді за результатами реалізації стратегії, 
а  також отримані результати від реалізації мину-
лих стратегічних рішень [8].

Особливості  застосування  сутнісного підходу 
полягають у такому: 

 – потрібно аналізувати не співвідношення фак-
тичних та планових значень, а динаміку зміни пев-
ного переліку показників;

 – динаміку зміни того чи іншого показника треба 
розглядати опосередковано, тобто  важлива сама 
тенденція (позитивна  чи  негативна) зміни показ-
ника, а не значення темпів зростання/падіння;

 – для  проведення  оцінки  потрібно  підібрати 
такий перелік показників, на які вибрана стратегія 
впливає найбільше.

Наприклад, під час оцінки маркетингової стра-
тегії  можна  використовувати  показники  частки 
ринку,  обсягу  продажів,  імідж  продукту,  задо-
воленість  клієнтів,  кількість  нових  споживачів  
тощо.

Визначення  набору  показників  для  оцінки  є 
першим  етапом  сутнісного  підходу.  На  другому 
етапі  для  кожного  показника  потрібно  визначити 
(об’єктивно  чи  суб’єктивно)  ступінь  значущості, 
який напряму залежатиме від того, які цілі ставить 
перед собою підприємство в рамках того чи іншого 
стратегічного плану.

Далі  розраховуємо  середній  темп  зростання/
падіння показника за декілька періодів, що пере-
дують етапу реалізації стратегії, та середній темп 
росту показника за  період реалізації стратегічного 
плану (формула 2). Це потрібно для того, щоб усу-
нути вплив загальногалузевих або загальнорегіо-
нальних тенденції розвитку. 

Т = Т� = �П𝑛𝑛
П1

𝑛𝑛−1
 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 × (𝑔𝑔𝑖𝑖 ± 𝑓𝑓𝑖𝑖), 

,                            (2)

де Пn – кінцевий рівень показника;
П1 – початковий рівень показника;
n – кількість періодів.
На наступному етапі аналізуємо динаміку зміни 

попередньо  вибраних  показників.  Зазначимо, що 
для деяких показників позитивною вважатиметься 
тенденція  до  зниження.  Крім  того,  необхідно 
зауважити, що  йдеться  про  зростання  показника 
лише тоді, коли його середній темп росту за період 
реалізації стратегії перевищує попередньо розра-
хований середній темп росту.

І  на  останньому  етапі  визначаємо  ступінь 
реалізації  стратегії  у  відсотках  (формула 3). При 
цьому  логіка  розрахунків  зводиться  до  такого: 
якщо  показник  має  негативну  динаміку  зміни,  то 
ступінь реалізації стратегії зменшується на відсо-
ткове значення його питомої ваги [3].Т� = �П𝑛𝑛

П1

𝑛𝑛−1
 

𝐼𝐼 = ∑ 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 × (𝑔𝑔𝑖𝑖 ± 𝑓𝑓𝑖𝑖), ,                  (3)

де n – кількість показників;
ki – ступінь значущості і-го показника,%;
gi –  параметр,  що  відображає  динаміку  зміни 

і-го показника та відповідно приймає за позитив-
ної динаміки одиничне значення, а за негативної – 
нульове;

fi – коригування, що за необхідності може вно-
ситися  керівником  або  аналітиком,  коли  порів-
нювані  темпи  росту  приблизно  дорівнюють  один 
одному або коли динаміка зміни пов’язана із форс-
мажорними обставинами [1].

Отже,  сутнісний  підхід  дає  змогу  зовсім 
по-іншому  підійти  до  процесу  оцінки  результатів 
реалізації маркетингової стратегії. 

Однак разом із тим сутнісний підхід має низку 
суттєвих  недоліків.  Передусім  це    обмеженість 
його  застосування  у  період  кризи  або  реаліза-
ції  на  підприємстві  стратегії  скорочення  (вижи-
вання),  коли  значення  показників  попереднього 
періоду  значно  вищі  за  кінцеві  результати  реа-
лізації стратегії. Хоча у цьому разі є можливість 
використання запропонованої методики у скоро-
ченому варіанті, тобто без аналізу середніх тем-
пів зростання. 
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По-друге,  це  високий  ступінь  суб’єктивізму: 
вибір переліку показників, за якими буде проводи-
тися  оцінка,  визначення  та  коригування  питомої 
ваги кожного окремо узятого показника. 

По-третє,  статистичний  характер  результатів 
оцінки: методика не дає рекомендацій  щодо  кори-
гування    стратегічного  плану,  а  лише  констатує 
результат за фактичними даними [3].

Інструмент,  що  використовується  для  аналізу 
відхилень між реальними та плановими(бажаними) 
показниками,  отримав  назву GAP-аналіз,  або 
аналіз  «стратегічних  люків».  Стратегічний  люк  – 
це  різниця  між  очікуваним  значенням  показника 
та цільовим (рис. 2). 

Рис. 2. Графік GAP-аналізу 

Джерело: складено за [7]

Показником  можуть  виступати  прибуток, 
виручка,  рентабельність,  частка  ринку  або мар-
жинальний  дохід.  GAP-аналіз  проводиться 
в декілька етапів: визначається основний страте-
гічний показник діяльності; визначається реальна 
можливість підприємства в часовій динаміці (очі-
куване значення); визначається стратегічне зна-
чення  показника  (цільове  значення);  встанов-
люється  «стратегічний  розрив»  між  реальними 
можливостями  та  стратегічним  планом;  підпри-
ємством розробляються стратегічні дії з ліквідації 
розривів.

Перевагою GAP-аналізу є можливість показати 
на  одній  графічній  діаграмі  одночасно  і  реальну 
ситуацію,  і  бажану,  а  також  побачити  наочно, 
на яких саме етапах відбувається зниження якості 
роботи.

Водночас  слід  відзначити,  що  аналіз  розри-
вів  не  враховує  вплив  зовнішнього  середовища 
на  діяльність  підприємства  і  контрольований 
показник [7].

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином,  у  статті  було  розглянуто  чотири  методи 
оцінки стратегії підприємства, а саме:

•  збалансовану систему показників;
•  тривимірну модель інтегральної оцінки;
•  сутнісний підхід до оцінки;
•  GAP-аналіз.

Визначено,  що  кожен  метод  має  свої  пере-
ваги  і  недоліки. Слід  зазначити, що всі  зазначені 
методики  можуть  використовуватися  окремо  або 
в поєднанні з іншими. Кожне підприємство залеж-
ності від поставлених цілей і галузі визначає най-
більш  підходящий  метод  і  свій  власний  перелік 
ключових показників для оцінки.
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EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF COMPANY’S STRATEGY

When company  is  implementing new strategy,  it must be sure that  the chosen strategy  is useful  for  the 
external environment and satisfies the requirements of the internal environment. For this purpose, scientists 
have developed various methods for evaluation a company’s strategy.

The relevance of the chosen topic is expressed in the fact that the evaluation of the strategy is an important 
step in understanding the correctness of the chosen strategy. Today there are a lot of methods and techniques 
for evaluation the strategy. Many executives do not know where to begin evaluate their strategies. Thus, the 
article will be useful to those who first faced the need to evaluate the strategy.

The purpose of this article is to review and compare the most popular methods. The article considers 4 
methods for evaluation a company’s strategy:

• the balanced scorecard (BSC)
• three-dimensional integral estimation model
• an essential approach to evaluation
• the gap analysis.
BSC is the most common method, so it is given more attention to it in the article. A lot of companies always 

use BSC at first, and then look for alternative valuation methods. Anyway it was determined advantages and 
disadvantages of each method. Depending on the industry in which company operates, the specifics of work 
and management key evaluation indicators are quite different. So each manager has to decide independently 
what indicators are important for his company at a specific period. In addition, it is concluded that all methods 
can be applied independently of each other or in a complex manner.
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Постановка проблеми.  Основою  сучасного 
соціально-економічного  прогресу  розвинених 
країн  виступає  формування  економіки,  що  базу-
ється на знаннях. Однією з передумов інтелектуа-
лізації людської діяльності загалом, та економічної 
діяльності зокрема виступає рівень розвитку нау-
ково-технічних послуг, які забезпечують не тільки 
проведення  досліджень  і  розробок,  підготовку 
наукових кадрів, але й використання і поширення 
результатів науково-технічної діяльності у суспіль-
стві  та  в  економіці.  Надання  науково-технічних 
послуг  еволюціонує  від  діяльності,  де  комерцій-
ний ефект не спостерігається, до надання послуг 
з  метою  отримання  прибутку.  Одним  із  підпри-
ємств  яке  знаходиться  на  такій  стадії  еволюції  є 
Науково-дослідний  інститут  будівельного  вироб-
ництва  імені В.С. Балицького  (НДІБВ) Мінрегіону 
України, який був створений в 1947 року. Це голо-
вний  багатопрофільний  науковий  центр  України, 
що комплексно вирішує широкий спектр науково-
технічних проблем будівельної галузі.

За умов ринкової  трансформації в Україні акту-
альності  набуває  проблема  залучення  вітчизняних 
суб’єктів  науково-технічної  діяльності  до  процесів 
комерціалізації  й  науково-технічних  послуг.  Моно-
тонність  і  одноманітність  формує  стереотипне 
мислення:  в  жорстокій  конкурентній  боротьбі  різко 
збільшуються  витрати  на маркетинг,  рекламу,  дис-
трибуцію,  а  кінцеві  продукти  однаково  мало  чим 
відрізняються  один  від  одного.  Вирішенням  цих 
проблем   присвячені роботи професорів стратегіч-
ного менеджменту всесвітньо відомої бізнес-школи 
INSEAD  Чан  Кім  і  Рене  Моборн.  Вони  розробили 
«Стратегію блакитного океану», що описує методоло-
гію створення «джокера» у конкурентній боротьбі [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням оцінки ефективності міжнародних стра-
тегій займалися такі вчені як: Ф. Котлер [2], Д. Аакер 
[3], Ж.-Ж.  Ламбен  [4],  К.Л.  Келлер  [5],  П.  Друкер 
[6],  Ким Чан  [1],  Рене Моборн  [1]  і  багато  інших. 
Роботи провідних науковців висвітлюють різні під-
ходи  до  проблеми  оцінки  ефективності  стратегії 
підприємства.  Тому,  відсутній  єдиний  ефектив-
ний методологічний підхід до оцінки ефективності 
стратегії,  який  можна  застосовувати  в  реальних 
умовах. Серед вітчизняних науковців це питання 
досліджували Старостіна А.О. [7], Каніщенко О.Л. 
[8], Балабанова Л.В.  [9], Куденко Н.В.  [10], Саве-
льєва К.В. [11], Циганкова Т.М. [12] та інші. В робо-
тах розглянуті проблеми формування та реаліза-
ції стратегії, окремі аспекти оцінки її ефективності, 
проте, не наведені методологічні підходи до оцінки 
ефективності  стратегії.  Одже  існує  необхідність 
адаптування зарубіжних методик для вітчизняних 
підприємств.

Постановка завдання.  Мета  даної  статті 
полягає  в  розробці  практичних  рекомендацій 
щодо  оцінки  ефективності  Стратегії  блакитного 
океану  для  державних  підприємств України. Для 
досягнення  мети  поставлені  та  реалізовані  такі 
завдання.  Зокрема,  наведені  теоретичні  засади 
використання  інноваційної  стратегії  блакитного 
океану. Велика увага приділялась розробці реко-
мендацій українським підприємствам щодо засто-
сування  стратегії  блакитного  океану  на  ринку 
науково-технічних  послуг.  Виконана  оцінка  ефек-
тивності розробленої стратегії блакитного океану 
для держаних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нестабільність у політичному, соціально-економіч-
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У статті розглянуто особливості засто-
сування стратегії блакитного океану на 
державних підприємствах. Проведено глибо-
кий аналіз і здійснено оцінку доцільності та 
ефективності використання даної страте-
гії для розвитку сучасного державного під-
приємства.
Ключові слова: стратегія «блакитного 
океану», «червоний океан», конкуренція, 
стратегічна канва, зменшення витрат, 
крива цінності, управління.

В статье рассмотрены особенности при-
менения стратегии голубого океана на 
государственных предприятиях. Проведен 
глубокий анализ и осуществелна оценка 
целесообразности и эффективности 

использования данной стратегии для разви-
тия современного государственного пред-
приятия.
Ключевые слова: стратегия «голубого 
океана», «красный океан», конкуренция, 
стратегическая канва, уменьшение расхо-
дов, кривая ценности, управление.

The article deals with the peculiarities of the 
application of the blue ocean strategy at state 
enterprises. An in-depth analysis was carried out 
and an assessment of the feasibility and effec-
tiveness of using this strategy for the develop-
ment of a modern state-owned enterprise
Key words: strategy of "blue ocean", "red 
ocean", competition, strategic channel, cost 
reduction, value curve, management.
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ному просторі всередині України негативно позна-
чається  на  життєздатності  вітчизняних  підпри-
ємств. Кризові явища спостерігаються не лише  на 
окремих підприємствах, стагнаційні коливання від-
чувають всі галузі економіки України. 

У  період  шторму  вітчизняного  економічного 
простору все більшої актуальності набуває теорія 
«блакитних океанів». А, Ким Чан та Рене Моборн 
у  2005  р.  запропонували  «Стратегію  блакитного 
океану» [1].

Варто зазначити, що «Червоний океан» визна-
чається  жорсткою  конкуренцією,  боротьбою 
за частку продукції бренду на ринку, ціну, маржу. 
Стратегію  «червоного  океану»  визначають  такі 
чинники [1]: 

1) боротьба в існуючому ринковому просторі; 
2) перемога над конкурентами; 
3) експлуатація наявного попиту;
4) дотримання компромісу «цінності – витрати»;
5)  побудова  всієї  системи  діяльності  компанії 

залежно  від  стратегічного  вибору,  орієнтованого 
або на диференціацію, або на низькі витрати.

А,  «Блакитний  океан»  створюється  у  тому 
місці,  де  дії  компанії  позитивно  відображаються 
як на її витратах, так  і на пропозиції цінності для 
споживача  [1]. Витрати скорочуються  за допомо-
гою  відкидання  або  зменшення  елементів  конку-
рентної  галузі.  Споживча  цінність  підвищується 
за допомогою створення та збільшення елементів, 
які ця галузь ніколи не пропонувала. Збільшення 
споживчої цінності призводить до великих обсягів 
продажу.  Це  спричинює  економію  масштабу,  яка 
в свою чергу знижує витрати.

Виділяють два способи пошуку «блакитних оке-
анів»  і  створення нових цінностейдляспоживачіві 
клієнтів [1]:

1)  відкриття  абсолютно  нових  галузей,  ство-
рення унікального продукту чи послуги, яку компа-
нія пропонує споживачам; 

2) руйнування меж існуючих «червоних океанів» 
шляхом  формування  простору  «блакитного  оке-
ану» всередині галузі чи на стиках кількох галузей. 

Ефективна  «стратегія  блакитного  океану» 
володіє такими якостями [1]: фокус – не потрібно 
бути найкращим у світі, потрібно бути неперевер-
шеним хоча б у чомусь одному; відмінність – крива 
цінності, що створюється, повинна значно відріз-
нятися від типової для галузі.

Отже, методологія та практичний інструмента-
рій для відкриття «блакитного океану», його роз-
ширення та оновлення ґрунтується на формуванні 
альтернативних  галузей,  розробці  спектру  нових 
продуктів  і  послуг,  пошуку  потенційних  клієнтів 
у раніше нерозвіданому кон’юнктурному просторі, 
орієнтація на нову криву цінностей.

Розглянемо основні етапи створення «блакит-
ного океану» [1] та адаптуємо їх до державних під-
приємствах.

На  першому  етапі  відбувається  поєднання 
інновацій    і  цінності  в  одному  продукті.  Інновації 
без цінності не представляють інтересу, так само, 
як  і  цінність  без  інновацій.  Цінність  без  інновації 
збільшить  цінність  продукту,  але  не  дозволить 
виділитися  серед  конкурентів.  Інновації  без  цін-
ності приведуть до концентрації на технологіях.

Другий етап – це пошук на стику галузей і ніш. 
Найчастіше  ідеї  «блакитних  океанів»  знаходять 
всередині  «червоних  океанів»,  змінюючи  звичні 
межі галузей.

На третьому етапі відбувається пошук тих, хто 
ще не  став  клієнтом підприємства  і  причину  від-
мови.  Напротивагу  сегментації  аудиторії  до  най-
дрібніших частинок  і прагнення задовольнити всі 
можливі  запити  клієнтів потрібно  знайти спільне, 
що  підійде  потенційним  та  існуючим  клієнтам 
одночасно.

Четвертий  етап  –  це  аналіз  підприємств,  які 
створюють  схожі  групи  товарів  і  застосовують 
аналогічні стратегії. Відбувається визначення під-
ґрунтя думки клієнтів при виборі між схожими гру-
пами товарів або послуг.

На п’ятому визначаються можливості реаліза-
ції додаткових товарів і послуг.

Етап шостий – це врахування емоційної і функ-
ціональної  складових  продукту.  Зазвичай  увага 
приділяється  ціні і функціям або тільки почуттям 
та  емоціям  клієнтів.  «Блакитний  океан»  можна 
створити,  якщо  додати  емоційної  привабливості 
в  продукт,  орієнтований  на  функціональну  при-
вабливість або навпаки – додати суворої функці-
ональності  в  продукт,  побудований,  переважно, 
на зверненні до емоцій.

На сьомому етапі відбувається аналіз тенден-
цій, які вже є на ринку, і прогноз змін ринку в най-
ближчі роки.

Восьмий  етап  –  це  перевірка  життєздатності 
ідеї «блакитного океану» та визначення того, чи є 
створений продукт особливим, а саме інновацією 
цінності.

На дев’ятому етапі проводиться аналіз графіку 
стратегічної канви для спостереження за змінами 
цінності продукту. Якщо на графіку крива цінності 
підприємства  почне співпадати з кривими цінності 
конкурентів,  то це свідчить про необхідність змін 
і потребу шукати інший «блакитний океан».

Стратегічна  канва  дозволяє  підприємствам 
визначити  поточний  стан  справ  і  прогнозувати 
майбутнє (рис. 1).

Побудуємо  стратегічну  канву  на  основі  показ-
ників,  що  характеризують  ефективність  роботи 
підприємства  ДП  «НДІБВ»  науково-технічного 
профілю в будівельній промисловості (рис. 1). 

  Головним  конкурентом  ДП  «НДІБВ»  –  є 
Державне  підприємство  «Державний  науково-
дослідний  інститут  будівельних  конструкцій» 
(ДП  «НДІБК»),  яке  являється  лідером  у  галузі 
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розроблення  теорії  та  методів  розрахунку  залі-
зобетонних  конструкцій  з  різних  видів  бетону,  їх 
дослідження  та  впровадження  у  виробництво; 
у вирішенні питань будівництва в складних  інже-
нерно-геологічних і сейсмічних умовах.

Проведений  аналіз  надав  можливості  при-
йти до висновку, що для фундаментальної  зміни 
стратегічної  канви  ДП  «НДІБВ»  необхідно  пере-
орієнтувати  стратегію  «рівняння  на  конкурентів» 
на  альтернативи  і  з  існуючих  клієнтів  на  потен-

ційних для даної  галузі. Отже,  необхідно  працю-
вати над цінністю і витратами, відмовитися від ідеї 
рівняння на конкурентів в наявному полі і робити 
вибір між диференціацією та низькими витратами. 
Змістивши  стратегічний  фокус  з  наявних  конку-
рентів на альтернативні  варіанти,  потрібно пере-
формулювати основну проблему, на якій сконцен-
тровано увагу гравців цієї галузі і реконструювати 
елементи  цінності  для  покупців,  що  знаходяться 
за межами галузі.

 
Рис. 1. Стратегічна канва науково-дослідних інститутів 

будівельної галузі

Рис. 2. Модель чотирьох дій
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Отже, щоб реконструювати елементи цінності 
для  покупця  при  роботі  над  новою  кривою  цін-
ності, використаємо модель чотирьох дій (рис. 2): 
зниження, скасування, створення, підвищення [1]. 

Перший етап – «зниження». Він надає можли-
вість визначити чинники або фактори, які з часом 
втратили свою цінність. Для ДП «НДІБВ» такими 
чинниками  є  бюрократичні  пережитки,  які  необ-
хідно  скасувати для максимального прискорення 
виконання робіт.

Другий  етап  –  «скасування».  На  цьому 
етапі  з’ясовується,  які  продукти  або  послуги  є 
зайвими,  тому  що  підприємства,  які  пропонують 
клієнтам  надлишкові  послуги,  збільшують  свої 
витрати.    Аналіз  інтенсивності  замовлення  всіх 
послуг  і  побудований  рейтинг  надав  можливості 
визначити  надлишкові послуги в ДП «НДІБВ».

Третій  етап  –  «підвищення».  Виявлення  і 
позбавлення  компромісів,  на  які  галузь  змушує 
йти  споживачів.  В ДП  «НДІБВ»  існує  ряд  послуг, 
які в змозі виконувати спеціалісти на своїх підпри-
ємства самостійно, але їм для цього не вистачає 
відповідних  знань.  З  цією  метою  підприємство 
може організувати  курси підвищення  кваліфікації 
на науково-технічній базі інституту ДП «НДІБВ».

Четвертий етап – «створення». Реалізація якого 
надає  можливість  виявити  абсолютно  нові  дже-
рела цінності для покупців, створити новий попит 
і змінити прийняту в галузі систему стратегічного 
ціноутворення.  Враховуючи  економічну  та  соці-
ально-політичну  ситуації  в  країні,  ДП  «НДІБВ», 
повинен  зробити  акцент  на  розвитку  тендерного 
комітету  для  більш  успішної  участі  в  державних 
тендерах. 

Застосовуючи модель чотирьох дій до страте-
гічної  канві  галузі,    отримуємо  абсолютно  новий 
погляд на загальноприйняті істини.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене  дослідження  виявило,  що  «блакитні»  і 
«червоні» океани співіснують в кожній сфері еко-
номічної діяльності. Практична діяльність держав-
них  підприємств  вимагає  розуміння  стратегічної 
логіки  обох  типів  океанів.  Конкуренція  в  межах 
«багряного океану» має багато розроблених стра-
тегій,  як  у  теорії,  так  і  на  практиці,  що  збільшує 
необхідність  розробки  стратегії  пошуку  та  ство-
рення «блакитного океану». 

У міру посилення суперництва  і  перевищення 
попиту  над  пропозицією  розгорається  запекла 
конкуренція  між  державними  підприємствами, 
тому океан стає «червоним». Коли криві цінності 
конкурентів починають зливатися, необхідно пере-
ходити до нової  інновації цінності для створення 
нового  «блакитного  океану».  Таким  чином,  відо-
бражаючи  свою  криву  цінності  на  стратегічній 
канві, періодично відтворюючи криві цінності кон-
курентів  і  порівнюючи  їх  зі  своєю, можна  наочно 
побачити, наскільки близько знаходяться насліду-

вачі, розібратися, як точно збігаються ваші криві, 
і зрозуміти, до якої міри «блакитний океан» пере-
творився в яскраво-червоний.
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ENHANCING THE EFFICIENCY OF PUBLIC ENTERPRISES  
BY USING THE «BLUE OCEAN» STRATEGY

The article considers the peculiarities of the application of the blue ocean strategy at state enterprises and 
evaluates the feasibility and efficiency of using this strategy for the development of the State "Research institute 
of building production named of V.S. Balitsky"Instability in the political, socio-economic space inside Ukraine 
has a very negative effect on the viability of domestic enterprises. Thus, crisis phenomena are observed not 
only in individual companies, but also in stagnant fluctuations in all sectors of the Ukrainian economy.

During the storm of the domestic economic space of the new shades becomes the theory of «blue oceans».
The blue and purple oceans have always coexisted and will always be. Practical reality, therefore, requires 

companies to understand the strategic logic of both types of oceans. Currently, the notion of competition within 
the purple ocean has captured the strategies, both in theory and in practice, which also increases the need 
for a blue ocean. It’s time to pay tribute to both strategies. Because, although the blue ocean strategies were 
always, they were mostly created unconsciously. But as corporations realize that blue and cyan ocean strate-
gies are based on another logic, they will be able to create much more blue oceans in the future.

The creation of blue oceans is not a one-time achievement, but a dynamic process. Creating a blue ocean 
and studying its powerful influence on the efficiency of the work, the company faces the fact that on the horizon 
sooner or later appear imitators. The question is: how soon (or soon) will they appear? In other words, how 
easy or difficult it is to simulate the blue ocean strategy?

As the company and its first imitators succeed and expand the blue ocean, more and more companies are 
breaking it. Here comes the second question, related to the first: when should the company create the next 
blue ocean?

As the rivalry and excess of demand over supply go up, the competition will unfold, and the ocean will turn 
red. When curves of the value of competitors will merge with your curve, you should start the path to new inno-
vation value for creating a new blue ocean. Thus, by displaying its value curve on the strategic stage, periodi-
cally reproducing the curves of the values of competitors and comparing them with one’s own, you can clearly 
see how close your imitators are to you, to understand how exactly your curves match and to understand the 
extent to which the blue the ocean has turned into a bright red.
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Постановка проблеми.  Сучасний  світ  змі-
нюється  з  блискавичною  швидкістю.  Те,  що 
вчора  було  актуальним,  сьогодні  може  вияви-
тись застарілим. Майже для всіх сфер економіки 
характерний  високий  рівень  конкуренції,  ринок 
страхових послуг не є виключенням. Адже, стра-
ховий  ринок  є  важливим  елементом  економіки 
кожної  розвинутої  держави.  Щоб  «іти  в  ногу 
з  часом»,  страхові  компанії  мають  невпинно 
впроваджувати  нові  технології,  аби  відповідати 
потребам споживачів. 

Для  того, щоб  українські  страхові фірми  були 
конкурентоздатними на світовому ринку необхідно 
орієнтуватися на інноваційні тенденції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню  сутності  та  видів  інновацій  присвя-
чені праці таких авторів, як: Кокшарова Р.В., Охрі-
менко О.В., Завьялова С.В., Денисенка М.П. Проте 
питання  інноваційного розвитку страхового ринку 
не знайшли належного розгляду у працях вітчиз-
няних та зарубіжних вчених.

Формулювання цілей статті. Огляд  сучас-
них страхових тенденцій; характеристика світо-
вих та вітчизняних  інноваційних страхових про-
дуктів.

Відповідно  до  поставленої  мети  визначено 
основні завдання дослідження, що направлені на 
її досягнення:

– розкрити сутність поняття «Insurtech»;
–  визначити  страхові  інновації  на  світовому 

ринку страхових послуг;
– охарактеризувати українські страхові  компа-

нії, що впроваджують інновації;
– визначити проблеми, які існують при застосу-

ванні нових технологій.

Виклад основного матеріалу.  «Insurtech»  – 
це термін, який використовується для опису нових 
технологій у секторі страхування. 

InsurTech  стосується  технологічних  компаній, 
які:

1. Знаходяться на ранніх стадіях свого бізнесу.
2. Розгортають конкретні технологічні інновації 

в рамках ланцюжка страхової вартості.
3. Використовують різні форми фінансування, 

включаючи,  але  не  обмежуючись,  венчурним 
капіталом.  Обсяги  інвестицій  досить  вражаючі: 
з 2011 року в InsurTech сектор в цілому було інвес-
товано близько $ 4,74 млрд. Також аналітики ринку 
прогнозують  щорічний  приріст  сектора  в  розмірі 
10% в період між 2016 р. і 2020 р.

InsurTech  компанії  пропонують  своїм  клієнтам 
більш  доступний,  якісний  і  індивідуальний  про-
дукт, використовуючи призначені для користувача 
інтерфейси,  бізнес-процеси  і  /  або  бізнес-моделі 
для надання певних послуг та складають серйозну 
конкуренцію найбільшим класичним страховикам, 
і  виграють,  в  тому  числі  за  рахунок  мінімальних 
адміністративних витрат.

Поряд з високотехнологічними стартапами тех-
нологічні  гіганти,  такі  як  «Google»,  «Facebook», 
«Alibaba»  і  «Tencent»,  мають  інтерес  до  страху-
вання. Наприклад, «Amazon» співпрацює зі стра-
ховиком  для  надання  додаткового  покриття  від 
випадкової або викликаної виробником шкоди для 
електронних  товарів,  що  продаються  через  його 
веб-сайт [1].  

Важливо, що в останньому звіті IBM (International 
Business  Machines  Corporation  –  американська 
електронна корпорація, один із найбільших світо-
вих  виробників  усіх  видів  комп’ютерів  і  програм-
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У статті розкрито тлумачення поняття 
«Insurtech». Робота містить розгляд сучас-
них тенденцій на страховому ринку та їх 
прогнози. Бу ло визначено та описано стра-
хові інновації на світовому ринку страхових 
послуг у 2017 році. Також в роботі охарак-
теризовано страхові компанії, що впрова-
джують інновації на українському ринку. Було 
сформульовано проблеми, що виникають 
при впровадженні нових технологій та 
названо шляхи усунення перешкод до розви-
тку страхового ринку в Україні.
Ключові слова: Insurtech, інноваційні техно-
логії, страховий ринок, страховики, діджи-
тал-технології.

В статье раскрыто толкование понятия 
«Insurtech». Работа содержит рассмотре-
ние современных тенденций на страховом 
рынке и их прогнозы. Было определено и 
описано страховые инновации на мировом 
рынке страховых услуг в 2017 году. Также 
в работе охарактеризованы страховые 
компании, которые внедряют инновации 

на украинском рынке. Были сформулиро-
ваны проблемы возникающие при внедрении 
новых технологий и названы пути устране-
ния препятствий к развитию страхового 
рынка в Украине.
Ключевые слова: Insurtech, инновационные 
технологии, страховой рынок, страхов-
щики, диджитал-технологии.

The article explains the interpretation of the con-
cept "Insurtech". The work contains an examina-
tion of modern trends on the insurance market 
and their forecasts. Insurance innovations in the 
world market of insurance services in 2017 were 
determined and described. Also the work char-
acterized insurance companies, which introduce 
innovations in the Ukrainian market. The prob-
lems that emerged during the introduction of 
new technologies were formulated and ways of 
eliminating obstacles to the development of the 
insurance market in Ukraine were named.
Key words: Insurtech, innovation technolo-
gies, insurance market, insurers, digital tech-
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ного забезпечення) міститься висновок, що стра-
хові  компанії,  які  працюють  разом  з  компаніями 
Insurtech, як правило, працюють краще, ніж стра-
ховики, які цього не роблять. Згідно з висновками, 
що  містяться  в  звіті,  81%  опитаних  страховиків 
заявили, що вони або  інвестували, або вже пра-
цюють з  компаніями  Insurtech, 57% респондентів 
вважають,  що  така  співпраця  стимулює  впрова-
дження інновацій в галузі. Разом з тим, 43% опита-
них керівників вважають таку співпрацю руйнівною 
і  роблять  ставку  на  традиційне  ведення  бізнесу. 
«Страховики,  які  не  підтримують  ініціативу  стра-
хових рішень, можуть опинитися під загрозою», – 
йдеться в доповіді IBM [2]. 

У 2017 році було запущено багато нових стар-
тапів  із  залученням  інвестицій  у  страхові  компа-
нії, використовуючи комбінацію нових технологій, 
таких  як  IOT,  Blockchain,  Cognitive,  Gamification, 
Chatbot,  Enabled  і  Virtual  Reality,  що  дозволило 
зменшити  операційні  витрати,  відмовитися  від 
послуг  страхових  посередників,  знизити  вартість 
поліса, змінити підхід до обслуговування клієнтів. 

Згідно з дослідженнями консалтингової компа-
нії Accenture (Ірландія), глобальні інвестиції в інду-
стрію  страхових  технологій  (Іnsurtech)  істотно 
збільшилися в 2017 році, лідером за темпами роз-
витку цього сектора виступає Європа. В 2017 році 
кількість угод у сфері страхових технологій збіль-
шилася  на  39%,  при  цьому  загальна  їх  вартість 
зросла на 32% до $ 2,3 млрд [3].

Мережевий ефект мобільних телефонів та роз-
робка  додатків  для  цих  пристроїв  («Програми») 
дозволило  багатьом  компаніям  охопити  більшу 
аудиторію,  ніж  це  було  раніше.  Як  на  прикладі 
BIMA, у мобільних телефонів є можливість інфор-
мувати  людей  через  SMS,  надаючи  інформацію 
про  продукти,  нагадуючи  про  виплату  премій. 
Проте для України таке нововведення не є досить 
доречним.

Адже, за даними ресурсу Newzoo, у 2017 році 
Україна  займала  38  місце  із  50  країн  по  кіль-
кості  населення, що  використовують  смартфони. 
Із 44.4 млн українців, 23.5% користуються смарт-
фонами, це 10.4 млн людей. Фактично кожен чет-
вертий має при собі смартфон, решта мають або 
мобільний телефон, або нічого не мають взагалі [4].

Обсяг даних, доступних у секторі страхування, 
робить  його  головним  кандидатом  для штучного 
інтелекту (ІІ). Вже є приклади страховиків, які вико-
ристовують  більш  складні  аналітичні  програми 
для машинного навчання, щоб підтримувати своїх 
співробітників  у  сферах,  починаючи  від  аналізу 
соціальних мереж, до цін та вимог – і ця тенденція, 
безсумнівно, буде продовжуватися.

Для  прикладу,  візьмемо  страхування  від  ком-
панії  Allianz  Lemonade.  У  грудні  2017,  завдяки 
одному з чатів, А.І. Джим зміг задовольнити пре-
тензію всього за три секунди. Це включало пере-

хресні  посилання  на  нього  з  деталями  політики, 
запущено 18 алгоритмів боротьби з шахрайством 
та  переведення  коштів  на  банківський  рахунок 
страхувальника.

Чатботи,  робото-консультанти  та  віртуальні 
страхові  агенти  значно  підвищують  рівень  залу-
чення клієнтів. Наприклад, американський страхо-
вик Allstate використовував chatbot, щоб допомогти 
страховим агентам у процесі цитування складних 
страхових продуктів. Китайська пошукова система 
Baidu також використовує системи штучного інте-
лекту  для  виявлення  шаблонів,  які  можуть  бути 
використані для страхування андеррайтингу. 

Автоматизація  процесу  робототехніки  (RPA) 
може  допомогти  зменшити  витрати  на  ручну 
роботу,  одночасно  покращуючи  обслуговування, 
прискорюючи обробку претензій, зменшуючи опе-
раційні  витрати  та  підвищуючи  точність  та  від-
повідність.  Оскільки  RPA  копіює  людську  актив-
ність, його можна розглядати як набір програмних 
«роботів»,  що  створює  віртуальну  робочу  силу, 
доступну 24 години на добу, з повною перевіркою 
та 100% точністю. 

Деякі  додаткові  пристрої  дозволяють  страхо-
викам збирати інформацію про водійські звички – 
і відповідно платити за них. Дослідження McKinsey 
& Company (міжнародна консалтингова компанія) 
«передбачає, що до  2030  року  додаткові  доходи 
можуть бути отримані приблизно на 1,5 трильйона 
доларів  за  рахунок  мобільних  послуг  та  послуг, 
керованих даними» [13].

Підприємства багатьох галузей приймають тех-
нології gamification та віртуальної реальності для 
залучення  клієнтів  та  диференціювання  досвіду. 
Компанія Insurtech використовує AR/VR технології 
для  створення  інноваційних  рішень,  які  допомо-
жуть  їм  реалізувати  реальні  ситуації,  визначити 
збитки  та  потенційні  ризики.  Наприклад,  BioBall, 
створений компанією Cigna, робить знімки пацієн-
тів під час гри в м’яч для вимірювання швидкості 
пульсу  та  показань  холестерину.  Ці  дані  можуть 
бути  використані  компаніями  зі  страхування 
здоров’я  для  профілактичної  охорони  здоров’я 
та виявлення ризику претензій.

Компанії-початківці,  такі  як  InsurETH,  побуду-
вали  продукт  страхування  авіаперевезень,  вико-
ристовуючи  розумний  договір,  в  якому  умови 
політики були проведені  на блок-схемі Ethereum. 
У випадку відкладеного/скасованого рейсу, розум-
ний  контракт  автоматично  ініціюватиме  виплати, 
що збільшить довіру, прозорість та досвід роботи 
з клієнтами. 

Blockchain є системою розподілених облікових 
записів,  яка  має  потенціал  для  надання  іннова-
ційних рішень у сфері фінансових послуг. Це дає 
можливість кільком сторонам поділитися однако-
вою  інформацією, без необхідності  перевірки від 
посередника.  Blockchain  надає  переваги  більш 
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швидкого зв’язку між контрагентами та потенціал 
для  зниження  витрат  по  шахрайству  або  витрат 
по врегулюванню збитків, що в результаті допома-
гає знизити загальні витрати страховиків.

Щоб  дослідити  потенціал  розподілених  бух-
галтерських  технологій,  компанія Allianz  спільно 
зміншими  страховими  та  перестраховиками 
запустила  ініціативу  B6i  для  страхової  промис-
ловості  Blockchain.  Спеціалізований  «розумний 
контракт»  буде  ініціюватися  каналами  даних 
з публічної бази даних та різних під’єднаних при-
строїв. Коли виконуються певні умови та виникає 
страховий випадок, претензія автоматично пере-
віряється,  і вимога сплачується без жодного очі-
кування [8].

Інтернет речей – це мережа цифрових фізич-
них пристроїв, які взаємодіють із реальним світом, 
один з одним і з серверами. Наприклад, в індустрії 
страхування  життя,  такі  носії  техніки  як  Fitbit  та 
інші програми для здоров’я передають дані стра-
ховикам. Із застосуванням таких програм страхові 
компанії можуть більш точно оцінити ризик влас-
ника  страхового  полісу  та  відповідно  адаптувати 
свої стратегії управління ризиками [9]. 

Автостраховики  теж  можуть  коригувати  стра-
хові внески, виходячи з того, скільки страхуваль-
ник керує своїм транспортним засобом. Цей підхід 
зменшить страхові внески страхувальників й під-
вищить точність ціноутворення, тому страхові ком-
панії зможуть представити більш конкурентоспро-
можні продукти.

Для  України  теж  характерна  поява  страхових 
стартапів.  Передумовою  до  розвитку  електро-
нного  страхування  є  проект  Закону  України  Про 
внесення  змін  до  деяких  законів  України  щодо 
викладення  Закону  України  «Про  страхування» 
[5] у новій редакції передбачено можливість укла-
дення  договору  страхування  у  формі  електро-
нного документу, що значно розширює можливості 
електронної комерції страхового бізнесу в Україні.

Прикладом  є  програмний  продукт  EWA.  Для 
українського  ринку  страхування  запропонований 
підхід  обіцяє  безліч  переваг.  Відсутність  капі-
тальних  інвестицій  на  розробку  або  придбання, 
а також впровадження системи, відсутність витрат, 
пов’язаних  з  інфраструктурою:  сервера, мережа, 
супровід і розвиток, безпеку. Також модель ціноут-
ворення, побудована за принципом Pay-as-you-go, 
коли  плата  за  використання  платформи  стягу-
ється в залежності від навантаження, яку створює 
користувач на неї.

Основні  досягнення  EWA:  14  страхови-
ків,  7  банків,  4  найбільші  мережі  автозаправок, 
Укрпошта,  10  агрегаторів,  сотні  агентів  і  броке-
рів;  30  тис.  користувачів;  15  тис.  точок  прода-
жів;  10  тис.  унікальних  користувачів  в  місяць; 
3,2  тис.  унікальних  користувачів  в  день; 
200  тис.  договорів  на  місяць  (40  тис.  ОСАГО, 

30 тис. Туризм, 85 тис. НС і майно, що залишилися 
договори – ДГО, ЗК, і інші види).

Було  запущено  систему  мотивації,  коли  кож-
ному користувачеві  за реалізацію поліса нарахо-
вуються бонуси. Також в EWA будуються конструк-
тори і калькулятори для КАСКО [6]. 

СК  «Арсенал  Страхування»  відомий  впрова-
дженням  електронного  полісу  ОСЦПВ  онлайн 
(автоцивілка).  За  допомогою  страховки  онлайн 
власник авто за 1 хвилину може самостійно при-
дбати  страховку  в мережі  Інтернет  на  сайті  ком-
панії, на сайтах банків, інтернет банкінгів та інших 
онлайн  ресурсах,  отримавши  її  по  електронній 
пошті,  сплативши  банківською  картою  і  не  звер-
татися  в  страхову  компанію.  Найближчим  часом 
більш  ніж  у  30  банків  буде  можливість  надати 
своїм клієнтам цей сервіс.

Діджитал-технології  є  важливим  інструментом 
в  боротьбі  за  лідируючі  позиції  на  страховому 
ринку  України.  Тому  СК  «Арсенал  Страхування» 
робить  у  своїй  діяльності  значний  акцент  на  IT, 
як на одному з важливих способів бути конкурен-
тоспроможними  в  динамічному,  постійно  мінли-
вому середовищі [7].

Інноваційні  продукти  також  присутні  в  КАСКО 
Smart від «АХА Страхування», що діє з 2017 року. 
Особливість  продукту  полягає  в  використанні 
телематичного  пристрою,  що  аналізує  і  оцінює 
стиль водіння. КАСКО Smart спрямований знизити 
ймовірність настання аварій на дорогах.

При  укладанні  договору  КАСКО  Smart  авто-
власник відразу ж отримує 5% знижки, а загальна 
знижка за рік може скласти до 30% від загального 
платежу. З кожним наступним роком розмір знижки 
може збільшуватися до 60%.

В  даний  час  в  світі  налічується  близько  
20 млн діючих  страхових договорів,  які  передба-
чають використання  телематики. Напрямок авто-
страхування з використанням телематичних при-
строїв  і  мобільних  додатків  є  найбільш  активно 
зростаючим у всьому світі. Телематика рухається 
до  позначки  100 млн  користувачів  в  усьому  світі 
до 2020 року.

У мобільному додатку водії отримують повідо-
млення про дотримання безпечної швидкості, дис-
танції,  стилі  гальмування  і  прискорення,  завдяки 
чому можуть постійно поліпшувати водійські нави-
чки [10].

Страхова компанія «Талісман Страхування» за 
підтримки  британських  партнерів  заснувала  пер-
ший в Україні сервіс екстреної допомоги водіям – 
British  auto  club.  Комплекс  послуг  включає 
регулярну і строкову професійну допомогу в юри-
дичних  і технічних питаннях, а також автостраху-
вання. Відтепер українські водії можуть отримати 
екстрену  допомогу  в  один  клік  або  дзвінок  – 
в  будь-якій  складній  ситуації  на  дорозі,  в  будь-
якому куточку України і в будь-який час доби [11].
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У  лютому  2017  року  страхова  компанія  АСКА 
спільно  з  АСКА-ЖИТТЯ  запустила  в  Україні 
он-лайн проект Одним пальцем. В цьому проекті 
будь-який  бажаючий  може швидко  стати  страхо-
вим  агентом.  Необхідними  є  смартфон,  доступ 
до інтернету і бажання заробляти. 

Ключові переваги проекту для майбутніх стра-
хових агентів:

1. Можливість додаткового заробітку у вільний 
від роботи час без встановлених планів продажів, 
вікових обмежень і особистих капіталовкладень.

2.  Відсутність  паперового  документообігу 
(електронна форма).

3. Прості і зрозумілі он-лайн калькулятори стра-
хових продуктів.

4. Високий комісійний дохід.
5.  Можливість  створення  власного  бізнес-

середовища для збільшення особистого прибутку.
Клієнти-страхувальники  також  отримують  ряд 

переваг:
1. Придбання страховки без візиту в страхову 

компанію: в будь-якому місці в зручний час.
2.  Швидке  оформлення  страхового  договору 

в електронній формі.
3.  Можливість  придбання  страхових  програм 

з бонусними опціями.
Проект  Одним  пальцем  –  це  впровадження 

на український ринок мобільного страхового агента 
в якості альтернативи класичному агенту, але більш 
вільного,  технологічного  і  близького  до  клієнта.

На  старті  проекту  Однім  пальцем  в  програм-
ному  забезпеченні  доступні  для  продажу  турис-
тичні програми страхування для виїжджаючих за 
кордон  «Сімейний  туризм»,  страхування  майна 
з  домашнім  ассистансом  (комплекс  організа-
ційно правових дій направлених на врегулювання 
наслідків страхової події в рамках договору стра-
хування). «Майно +», а також два види накопичу-
вального  страхування  життя  «Впевнений  старт», 
«Забезпечене  майбутнє»,  і  програма  медичного 
страхування «Сімейний захист» [12].

Однак  страховий  ринок  України  на  шляху 
до  розвитку  має  ряд  проблем:  політична  неста-
більність  в  країні;  низька  грамотність  населення 
та недовіра до страхової сфери; слабкі зовнішньо-
економічні  зв’язки  України  в  сфері  страхування 
з іншими країнами; проблема надійного і гаранто-
ваного вкладення грошей; ситуація в банківському 
секторі,  скорочення  обсягів  кредитування,  високі 
ставки в тому числі за іпотечними та автомобіль-
ними кредитами, криза ліквідності банківської сис-
теми, банкрутство цілого ряду фінансово-кредит-
них установ.

Підвищення  рівня  розвитку  страхового  ринку 
має  забезпечити  зростання  суспільної  довіри 
до самого механізму страхування. Для цього дер-
жаві необхідно розробити стратегію розвитку стра-
хового ринку включаючи наступні питання:

–  створення  ефективного  механізму  нагляду 
і контролю за ринком;

– вдосконалення нормативно-правової бази;
–  забезпечення  розвитку  довгострокового 

страхування життя,  яке  дозволяє  перетворювати  
заощадження клієнтів в довгострокові інвестиції;

– підвищення рівня довіри фізичних та юридич-
них осіб до страхових компаній;

–  забезпечення  інтеграції  страхового  ринку 
України в світовий простір. 

Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
ринок  страхових  послуг  розвивається  досить 
швидко,  наповнюючись  все  більшою  кількістю 
цікавих, корисних та зручних інноваційних продук-
тів. В той же час страховики фокусують першочер-
гову увагу на задоволенні потреб клієнта й покра-
щенні  надаваних  послуг.  Застосування  нових 
технологій  у  страхуванні  дозволить  страховим 
компаніям  створювати  адаптовані  до  потреб  клі-
єнта продукти, які унікально підходять для кожного 
клієнта. Однак страховий ринок України має певні 
перешкоди на шляху до впровадження нових тех-
нологій.  Тому необхідно  проводити обґрунтовану 
державну політику спрямовану на підтримку стра-
хових  компаній,  що  використовують  інноваційні 
технології та створювати умови для розвитку стра-
хової галузі; держава має сприяти розвитку стра-
хової грамотності населення та підвищенню довіри 
до  даного  сектора.  Також  рекомендується  співп-
рацювати  з  успішними  InsurTech  компаніями, що 
функціонують у світі та орієнтуватися на їх досвід.
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INNOVATIONS ON THE MARKET OF INSURANCE SERVICES

The insurance market is an important element of the economy of each developed country. To be competi-
tive and responsive to the needs of consumers, insurance companies must continuously implement new tech-
nologies and be guided by innovative trends.

Insurtech is a term that describes new technologies in the insurance industry. InsurTech companies have 
many benefits, including minimal administrative costs, because they offer their customers a more affordable, 
quality and individual product, using interfaces, business processes and serious competition with the largest 
classical insurers.

The 2017  insurance market  is characterized by  the  launch of new startups using a combination of new 
technologies such as IOT, Blockchain, Cognitive, Gamification, Chatbot, Enabled and Virtual Reality, which 
reduces operating costs, refuses to provide insurance intermediaries, lower the cost of the policy, change the 
approach. Ito customer service.

The article outlines world innovations in the insurance services market. Among the main ones are applica-
tions such as Artificial Intelligence (II), Chatbots, Robot Consultants and Virtual Insurance Agents, RPA Pro-
cess Automation, B6i for the Blockchain Insurance Industry, Internet of Things. Scientific work also contains 
forecasts of world publications on the development of the insurance market.

Ukraine is also characterized by the emergence of insurance innovations. The article deals with the follow-
ing: the EWA software product, the implementation of the online policy of the Securities and Exchange Com-
mission in the insurance company "Arsenal Insurance", KASKO Smart from "AXA Insurance", the emergency 
assistance service for drivers – the British auto club from SC "Talisman Insurance", it -Line project with one 
finger from ASKA-LIFE. The work identifies obstacles that hinder the development of the Ukrainian insurance 
market and describes the ways of their solution.
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
PERSONNEL PROVISION IN ENTERPRISE DEVELOPMENT

УДК 330.341.1

Котельникова Ю.М.
старший викладач кафедри економіки 
підприємства та менеджменту
Харківський національний економічний 
університет
імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто поняття «кадрове 
забезпечення розвитку підприємства». 
Запропоновано організаційну схему управ-
ління кадровим забезпеченням розвитку 
підприємства. Виявлено та проаналізовано 
ключові показники кадрового забезпечення 
розвитку підприємства.
Ключові слова: кадрове забезпечення, роз-
виток підприємства, управління підприєм-
ством, метод аналізу ієрархій.

В статье рассмотрено понятие «кадровое 
обеспечение развития предприятия». Пред-
ложена организационная схема управления 
кадровым обеспечением развития предпри-
ятия. Выявлены и проанализированы клю-

чевые показатели кадрового обеспечения 
развития предприятия.
Ключевые слова: кадровое обеспечение, 
развитие предприятия, управление пред-
приятием, метод анализа иерархий.

The article considers the concept of «personnel 
provision in enterprise development». The orga-
nizational chart of personnel provision manage-
ment in enterprise development is proposed. 
The key indicators of personnel provision in 
enterprise development are identified and ana-
lyzed.
Key words: personnel provision, enterprise 
development, enterprise management, analytic 
hierarchy process.

Постановка проблеми.  В  сучасних  умовах 
прискорення  змін  в  навколишньому  середовищі, 
управління,  орієнтоване  на  випереджувальні 
заходи  щодо  забезпечення  конкурентоспромож-
ності підприємства є підґрунтям створення та під-
тримки умов його постійного розвитку. Особливого 
значення у розвитку підприємства набуває якість 
його кадрового забезпечення. Ось чому важливим 
є  дослідження  процесу  кадрового  забезпечення 
підприємства,  виявлення  та  аналіз  впливу  осно-
вних показників кадрового забезпечення на розви-
ток підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами  кадрового  забезпечення  розвитку 
підприємства займалися багато вчених, серед них 
такі, як Мескон М. [3], Маслов Е. В. [1], Дятлов В. А. 
[2], Травин В. В. [2], Осовська Г. В. [4], Колот А. М. 
[5] та інші.

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження  управління  кадрового  забезпечення  роз-
витку  підприємства,  пошук  ключових  показників 
кадрового  забезпечення  та  їх  вплив  на  розвиток 
підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розвиток  підприємства  означає  якісні  зміни  та 
оновлення його господарської системи та організа-
ційної структури, підвищення ефективності функ-
ціонування  на  основі  вдосконалення  внутрішніх 
факторів та використання зовнішніх можливостей. 
Одним  з  основних  об’єктів  управління  підприєм-
ства в умовах розвитку поряд з матеріально-тех-
нічним забезпеченням, інформаційно-методичним 
та  організаційним  забезпеченням  є  формування 
кадрового забезпечення розвитку підприємства. 

Під кадровим забезпеченням розвитку підпри-
ємства будемо розуміти процес реалізації управлін-
ських рішень щодо забезпечення потреб в кадрах 
шляхом проведення низки заходів з метою досяг-
нення  в  певних  умовах  намічених  результатів.

При  кадровому  забезпеченні  розвитку  підпри-
ємства слід виконувати наступні умови:

1.  Підтримка  у  досягненні  цілей,  завдань  та 
стратегії розвитку підприємства.

2. Взаємодія процесу кадрового забезпечення 
з  соціально-економічними,  організаційно-вироб-
ничими,  техніко-технологічними  та  інформацій-
ними  процесами,  що  відбуваються  на  підприєм-
стві та за його межами.

3. Інтеграція процесу кадрового забезпечення, 
кадрової політики та системи управління кадрами 
підприємства.

4.  Розгляд  кадрів  в  єдності  соціального,  еко-
номічного,  демографічного,  технологічного,  орга-
нізаційного,  інформаційного  аспектів  розвитку  – 
як мети і як засобу цього розвитку.

Алгоритм  організаційної  схеми  управління 
кадровим  забезпечення  розвитку  підприємства 
поданий на рис. 1.

Першим етапом управління кадровим забезпе-
ченням розвитку підприємства є постановка цілей 
та  завдань,  які  підприємство  бажає  досягнути 
у реалізації цього процесу, тобто спочатку підпри-
ємство  повинно  сформулювати  стратегію  кадро-
вого забезпечення. 

Наступним етапом є аналіз  тенденцій  зовніш-
нього та внутрішнього середовища.  

Кадрове  планування  є  досить  важливим  еле-
ментом  кадрової  політики  на  підприємстві.  Воно 
повинно імплантуватися у загальний процес пла-
нування  всієї  діяльності  підприємства.  На  етапі 
кадрового  набору  та  відбору  підприємство  залу-
чає  необхідних  кандидатів.  Як  вважають  ряд 
авторів  [1,  2,  3]  ця  робота  повинна  проводитися 
за  всіма  спеціальностями,  а  необхідна  кількість 
працівників визначається різницею між наявними 
кадрами та майбутньою потребою в них. Підпри-
ємство використовує як  внутрішні  джерела  залу-
чення кадрів – використання кадрів, якими воло-
діє підприємство та зовнішні джерела – наймання 
нових працівників. 

Також важливим для розвитку підприємства є 
професійна  орієнтація  та  адаптація  кадрів.  Про-
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форієнтація має економічне й соціальне значення. 
Економічне  значення  полягає  в  економії  коштів 
на  професійну  підготовку,  зменшенні  плинності 
кадрів, покращенні якості робочої сили. Соціальне 
значення полягає в задоволення потреб молодих 
людей в одержані професії, яка відповідає бажан-
ням  й  здібностям,  тим  самим  роблячи  людину 
конкурентоспроможною на ринку праці  [4]. Осно-
вна мета профорієнтації – подолання дисбалансу 
потреб  у  професійній  праці  між  працівниками  та 
підприємством. 

Поступаючи на роботу в ту чи іншу організацію, 
людина має певні цілі, потреби, норми поведінки. 

Відповідно  до  них  співробітник  пред’являє  певні 
вимоги до організації, до умов праці та її мотивації 
[5].  Системи матеріальних  стимулів  та  нематері-
альної мотивації працівників повинні ґрунтуватися 
на всебічному моніторингу поведінки працівників, 
тобто на мотиваційному моніторингу [6]. 

Ступінь  успішної  організації  системи  кадро-
вого  забезпечення  визначається  після  прове-
дення  комплексної  оцінки  кадрів  підприємства. 
Це  інструмент  управління  кадровим  ресур-
сом  компанії,  покликаний  вирішувати  наступні 
завдання:

 – оцінка відповідності кандидата вимогам;

Рис. 1. Організаційна схема управління кадровим забезпеченням розвитку підприємства
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середовища підприємства

1
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Формулювання стратегії розвитку
підприємства для досягнення 

намічених цілей
3

Постановка цілей та завдань стратегічного, 
тактичного, оперативного планування8

Формулювання стратегії кадрового 
забезпечення розвитку підприємства4

Розробка критеріїв результативності 
обраної стратегії5

Розробка плану щодо реалізації 
стратегічного, тактичного, оперативного

планування
9

10

Коректування 
стратегії кадрового 

забезпечення
розвитку 

підприємства

7

Чи відповідає стратегія 
кадрового забезпечення 
розвитку підприємства 

загальній стратегії розвитку

так

ні

6
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Продовження рис. 1. 

Чи інтегровано кадрове 
планування в загальний 
процес планування на 

підприємстві?

9

Аналіз внутрішних джерел 
залучення кадрів

12

Здійснення внутрішнього 
відбору претендентів

13

Організація підбору та 
розміщення кадрів

14

Аналіз зовнішних джерел 
залучення кадрів

11

10

Чи відповідає 
кількість найманих 

працівників потребам 
підприємства?

Наймання кадрів16

Організація відбору, підбору 
та розміщення кадрів17

18

20

ні

так
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Продовження рис. 1. 

Реалізація механізму управління 
процесом адаптації та профорієнтації19

Постановка цілей та завдань системи 
управління профорієнтацією та адаптацією 

кадрів на підприємстві
18

18 15

Розробка та реалізація 
систем професійного 
навчання, атестації 

кадрів та просування 
по службі

21
1

Чи відповідають 
отримані результати 

сформульованим цілям 
та завданням?

20

такні

Організація системи мотивації та 
стимулювання20

Проведення комплексної оцінки кадрів 
підприємства

21

 – вибір менеджерів і фахівців, які зможуть очо-
лити нові відділи та напрямки бізнесу при динаміч-
ному зростанні підприємства;

 – оцінка  готовності  співробітника  до  просу-
вання на нову посаду;

 – виявлення сильних і слабких сторін співробіт-
ників і кандидатів;

 – оцінка сумісності співробітників;
 – визначення потреби і можливостей співробіт-

ників у тренінгах, навчанні та розвитку;

 – розробка  рекомендацій  щодо  більш  ефек-
тивного управління персоналом і введення нових 
співробітників на посаду;

 – формулювання посадових обов’язків і вимог;
 – оцінка інтелектуального потенціалу співробіт-

ників і кандидатів;
 – виявлення  причин  неефективної  роботи 

команди.
В  процесі  здійснення  кадрового  забезпечення 

розвитку підприємства важливим є відбір  ключо-



205

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

вих  критеріїв  кадрового  забезпечення  для  кож-
ного окремого підприємства. Одним з ефективних 
методів рішення цієї задачі є метод аналізу ієрар-
хій. Метод аналізу ієрархій (МАІ) використовується 
у всьому світі для прийняття рішень у різноманіт-
них  ситуаціях:  від  управління  на міждержавному 
рівні  до  рішення  галузевих  і  приватних  проблем 
у  бізнесі,  промисловості,  охороні  здоров’я  та 

освіті.  MAI  полягає  в  декомпозиції  (розкладанні) 
проблеми  на  все  більш  прості  складові  частини 
і  подальшій  обробці  послідовності  тверджень 
особи, яка приймає рішення, за допомогою парних 
порівнянь. В результаті може бути виражений від-
носний ступінь взаємодії в ієрархії. Ці твердження 
потім  виражаються  чисельно.  MAI  включає  про-
цедури  синтезу  багатьох  тверджень,  отримання 

Рис. 2. Схема аналізу та синтезу ієрархії

Декомпозиція проблем кадрового забезпечення розвитку підприємства в ієрархію
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пріоритетності критеріїв та знаходження альтерна-
тивних рішень. Важливим є те, що отримані таким 
чином  значення  є  оцінками  в  шкалі  відношень, 
але  відповідають  так  званим  «жорстким»  оцін-

кам.  Використаємо  МАІ  для  визначення  впливу 
кадрового забезпечення на розвиток підприємства 
на прикладі машинобудівних підприємств. Укруп-
нена  схема  визначення  впливу  кадрового  забез-

Рис. 3. Декомпозиція розвитку підприємства у зв’язку з кадровим забезпеченням 
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Таблиця 1

Матриця ієрархічної ваги альтернатив кадрового забезпечення розвитку  
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Числове значення глобальних векторів пріоритетів
ДП «Завод «Електроважмаш» 0,14 0,17 0,12 0,2 0,12 0,1 0,15
ТОВ «СКБ Укрелектромаш» 0,06 0,06 0,16 0,24 0,11 0,16 0,21
ПрАТ «Харківський електротехнічний 
завод «Трансзв’язок» 0,08 0,08 0,35 0,15 0,08 0,19 0,07

ПАТ «Харківський підшипниковий 
завод» 0,06 0,08 0,31 0,22 0,13 0,11 0,09

ДП «Укрспецвагон» 0,11 0,07 0,15 0,31 0,11 0,13 0,12
ДП «Чугуївський авіаційний 
ремонтний завод» 0,13 0,09 0,14 0,32 0,24 0,04 0,04

ДП «Харківський машинобудівний 
завод «ФЕД» 0,1 0,1 0,12 0,27 0,27 0,08 0,06

Сумарна оцінка векторів глобальних 
пріоритетів за альтернативами 0,58 0,65 1,35 1,71 1,06 0,81 0,74
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печення на розвиток підприємства за допомогою 
методу аналізу ієрархій подана на рис. 2.

Мета особи, що приймає рішення, являє вибір 
такого  інструменту  реалізації  кадрового  забезпе-
чення, що в змозі забезпечити максимальний роз-
виток  підприємства.  В  якості  критеріїв  розвитку 
підприємства приймемо наступні: обсяг виробни-
цтва,  чистий  прибуток,  рентабельність  підприєм-
ства,  продуктивність  праці.  В  якості  альтернатив 
приймемо: відповідність кількісного складу праців-
ників  кількості  робочих  місць,  вікові  особливості 
працівників,  статева  структура  працівників  під-
приємства, рівень кваліфікації працівників, рівень 
освіти  працівників,  середній  час  перебування 
працівника на певній посаді, відповідність роботи 
відділу кадрів рівню розв’язуваних завдань на під-
приємстві.

З використанням критеріїв оцінки та альтерна-
тив необхідно побудувати повну ієрархію з засто-
совуванням методу декомпозиції (рис. 3). 

Після обробки даних за допомогою МАІ маємо 
підсумкову матрицю ієрархічної ваги альтернатив 
за критеріями, яка подана в табл. 1.

Аналітичні  розрахунки  показали,  що  обрані 
показники впливу кадрового забезпечення на роз-
виток  підприємства  на  думку  експертів  розташу-
валися за принципом пріоритетності у такій послі-
довності:  рівень  кваліфікації  працівників,  статева 
структура працівників підприємства, рівень освіти 
працівників,  середній  час  перебування  праців-
ника на певній посаді, відповідність роботи відділу 
кадрів рівню розв’язуваних завдань на підприєм-
стві,  вікові  особливості  працівників,  відповідність 
кількісного  складу  працівників  кількості  робочих 
місць. Отже, при формуванні кадрового забезпе-
чення розвитку підприємства слід особливу увагу 
приділити  якісним  показникам  розвитку  кадрів, 
таким як  кваліфікація  працівників,  статева  струк-
тура та рівень освіти працівників.

Висновки з проведеного дослідження. 
У  результаті  проведеного  дослідження  було 
запропоновано  організаційну  схему  управління 
кадровим  забезпеченням розвитку  підприємства, 
виявлено  та  проаналізовано  ключові  показники 
кадрового  забезпечення  розвитку  підприємства. 
Також з використанням методу аналізу ієрархій на 
прикладі  машинобудівних  підприємств  виявлено 

вплив  ключових  показників  кадрового  забезпе-
чення  за  ступенем  ранжування  на  розвиток  під-
приємства.

Перспективи подальших досліджень полягають 
в аналізі основних заходів щодо підвищення квалі-
фікації працівників та методів щодо забезпечення 
оптимального кадрового складу підприємства.
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PERSONNEL PROVISION IN ENTERPRISE DEVELOPMENT

In modern  conditions  of  enterprise  development  it  is  important  to  analyze  its  personnel  provision. The 
article considers the concept of «personnel provision in enterprise development». Under personnel provision 
in enterprise development we mean the process of implementing management decisions to ensure staffing 
needs through a series of measures to achieve under certain conditions intended results. 

Important stages in the management of personnel provision in enterprise development are setting goals and 
objectives that the enterprise wants to achieve in the implementation of this process; integration of personnel 
planning into the overall planning process at the enterprise; professional personnel orientation and adaptation; 
systems of material incentives and non-material motivation of personnel; comprehensive staff assessment.

In the process of personnel provision in enterprise development, it is important to select key personnel sup-
port criteria for each individual enterprise. One of the effective methods for solving this problem is the analytic 
hierarchy process. Analytic hierarchy process is used in this article on the example of machine-building enter-
prises. As criteria for the development of the enterprise the following were taken: production volume, net profit, 
profitability of the enterprise, labor productivity. As alternatives were accepted: the compliance of the quan-
titative composition of the employees with the number of jobs, age characteristics of employees, the gender 
structure of employees of the enterprise, the level of skills of employees, the level of education of employees, 
average time of the employee’s stay in a certain position, the compliance of the personnel department with the 
level of solvable tasks in the enterprise.

Analytical calculations have shown that the selected indicators of the impact of personnel provision in enter-
prise development, according to experts, are based on the principle of priority in the following sequence: the 
level of qualifications of employees, the gender structure of employees of the enterprise, the level of education 
of employees, the average time of the employee’s stay in a certain position, the compliance of the personnel 
department with the level of solvable tasks in the enterprise, age characteristics of employees, the compliance 
of the quantitative composition of the employees with the number of jobs.

So special attention should be paid to qualitative indicators of personnel development, such as qualifica-
tions of employees, gender structure and level of education of employees.
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Постановка проблеми. Система матеріально-
технічного забезпечення перевезень залізничним 
транспортом є однією з центральних ланок загаль-
ної системи управління галуззю, яка безпосеред-
ньо впливає на безперебійність і захищеність руху, 
ступінь  випробуваної  часом  і  стійкої  експлуата-
ції  рухомого  складу,  збільшення  рентабельності 
роботи дочірніх відділень транспорту, а також на 
фінансові результати даної галузі. 

Матеріальні  ресурси  та  матеріальні  витрати, 
що включають грошову цінність матеріалів  і сиро-
вини, а також витрати для їх формування та по їх 
утриманню, виступають одним з об’єктів модерні-
зованого розвитку механізму управління запасами. 
Процес забезпечення підприємств цієї галузі усіма 
можливими  матеріально-технічними  ресурсами  є 
основою їх продуктивної і оперативної роботи. Від 
нього  залежить  безперервність  виробничого  про-
цесу, що принципово важливо для залізничної галузі. 

Проблема  збільшення  результативності  управ-
ління запасами в актуальному на сьогодні індустрі-
альному середовищі висуває вимоги для переходу 
від традиційних методів управління до логічно про-
думаних, логістичних, що дозволяє включити управ-
ління запасами у склад основних напрямків інтен-
сивно здійснюваної виробничими об’єднаннями та 
невиробничими  підприємствами  стратегії  власної 

ринкової манери поведінки. Досягнення стратегіч-
них  цілей  будь-якої  організації  насамперед  зале-
жить  від  інтеграції  функцій  логістики.  Основними 
складовими логістики є фізичний розподіл, матері-
ально-технічне постачання і забезпечення. 

Матеріально-технічні  ресурси,  що  застосову-
ються в роботі транспортних залізничних переве-
зень,  займають  найбільшу  питомо-відносну  вагу 
в їх собівартості, після заробітної плати та відра-
хувань на загальносуспільні потреби, з чого можна 
зробити висновок, що зменшення витрат по даній 
складовій  витрат  –  актуальний  напрямок  покра-
щення ефективності роботи залізниць.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Методологічною і теоретичною основою моєї нау-
кової  роботи  є  праці  вчених,  фахівців  в  області 
теорії  і  практики  економіки  залізничного  тран-
спорту,  управління  витратами,  матеріально-
технічного  забезпечення  залізниць:  Б.  Анікіної, 
І. Бєлової, Н. Терешиної, Б. Волкова, І. Аксьонова, 
Ю.  Бараша,  Л.  Головкової,  В.  Диканя,  Л.  Костю-
ченка, Ю. Кулаєва. 

Постановка завдання.  Мета  статті  полягає 
у  концептуальному  обґрунтуванні  вимог  вдоско-
налення управління матеріально-технічним забез-
печенням  підприємств  залізничного  транспорту 
в сучасних ринкових умовах. 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
MODERNIZATION OF MANAGEMENT PROCESS OF MATERIAL  
AND TECHNICAL SUPPORT OF RAILWAY TRANSPORT

УДК 656.064

Задорожко Г.І. 
к.е.н., доцент кафедри економіки 
підприємств
Одеський національний політехнічний 
університет
Красненська О.Б.
студентка
Одеський національний політехнічний 
університет

У статті розглянуто питання забезпе-
чення транспортної галузі, в цілому, і без-
посередньо залізниць України матеріально-
технічними ресурсами. Висвітлена основна 
проблема галузі – низька результативність 
управління запасами в індустріальному 
середовищі. Як вирішення цієї проблеми 
запропоновано перехід від традиційних 
методів управління до логістичних. Запро-
поновано також заходи щодо максималь-
ного застосування в діяльності залізничних 
підприємств матеріалів, що знаходяться 
на складах. Обґрунтовано актуальність 
логістичного управління матеріально-тех-
нічними ресурсами для поліпшення роботи 
підприємств даної галузі.
Ключові слова: матеріально-технічне 
забезпечення, поставка, система поста-
чання, управління; матеріально-технічні 
ресурси; товарно-матеріальні цінності; під-
вищення ефективності; модернізація.

В статье рассмотрен вопрос обеспечения 
траспортной отрасли, в целом, и непосред-
ственно железных дорог Украины мате-
риально-техническими ресурсами. Осве-
щена основная проблема отрасли – низкая 
результативность управления запасами в 
индустриальной среде. В качестве реше-
ния этой проблемы предложен переход 
от традиционных методов управления к 
логистическим. Предложены также меро-

приятия для максимального применения в 
деятельности железнодорожных предпри-
ятий материалов, находящихся на складах. 
Обоснована актуальность логистического 
управления материально-техническими 
ресурсами для улучшения работы предпри-
ятий данной отрасли.
Ключевые слова: материально-техни-
ческое обеспечение; поставка; система 
снабжения; управление, материально-тех-
нические ресурсы, товарно-материальные 
ценности; повышение эффективности; 
модернизация.

The article analyses the issue of provision of the 
transport industry, in general, and directly the 
railways of Ukraine with material and technical 
resources. The main problem of the industry is 
highlighted – low efficiency of inventory manage-
ment in the industrial environment. As a solution 
to this problem, there is proposed the transition 
from traditional management methods to logis-
tic ones. There are also proposed measures to 
maximize the use of materials stored in ware-
houses in railway enterprises. There is substan-
tiated the topicality of logistics management of 
material and technical resources for improving 
the performance of enterprises in this industry.
Key words: material and technical provision; 
supply; supply system; management, commod-
ity and material resources; increase of efficiency; 
modernization.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Підвищення  конкурентоспроможності  залізнич-
ного  транспорту  на  сучасному  етапі  структурної 
реформи вимагає від системи управління матері-
ально-технічного  забезпечення  (далі  МТЗ)  онов-
лення та вдосконалення на базі сучасних методів 
прийняття  управлінських рішень. У  зв’язку  з  цим 
виникає  необхідність  розробки  нових  принципів, 
моделей, алгоритмів  і методик підвищення ефек-
тивності управління матеріальними запасами.

Управління  запасами  в  логістиці  відносять 
до ключових функцій, і воно відіграє важливу роль 
в сфері загального логістичного управління діяль-
ністю будь-якого підприємства або фірми. Витрати 
на утримання запасів становлять від 20 до 40% всіх 
витрат, включаючи витрати на транспортно-склад-
ські операції [2].

Управління запасами полягає у вирішенні двох 
основних завдань: 

1)  визначення  розміру  необхідного  запасу, 
тобто норми запасу;

2) створення системи контролю за фактичним 
розміром  запасу  і  своєчасним його  поповненням 
відповідно до  встановленої  норми навантаження 
[5; 6].

Найбільш  поширеною  стратегією  управління 
запасами  є  АВС-аналіз,  заснований  на  розбитті 
всієї  номенклатури  використовуваних  матеріаль-
них  ресурсів  на  три  нерівноцінних  підмножини: 
А,  В  і  С  в  залежності  від  питомої  ваги  вартості 
кожного  виду матеріальних  ресурсів  в  загальних 
витратах на матеріальні ресурси [4; 7].

Питома  вага  найменування  матеріальних 
ресурсів в їх загальній номенклатурі:

– клас А – 15% всієї номенклатури матеріаль-
них ресурсів становлять 80% їх вартості;

–  клас  В  –  35%  найменування  матеріальних 
ресурсів становлять 15% їх загальної вартості;

–  клас  С  –  50%  найменування  матеріальних 
ресурсів становлять 5% їх загальної вартості.

Проведення  XYZ-аналізу  передбачає  роз-
биття матеріальних ресурсів на три класи: X, Y і Z 
в залежності від частоти їх споживання.

Питома вага найменувань матеріальних ресур-
сів в їх загальній номенклатурі:

–  клас  X  –  55%  найменувань  матеріальних 
ресурсів, добре передбачуваних;

–  клас  Y  –  32%  найменувань  матеріальних 
ресурсів  споживаються  в  тих  обсягах,  в  яких 
потрібно на даний момент;

–  клас  Z  –  13%  найменувань  матеріальних 
ресурсів споживаються епізодично.

Необхідність контролю за станом запасів обу-
мовлена  підвищенням витрат  у  разі  виходу фак-
тичного  розміру  запасу  за  нормативний  рівень. 
Сукупні витрати на управління запасами включа-
ють витрати на поставку матеріальних ресурсів  і 
витрати на їх зберігання [9]. 

Відсутність  універсальних  систем  управління 
запасами  на  залізничному  транспорті  України 
пов’язана з особливостями галузевого характеру, 
невизначеністю  виробничої  програми,  попиту, 
пропозиції та функціонального циклу. Для питання 
контролю  запасу  матеріально-технічних  ресурсів 
(далі  МТР)  в  структурних  підрозділах  залізниці 
пропонується  сформувати  і  застосовувати  сис-
тему «мінімум-максимум».

У  даній  системі  замовлення  проводяться  не 
через  кожний  заданий  інтервал  часу,  а  тільки  за 
умови, що запаси на складі в цей момент виявилися 
рівними  або  менше  встановленого  мінімального 
рівня. Цей метод управління доцільно застосову-
вати при необхідності поповнювати запаси кожного 
виду  ресурсів  до  їх  гранично  допустимого  рівня. 

Система працює з двома рівнями запасів – міні-
мальним і максимальним. Запас складу в загаль-
ному  випадку  повинен  перебувати  в  межах  між 
мінімальним страховим  запасом  і максимальним 
рівнем  МТР,  що  не  буде  створювати  надмірних 
ресурсів на складі. Дана система, в рамках нової 
моделі  управління  МТЗ,  дозволить  налагодити 
ефективний  контроль  за  запасами  і  рухом  МТР, 
а  також  перешкоджати  утворенню  наднорматив-
них запасів в підрозділах.

На  залізницях  в  рамках  ситуаційного  аналізу 
можливе  формування  обсягу  поставок  на  голо-
вний матеріальний склад МТЗ на основі середньо-
місячної поставки матеріалів на дорогу, виходячи 
з норм МТР на виконуваний обсяг робіт структур-
них  підрозділів  та  ліміту  фінансування  на  заку-
півлі. В даний час інформаційна система по МТР 
охоплює тільки дорожній рівень, але інформаційну 
взаємодію необхідно поширювати на весь ланцю-
жок поставок, від виробника до структурного під-
розділу. 

Постачання  грає  важливу  роль  в  досягненні 
стратегічних цілей підприємства, спрямованих на 
постійне  поліпшення обслуговування  споживачів, 
зростання якості і конкурентоспроможності послуг. 
Система МТЗ останні десятиліття зазнала карди-
нальних  змін,  викликаних  в  першу  чергу  транс-
формацією  методів  управління  економікою  кра-
їни  –  переходом  від  адміністративно-командних 
до ринкових методів управління.

Динамічність процесу організації МТЗ залізниць 
пояснюється його залежністю від великого числа 
факторів, які обумовлюють зміни сучасних тенден-
цій в галузі управління господарськими процесами. 
В  системі  забезпечення  матеріальними  ресур-
сами  залізниць  склалося  кілька різних напрямків 
у виділенні функцій управління. МТЗ бере участь 
в реалізації майже всіх виробничих процесів заліз-
ничного транспорту і через них – в здійсненні всіх 
цілей  залізниць.  Швидко  змінюється  економічна 
обстановка  і  перехід на нові  умови матеріально-
технічного  забезпечення,  передбачені  останніми 
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нормативними  документами,  яка,  не  змінюючи 
складу функцій, змінює зміст робіт, необхідних для 
їх виконання.

На думку В.  І. Сергєєва, управління постачан-
ням являє собою область діяльності, в результаті 
якої компанія купує необхідні товари і послуги [8]. 
На  залізничному  транспорті  прийнятними  є  дві 
логістичні  стратегії:  худа  і  динамічна.  Але  най-
кращими  рішеннями  в  системі  МТЗ  залізниць, 
на думку А. Цевельова, є розробка і застосування 
гібридних стратегій постачання [10]. 

Розробку  стратегії  постачання  запасів  струк-
турних підрозділів необхідно почати з визначення 
стратегічних цілей в галузі постачання, виходячи з 
методики, запропонованої Р. С. Капланом, Д. П. Нор-
тоном і Д. І. Токаревою. На їхню думку, підприєм-
ствам,  здатним  перевести  свою  стратегію  в  сис-
тему показників, забезпечений успіх у досягненні 
стратегічних цілей, оскільки таким способом вони 
доводять їх до відома всіх своїх співробітників [11].

Процес перевезень на залізничному транспорті 
безпосередньо залежить від справної інфраструк-
тури та рухомого складу, які повинні обслуговува-
тися з дотриманням правил безпеки руху та екс-
плуатації  залізничного  транспорту  в  технічному 
стані, що  відповідає  вимогам  нормативно-право-
вих  актів,  стандартів,  правил  і  технічних  норм.  
Для ремонту залізничної інфраструктури та рухо-
мого  складу  купуються  значні  обсяги  матеріалів 
і  запасних  частин,  номенклатура  яких  налічує 
тисячі найменувань.

Планування  і  закупівля  товарно-матеріальних 
цінностей  (далі  ТМЦ)  вимагає  грамотного  управ-
ління в силу того, що:

– наявність запасів матеріалів, запасних частин 
і  паливно-енергетичних  ресурсів  є  об’єктивною 
передумовою нормальної роботи структурних під-
розділів, що забезпечують перевізний процес;

– створення та утримання запасів матеріальних 
ресурсів  пов’язане  з  тимчасовим  відволіканням 
(«омертвінням»)  їз  господарського  обороту  зна-
чних  грошових  коштів,  зниженням  їх  оборотності 
і погіршенням загальних фінансових показників.

З  цього  виходить, що обсяг ТМЦ в діяльності 
структурних підрозділів  компанії  повинен бути як 
достатнім, так і оптимальним, для чого була сфор-
мована  система матеріально-технічного  забезпе-
чення,  яка  націлена  на  складську  форму  поста-
чання,  що  представляє  собою  відвантаження  і 
відпуск матеріальних ресурсів структурним підроз-
ділам безпосередньо з бази постачання [3].

На даному етапі розвитку галузі основною про-
блемою  процесу  матеріально-технічного  забез-
печення  (далі  МТЗ)  є  досить  великий  термін 
поставки матеріально-технічних ресурсів. За часів 
централізованого  постачання  обсяги  і  номенкла-
туру  необхідних  поставок  визначали  працівники 
дирекції  матеріально-технічного  забезпечення  – 

структурного підрозділу Укрзалізниці – узгоджуючи 
їх зі службами. Сьогодні ж кожна дирекція та філії 
формують пакет заявок самостійно в відокремле-
ній інформаційній системі, погоджуючи його з від-
повідним департаментом або центральною дирек-
цією. Робота проводиться в різних інформаційних 
полях, дані яких не є однаковими для всіх. Звідси 
зростання фактора  часу.  Від  моменту  прийняття 
заявки  до  її  виконання  рахунок  йде  не  на  тижні, 
а на місяці. Тому чітке планування і взаємодія між 
дирекціями  центрального  підпорядкування  і  спо-
живачами повинні бути відточеними як ніколи.

Тому під застарілими етапами МТЗ варто розу-
міти  як  відсутність  взаємодії  в  режимі  реального 
часу  між  споживачами  і  постачальниками,  так  і 
відсутність доступу до повних  і оновлених довід-
ників  цін  і  номенклатури  товарно-матеріальних 
цінностей при формуванні заявок на матеріально- 
технічні ресурси. 

Слід  зазначити, що  саме  на  цьому  етапі МТЗ 
відбувається достатньо велика кількість помилок, 
на  що  чинить  негативний  вплив  людський  фак-
тор  і  відсутність  вхідного  і  вихідного  контролю 
за даними.

Чинні  регламенти  взаємодії  дирекцій  цен-
трального  підпорядкування  і  філій  Укрзалізниці, 
з точки зору сучасних підходів і принципів системи 
менеджменту  якості,  мають  досить  тривалі  тер-
міни виконання того чи іншого етапу матеріально-
технічного  постачання,  що  уповільнює  процес 
обороту МТР  і призводить до додаткових витрат, 
які необхідно оптимізувати.

У зв’язку з річною системою заявок і система-
тичними  затримками  постачань  виникають  ситу-
ації,  коли  до  моменту  поставки  підприємство 
більше  не  потребує  замовленого  раніше  мате-
ріалу,  і  даний  матеріал  стає  неходовим,  ростуть 
залишки запасів ТМЦ – підприємство зазнає зна-
чних втрат.

Висновки з проведеного дослідження. Важ-
ливе  місце  в  ефективній  діяльності  підприємств 
залізничної  галузі  займає  система  матеріально-
технічного  забезпечення,  оскільки  постачаль-
ницька діяльність є запорукою чіткої налагодженої 
роботи підприємств.

Процес  матеріально-технічного  забезпечення 
спрямований на своєчасну поставку на склади під-
приємства або відразу на робочі місця необхідних 
відповідно до бізнес-плану матеріально-технічних 
ресурсів.

До складу матеріально-технічних ресурсів вхо-
дять: сировина, матеріали, комплектуючі вироби, 
покупне  технологічне  обладнання  і  технологічне 
оснащення  (пристосування,  ріжучий  і  вимірю-
вальний  інструменти),  нові  транспортні  засоби, 
вантажно-розвантажувальне устаткування, обчис-
лювальна  техніка  та  інше  обладнання,  а  також 
покупне  паливо,  енергія,  вода.  Іншими  словами, 
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все, що надходить на підприємство в речовій формі 
і у вигляді енергії, відноситься до елементів мате-
ріально-технічного  забезпечення  виробництва.

Матеріально-технічне  забезпечення  –  це  сис-
тема планування та організації закупівель, поста-
вок, розподілу, зберігання, обліку та контролю МТР.

Матеріально-технічне забезпечення є формою 
розподілу коштів виробництва на основі організа-
ційних зв’язків  і договорів між постачальниками  і 
споживачами безпосередньо  або  через  посеред-
ника. Воно значною мірою зумовлює результатив-
ність виробництва, надаючи безпосередній вплив 
на використання виробничих фондів,  ритмічність 
виробництва,  собівартість,  продуктивність  праці, 
тривалість основних операцій і інші показники [1]. 

Одним  із  завдань  щодо  вдосконалення  управ-
ління виробничими запасами є виділення непотріб-
них товарно-матеріальних цінностей. З урахуванням 
даного  критерію  все  виробничі  запаси  слід  поді-
лити  на  актуальні,  незатребувані  і  неліквідні  ТМЦ.

Актуальні  виробничі  запаси  –  це  та  частина 
виробничих  запасів,  яка  затребувана  структур-
ними  підрозділами  компанії  і  відповідає  необхід-
ним вимогам щодо якості,  технічним характерис-
тикам і т. д.

Незатребувані  виробничі  запаси – це  частина 
виробничих  запасів,  яку  неможливо  застосувати 
в  поточних  виробничих  програмах,  при  цьому 
дані ТМЦ відповідають необхідним вимогам щодо 
якості, технічним характеристикам і т. д.

Неліквідні  виробничі  запаси  –  це  та  частина 
виробничих  запасів  підприємства,  корисне  вико-
ристання  якої  неможливо  в  діяльності  компанії 
в зв’язку з втратою якісних характеристик, фізич-
ним і моральним зносом.

Максимальне  застосування  в  діяльності  під-
приємства матеріалів, що  знаходяться  на  склад-
ських  запасах  структурних  підрозділів,  можливо 
при проведенні наступних заходів:

–  складанні  переліку  матеріалів,  що  знахо-
дяться на складських  запасах філій, які не вико-
ристовуються на даний момент на підприємстві, з 
розбивкою їх по структурних підрозділах і складах;

–  складанні  переліку  незатребуваних  ТМЦ  за 
такими ознаками: придатних за технічним станом 
до використання в роботі філій  і непридатних до 
використання  в  роботі  для  їх  подальшої  реалі-
зації  або  списання,  з  обов’язковим  проведенням 
оцінки технічного стану по кожній номенклатурі  з 
обов’язковим зазначенням відсотка втрати якісних 
характеристик матеріалу;

–  внутрішньому  переміщенні  незатребуваних 
ТМЦ, придатних за технічним станом до викорис-
тання в роботі філії з виробничого запасу на спеці-
ально створені склади;

–  перевірці  відображення  в  бухгалтерському 
обліку внутрішнього переміщення незатребуваних 
ТМЦ, придатних за технічним станом до викорис-

тання в роботі філій з виробничого запасу на ново-
створені склади.

Сучасна  структура  управління  системою МТЗ 
залізничного  транспорту  не  забезпечує  опти-
мальну  інтеграцію  підприємств-замовників  МТР 
з виробниками  (постачальниками), а тому потре-
бує перегляду підходів до її організації.
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MODERNIZATION OF MANAGEMENT PROCESS OF MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT  
OF RAILWAY TRANSPORT

The system of material and technical provision of railway transportation is one of the central elements of the 
general system of the industry management which directly affects the continuity and safety of the movement, 
the degree of time-tested and the steady operation of the rolling stock, increasing the profitability of the affili-
ated departments of transport, as well as the financial results of the industry. 

The problem of  increasing  the efficiency of  inventory management  in  the current  industrial environment 
demands the transition from the traditional management to logical, logistic ones, which allow inventory man-
agement to be included into the main directions of the strategy of their own market behavior, intensively imple-
mented by production associations and non-manufacturing enterprises.

The lack of universal inventory management systems in Ukraine’s rail transport is linked to the specifics of 
the nature of the sector, the uncertainty of the production program, demand, supply and the functional cycle. 
In order to control the stock of material and technical resources (hereinafter MTR) in the structural units of the 
railway is proposed to form and apply the system "minimum-maximum".

The  dynamism  of  the  process  of  organizing  the  MTP  (material-technical  provision)  of  the  railways  is 
explained because of  its dependence on a  large number of  factors  that determine  the changes  in modern 
trends in the field of management of economic processes. In the system of material resources provision of 
railways, there are several different directions in the allocation of management functions. MTP is involved in 
the implementation of almost all production processes of rail transport and through them – in the implementa-
tion of all the goals of railways.

One of the tasks of improving the management of industrial stocks is the withdrawal of unnecessary com-
modity and property values. Taking  into account  this criterion, all production stocks should be divided  into 
actual, unclaimed and illiquid CMVs (commodity-material values).

The maximum use in the enterprise of the materials contained in the stocks of structural subdivisions is 
possible if the following measures are applied:

– drawing up a list of materials located in the warehouse stocks of branches that are not currently used at 
the enterprise, with the allocation of them by structural subdivisions and warehouses;

– drawing up a  list of unclaimed CMVs with  the  following  features: suitable according  to  their  technical 
conditions for the use in the work of the branches and unsuitable for use in work for their further realization or 
write-off, with the obligatory carrying out of an assessment of the technical condition of each nomenclature with 
the obligatory indication of the percentage of the loss of qualitative characteristics of the material;

– internal reallocation of unclaimed CMVs, suitable according to their  technical conditions for the use in the 
work of the branch from the production reserve to specially created warehouses;

– checking the reflection in the accounting of the internal movement of unclaimed CMVs suitable according 
to their technical conditions for the use in the work of branches from the production reserve to the newly formed 
warehouses. 
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Постановка проблеми. Економічне зростання 
в Україні потребує суттєвого нарощування обсягів 
виготовлення  промислової  продукції.  Але  незва-
жаючи на потенційний попит та ще наявні вироб-
ничі можливості українських підприємств, на ринку 
спостерігається  стійка  тенденція  до  збільшення 
обсягів іноземної продукції.

Основною  причиною  такого  стану  є  велика 
ресурсоємкість  виробництва  в  Україні,  насампе-
ред,  високий  рівень  питомих  витрат  виробничих 
ресурсів, зокрема, матеріальних, енергетичних та 
трудових.

Низький рівень технічного стану основних засо-
бів на багатьох підприємствах України зумовлений 
як  об’єктивними  причинами,  зокрема  недостат-
ністю  наявних  обсягів  фінансових  ресурсів,  так 
і  суб’єктивними,  зокрема  відсутністю  на  підпри-
ємствах  дієвого  організаційного  механізму  онов-
лення їх основних засобів. 

При цьому формування такого механізму, який 
би передбачав науково обґрунтоване  управління 
технічним  станом  основних  засобів  підприємств, 
потребує  попереднього  оцінювання  реального 
рівня їх зносу та встановлення міри впливу осно-
вних чинників на цей рівень. 

У зв’язку з цим проблема розробки методичних 
засад оцінювання впливу чинників на рівень зносу 

основних засобів підприємств та визначення мож-
ливостей  щодо  його  нормалізації  на  теперішній 
час є досить актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній літературі подається досить багато різ-
номанітних способів тлумачення категорії «розви-
ток» та, зокрема, підходів до трактування поняття 
«розвиток підприємства».

Узагальненим  трактуванням  сутності  розви-
тку  є  ідентифікація  його  зі  змінами,  що  відбува-
ються  у  певному об’єкті.  Так  у  [1,  с.  592]  відзна-
чається,  що  розвиток  являє  собою  необоротну, 
спрямовану,  закономірну  зміну  матеріальних  та 
ідеальних  об’єктів.  Подібної  точки  зору  на  сут-
ність розвитку додержуються, зокрема, і В.В. Ільїн 
та Ю.І.  Кулагін,  які  вважають, що  розвиток  –  це, 
в першу чергу, –  зміна, рух [2, с. 120].

Багато  науковців,  конкретизуючи  трактування 
поняття  «розвиток»,  зазначають  наявність  при 
цьому якісних змін певного об’єкта. Так, у [3] роз-
виток  тлумачиться  як  процес,  унаслідок  якого 
відбувається  зміна  якості  чого-небудь,  перехід 
від  одного  якісного  стану  до  іншого  [3,  с.  1043]. 
У  роботі  [4],  Е.М.  Коротков,  досліджуючи  роз-
виток  на  рівні  підприємства,  тлумачить  його  як 
«…  сукупність  змін,  які  ведуть  до  появи  нової 
якості і зміцнення життєвості системи, її здатності 
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У статті розглянуто сутність економіч-
ного розвитку підприємства. Визначено 
сукупність якісних і кількісних ознак, за якими 
економічний розвиток конкретного підпри-
ємства може бути віднесеним до ресурсоз-
берігаючого типу. Подано основні підходи 
до оцінювання рівня зносу основних засобів 
підприємств. Визначено основні чинники, 
які впливають на цей рівень, та запропоно-
вано методику оцінювання такого впливу. 
Розроблено механізм реалізації внутрішніх 
можливостей підприємства стосовно нор-
малізації рівня зносу його основних засобів. 
Застосування даного механізму дозволить 
підприємству проводити науково обґрунто-
вану політику оновлення своєї техніко-тех-
нологічної бази.
Ключові слова: основні засоби, економіч-
ний розвиток, зношення основних засобів, 
підприємство, технічний стан, оновлення 
основних засобів.

У статті розглянуто сутність 
економічного розвитку підприємства. Виз-
начено сукупність якісних і кількісних ознак, 
за якими економічний розвиток конкрет-
ного підприємства може бути віднесеним до 
ресурсозберігаючого типу. Подано основні 
підходи до оцінювання рівня зносу основ-
них засобів підприємств. Визначено основні 
чинники, які впливають на цей рівень, та 
запропоновано методику оцінювання такого 

впливу. Розроблено механізм реалізації 
внутрішніх можливостей підприємства сто-
совно нормалізації рівня зносу його основних 
засобів. Застосування даного механізму 
дозволить підприємству проводити науково 
обґрунтовану політику оновлення своєї 
техніко-технологічної бази.
Ключевые слова: основные средства, 
экономическое развитие, износ основных 
средств, предприятие, техническое состо-
яние, обновление основных средств.

In the article is considered the essence of eco-
nomic development of the enterprise. Deter-
mined a set of qualitative and quantitative char-
acteristics, according to which the economic 
development of a particular enterprise can be 
attributed to a resource-saving type. Given the 
main approaches to assessing the level of depre-
ciation of fixed assets of enterprises. The main 
factors which influence this level are determined, 
and the method of estimation of such influence 
is proposed. Developed the mechanism of real-
ization of internal possibilities of the enterprise 
in relation to normalization of the level of depre-
ciation of its fixed assets. The application of this 
mechanism will allow the company to carry out 
scientifically grounded policy of updating its tech-
nical and technological base.
Key words: fixed assets, economic develop-
ment, depreciation of fixed assets, enterprise, 
technical condition, renewal of fixed assets.
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чинити опір руйнівним силам зовнішнього серед-
овища» [3, с. 296]. 

Подібної думки додержуються і автори роботи 
[4],  які  трактують  розвиток  економічно-виробни-
чої системи як процес її переходу у новий, більш 
якісний  стан  шляхом  нагромадження  кількіс-
ного  потенціалу,  зміни  й  ускладнення  структури 
і складу, наслідком чого є підвищення її здатності 
чинити опір руйнівному впливу зовнішнього серед-
овища та ефективності функціонування. 

Досить  деталізованим  є  тлумачення  сутності 
економічного  розвитку  підприємства,  яке  подає 
В.П.  Черненький:  «це  незворотні,  спрямовані, 
вимірювальні,  закономірні  кількісно-якісні  та  сут-
нісні зміни економічної системи в довгостроковому 
періоді, що відбуваються під впливом економічних 
суперечностей, потреб та  інтересів, зумовленість 
яких характеризується дією основних законів діа-
лектики, що не виходять за межі глибинної сутності 
такої  системи,  для  забезпечення  найбільш опти-
мального та ефективного функціонування підпри-
ємства в середовищі, в якому воно діє» [5, с. 125]. 

Питання  розкриття  сутності  механізму  зно-
шення основних засобів, оцінювання рівня такого 
зносу та управління ним знаходяться у полі зору 
багатьох дослідників. 

Так,  у  роботі  [6,  с.  39-58]  її  автори  виділяють 
три  види  зносу  обладнання:  фізичний  (часткова 
або  повна  втрата  обладнанням  своїх  початкових 
технічних  якостей),  функціональний  (зменшення 
споживної  привабливості  тих  або  інших  власти-
востей  обладнання,  що  зумовлено  розвитком 
нових технологій) та економічний (втрата вартості 
майна внаслідок впливу зовнішніх по відношенню 
до нього чинників). При цьому автори здійснюють 
детальний аналіз факторів, які зумовлюють ці три 
види зносу обладнання, та подають низку частко-
вих методів проведення їх грошової оцінки.

Методи  оцінювання  вартості  основних  засо-
бів  з  урахуванням  фактору  зносу  подаються  і 
у  виданнях,  присвячених  методичному  забезпе-
ченню  експертного  оцінювання  майна,  зокрема 
у [7, с. 279-296] та [8, с. 98-99]. Однак, ці методи 
переважно  базуються  на  витратному  підході 
і недостатньо враховують зв’язок між зміною вар-
тості основних фондів та зміною ефективності  їх 
експлуатації протягом періоду їх функціонування.

Докладний розгляд видів зношування основних 
засобів підприємства та факторів, що їх зумовлю-
ють,  подають  автори  монографії  [9,  с.  121-156]. 
При цьому у даній роботі наводяться алгоритми, 
за  якими  повинні  діяти  менеджери  підприємства 
при обґрунтуванні термінів та способів оновлення 
його основних засобів. 

Автори  також  подають  узагальнюючий  вигляд 
критерію заміни існуючого об’єкта основних засо-
бів новим, а саме – така заміна буде доцільною, 
якщо  чиста  теперішня  вартість  доходу  від  екс-

плуатації  нових  основних  засобів  буде  вищою,  
ніж  чиста  теперішня  вартість  існуючого  об’єкта 
основних засобів.

Певну систему моделей визначення оптималь-
ного строку заміни основних засобів підприємств 
наводять  у  своїх  роботах  також  і  інші  науковці, 
зокрема І.Б. Скворцов у монографії [10]. При цьому 
автор докладно досліджує зміну техніко-економіч-
них показників експлуатації основних засобів під-
приємства у процесі їх зношування.

Низку робіт присвячено також проблемі управ-
ління  технічним  розвитком  підприємств  та  орга-
нізації  оновлення  їх  техніко-технологічної  бази. 
Зокрема,  у  [11,  с.  217-257]  наводяться  основні 
функції, які виконує планування оновлення мате-
ріально-технічної  бази  підприємства  у  рамках 
інноваційного  менеджменту,  подається  характе-
ристика  організаційних  структур  техніко-техно-
логічного й  інноваційного розвитку  підприємства, 
описуються  основні  етапи  стратегічного  плану-
вання оновлення техніко-технологічної бази і про-
дукції підприємства.

Тим не менш, не дивлячись на значну кількість 
публікацій, присвячених проблемі розробки меха-
нізму  оновлення  основних  засобів  підприємств, 
існує нагальна потреба продовження дослідження 
цієї проблеми, передусім, у контексті розгляду ролі 
показника  реального  (дійсного)  зносу  основних 
засобів у процесі розробки раціональної стратегії 
своєчасного  та  комплексного  оновлення  техніко-
технологічної бази підприємства для подальшого 
його розвитку.

Виділення невирішених раніше частин за- 
гальної проблеми. Не дивлячись на існування зна-
чної  кількості  наукових праць,  присвячених дослі-
дженню сутності та характеристик процесу еконо-
мічного  розвитку  підприємств  у  сучасній  науковій 
літературі  не  є  достатньо  повним  та  системним. 

Багато  публікацій,  які  присвячені  проблемі 
розробки  механізму  оновлення  основних  засобів 
підприємств,  але  існує  нагальна  потреба  продо-
вження  дослідження  цієї  проблеми,  передусім, 
у  контексті  розгляду  ролі  показника  реального 
(дійсного)  зносу  основних  засобів  у  процесі  роз-
робки раціональної стратегії своєчасного та комп-
лексного  оновлення  техніко-технологічної  бази 
підприємства.

Мета статті. Основною метою цієї роботи є:
–  визначення  сукупності  якісних  і  кількісних 

ознак, за якими економічний розвиток конкретного 
підприємства може бути віднесеним до ресурсоз-
берігаючого типу;

– встановлення основних факторів, що вплива-
ють на рівень зношення основних засобів підпри-
ємства;

– розробка методики встановлення реального 
рівня зношення основних фондів на підставі визна-
чення ринкової величини їх залишкової вартості;
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–  встановлення  у  загальному  величині  зносу 
основних засобів часток, що відповідають їх фізич-
ному зношенню та моральному старінню.

Виклад основного матеріалу. Якісні  ознаки 
ресурсозберігаючого  типу  економічного  розвитку 
підприємства  відображаються  у  зміні  експлуата-
ційних  характеристик  виробничих  ресурсів  під-
приємства  (ресурсні  ознаки)  та  (або)  споживчих 
характеристик  продукції,  яке  виготовляється  ним 
(продуктові ознаки). Наприклад, якщо розглядати 
технічні ресурси підприємства, то основною їх екс-
плуатаційною  характеристикою  є  продуктивність 
устаткування. Також важливими якісними параме-
трами цього виду ресурсів є тривалість корисного 
терміну функціонування  обладнання,  рівень  спо-
живання ним палива та енергії тощо.

Стосовно  групи  продуктових  якісних  ознак 
ресурсозберігаючого  типу  розвитку  підприєм-
ства, то вони є певною мірою похідними від групи 
ресурсних  ознак.  Прикладом  таких  ознак  є  зни-
ження  ваги  виробів  (за  умови  збереження  усіх 
її  корисних  споживчих  характеристик)    завдяки 
впровадженню на підприємстві матеріалозберіга-
ючої технології виготовлення продукції.

Щодо  кількісних  ознак  ресурсозберігаючого 
типу економічного розвитку підприємства, то вони 
ґрунтуються  на  застосуванні  певних  кількісних 
характеристик  (показників)  і  поділяються  на  такі 
групи:  моментні,  які  передбачають  застосування 
характеристик,  які  обчислюються  на  певну  дату; 
інтервальні, які передбачають застосування харак-
теристик,  які  обчислюються  за  певний  проміжок 
часу;  відносні,  які  передбачають  застосування 
характеристик, що вимірюються за допомогою від-
носних  показників  (рівень  витрат,  прибутковість 
продукції,  рентабельність  активів  тощо);  питомі, 
які  передбачають  застосування  показників,  що 
обчислюються у розрахунку на одиницю продукції, 
яку виготовляє підприємство.

Окрім  перерахованих  вище  способів  групу-
вання  ознак  ресурсозберігаючого  типу  розвитку 
промислових  підприємств,  доцільно  виокремити 
також і інші: за кількістю критеріїв визначення типу 
розвитку підприємства: одиничні (коли використо-
вується один критеріальний показник); комплексні 
(коли  використовуються  декілька  критеріальних 
показників);  за  необхідністю:  необхідні  (ознаки, 
обов’язкові  для  віднесення  розвитку  підприєм-
ства до його ресурсозберігаючого типу); достатні 
(дотримання таких ознак гарантує, що тип розви-
тку  підприємства  є  ресурсозберігаючим);  необ-
хідні  та  достатні  одночасно;  за  змістом:  еконо-
мічні  (показники,  що  характеризують  результати 
діяльності  підприємства);  техніко-технологічні 
(характеристики  матеріалів,  устаткування,  техно-
логій  тощо,  які  застосовуються  підприємством); 
організаційні  (характеристики  умов  праці,  її 
оплати,  техніки  безпеки,  навколишнього  природ-

ного середовища тощо); за наявністю зіставлення 
з попереднім періодом: статичні (ознаки, що ґрун-
туються  на  використанні  показника  за  звітний 
період  без  зіставлення  з  попереднім);  динамічні 
(ознаки,  що  ґрунтуються  на  використанні  показ-
ника за звітний період у зіставленні із попереднім 
періодом); за проміжком часу, що досліджується: 
ретроспективні (ознаки, що характеризують попе-
редні  періоди);  поточні  (ознаки,  що  характеризу-
ють звітний період); прогнозні  (ознаки, що харак-
теризують майбутні періоди). 

Таким  чином,  можна  виокремити  достатньо 
багато  груп  ознак  ресурсозберігаючого  типу  еко-
номічного розвитку підприємства. При цьому мож-
ливою  є  ситуація,  за  якої  тип  розвитку  певного 
підприємства  за  однією  ознакою  буде  ресурсоз-
берігаючим,  а  за  іншою  –  ні.  Отже,  як  випливає 
з  поданого  вище  групування  видів  ресурсозбері-
гаючого типу економічного розвитку підприємства, 
існує багато різновидів такого розвитку. 

А  величина  зносу  основних  фондів  визнача-
ється  одночасним  впливом  багатьох  чинників, 
які  характеризують  як  внутрішнє,  так  і  зовнішнє 
середовище підприємства  і, в  кінцевому рахунку, 
визначають розмір його чистого грошового потоку 
(суми чистого прибутку та амортизації). 

При  цьому  постає  завдання  виявити  взаємо- 
зв’язок між  величиною  чистого  грошового  потоку 
від експлуатації певного елементу основних засо-
бів  підприємства  та  залишковою  вартістю  цих 
основних засобів і рівнем їх зносу.

Припустимо,  що  інвестиційний  ринок  знахо-
диться у стані рівноваги,  тобто первісна вартість 
основних  засобів  дорівнює  дисконтованій  вели-
чині прогнозного чистого грошового потоку за весь 
період їх експлуатації, тобто:
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де  Вп  –  первісна  вартість  даного  елементу 
основних  засобів;  Гt –  чистий  грошовий  потік  від 
експлуатації даних основних засобів у t-тому році; 
Т – кількість років ефективної експлуатації даного 
елементу основних засобів.

Тоді залишкова вартість даного елементу осно-
вних засобів на початок і-того року його експлуата-
ції буде визначатися за такою формулою:

∑
= +

=
T

t
t

t
п

Е
ГВ

1 )1(

∑
=

−

+
×+=

T

іt
t

tі
зі

Е
ГЕВ

)1(
)1( 1

∑
−

=
− +
+

+
=

1

1
1 )1()1(

і

t
t

t
і

зі
п Е

Г
Е
В

В

∑
=

−−

+
×+−+×=

T

іt
t

tіі
пзі

Е
ГЕЕВВ

)1(
)1()1( 11

п

T

іt
t

tіі
пппзіпзі В

Е
ГЕЕВВВВВР :)

)1(
)1()1((:)( 11 ∑

=

−−

+
×+++×−=−=

ЕВГ
Е

ГЕЕВВЗ ппп ×−=
+

×+++×−= 1
1

2 )1(
)1()1(

ЕВГ п ×=1
ЕВГ п ×<1

ОCЦГ ttt ×−= )(

∑
= +

×−
=

T

t
t

tt
п Е

OСЦ
В

1 )1(
)(

∑
=

−

+
×−

×+=
T

іt
t

ttі
зі Е

OСЦ
ЕВ

)1(
)(

)1( 1

∑
=

++

+

×−+×−
=
Т

t
t

tititt
і

E
OCCOЦЦЗ

1 )1(
)()(

∑
=

+

+
×−

=
Т

t
t

tit
і

Ф

E
OCC

З
1 )1(

)(

∑
=

+

+
×−

=
Т

t
t

itt
і

М

E
OЦЦ

З
1 )1(

)(

і
МЗ

,                       (2)

де Взі – залишкова  вартість  даного  елементу 
основних засобів на початок  і-того року його екс-
плуатації. 

З  вищевикладеного  випливає,  що  первісну 
вартість  основних  засобів  в  умовах  рівноваги  на 
інвестиційному ринку можна подати таким чином:
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.                 (3)

З виразу (3) можна знайти формулу для визна-
чення  величини  залишкової  вартості  основних 
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засобів як функції їх первісної вартості та загаль-
ної  величини  чистого  грошового  потоку,  отрима-
ного від їх експлуатації до даного моменту часу:
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Таким  чином,  рівень  зносу  основних  засобів 
можна оцінити, використовуючи таку формулу:

∑
= +

=
T

t
t

t
п

Е
ГВ

1 )1(

∑
=

−

+
×+=

T

іt
t

tі
зі

Е
ГЕВ

)1(
)1( 1

∑
−

=
− +
+

+
=

1

1
1 )1()1(

і

t
t

t
і

зі
п Е

Г
Е
В

В

∑
=

−−

+
×+−+×=

T

іt
t

tіі
пзі

Е
ГЕЕВВ

)1(
)1()1( 11

п

T

іt
t

tіі
пппзіпзі В

Е
ГЕЕВВВВВР :)

)1(
)1()1((:)( 11 ∑

=

−−

+
×+++×−=−=

ЕВГ
Е

ГЕЕВВЗ ппп ×−=
+

×+++×−= 1
1

2 )1(
)1()1(

ЕВГ п ×=1
ЕВГ п ×<1

ОCЦГ ttt ×−= )(

∑
= +

×−
=

T

t
t

tt
п Е

OСЦ
В

1 )1(
)(

∑
=

−

+
×−

×+=
T

іt
t

ttі
зі Е

OСЦ
ЕВ

)1(
)(

)1( 1

∑
=

++

+

×−+×−
=
Т

t
t

tititt
і

E
OCCOЦЦЗ

1 )1(
)()(

∑
=

+

+
×−

=
Т

t
t

tit
і

Ф

E
OCC

З
1 )1(

)(

∑
=

+

+
×−

=
Т

t
t

itt
і

М

E
OЦЦ

З
1 )1(

)(

і
МЗ

∑
= +

=
T

t
t

t
п

Е
ГВ

1 )1(

∑
=

−

+
×+=

T

іt
t

tі
зі

Е
ГЕВ

)1(
)1( 1

∑
−

=
− +
+

+
=

1

1
1 )1()1(

і

t
t

t
і

зі
п Е

Г
Е
В

В

∑
=

−−

+
×+−+×=

T

іt
t

tіі
пзі

Е
ГЕЕВВ

)1(
)1()1( 11

п

T

іt
t

tіі
пппзіпзі В

Е
ГЕЕВВВВВР :)

)1(
)1()1((:)( 11 ∑

=

−−

+
×+++×−=−=

ЕВГ
Е

ГЕЕВВЗ ппп ×−=
+

×+++×−= 1
1

2 )1(
)1()1(

ЕВГ п ×=1
ЕВГ п ×<1

ОCЦГ ttt ×−= )(

∑
= +

×−
=

T

t
t

tt
п Е

OСЦ
В

1 )1(
)(

∑
=

−

+
×−

×+=
T

іt
t

ttі
зі Е

OСЦ
ЕВ

)1(
)(

)1( 1

∑
=

++

+

×−+×−
=
Т

t
t

tititt
і

E
OCCOЦЦЗ

1 )1(
)()(

∑
=

+

+
×−

=
Т

t
t

tit
і

Ф

E
OCC

З
1 )1(

)(

∑
=

+

+
×−

=
Т

t
t

itt
і

М

E
OЦЦ

З
1 )1(

)(

і
МЗ

,                        (5)

де Рзі – рівень зносу основних засобів на поча-
ток і-того року їх експлуатації.

Припустимо, що даний елемент основних засо-
бів відпрацював один рік, принісши чистий грошо-
вий потік у розмірі Г1. Тоді згідно формули (5) вели-
чина  зносу  основних  засобів  на  початок  другого 
року буде визначатися за таким виразом:
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де  З2  –  величина  зносу  основних  засобів  на 
початок другого року їх експлуатації.

З  формули  (6)  випливає,  що  у  випадку,  коли 
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,  знос  основних  засобів  у  першому  році 
їх  експлуатації  є  відсутнім;  при цьому можливим 
є випадок від’ємної величини зносу цих основних 
засобів. Такий випадок постає, якщо виконується 
нерівність 
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, тобто чистий грошовий потік 
у перший рік експлуатації основних фондів є мен-
шим  за  добуток  первісної  вартості  цих  основних 
засобів на ставку дисконту. 

Очевидно, що  такий  випадок  не  є  дуже  типо-
вим,  але  він  може  трапитися,  якщо  на  початку 
періоду  експлуатації  основних  засобів  прибуток 
від  їх функціонування  є  досить малим  внаслідок 
значних поточних витрат, пов’язаних із поступовим 
введенням в експлуатацію цих основних фондів.

Розглянемо  тепер  можливість  поділу  загаль-
ної  величини  зносу  основних  засобів  на  окремі 
складові,  що  відповідають  різним  чинникам,  які 
справляють  вплив  на  розмір  цього  зносу.  При 
цьому такий поділ величини зносу основних засо-
бів повинен передбачати, насамперед, виділення 
у його загальній величині розміру їх фізичного зно-
шення та розміру їх морального (техніко-економіч-
ного) старіння у грошових одиницях виміру.

Загалом основними чинниками, що впливають 
на величину зносу основних засобів, є:

1)  збільшення  собівартості  одиниці  продукції, 
що виготовляється за допомогою даних основних 
засобів, протягом терміну їх ефективної експлуа-
тації;

2)  зниження  ціни  одиниці  продукції,  що  виго-
товляється за допомогою даних основних засобів, 
протягом терміну їх ефективної експлуатації;

3)  скорочення  натуральних  обсягів  виробни-
цтва та реалізації продукції, що виготовляється за 
допомогою даних основних засобів, протягом тер-
міну їх ефективної експлуатації.

Розглянемо  спрощений  випадок,  коли  знос 
основних засобів зумовлений дією двох чинників, 
а  саме  –  збільшенням  собівартості  одиниці  про-
дукції внаслідок зростання витрат на ремонт осно-
вних  засобів  (тобто  дією  їх фізичного  зношення) 
та зниженням ціни одиниці продукції як результа-
том морального старіння цих основних фондів. 

Нехай відомими є прогнозні величини ціни оди-
ниці та собівартості одиниці продукції, що виготов-
ляється  за  допомогою  даних  основних  засобів, 
за усі роки їх експлуатації. Тоді величина чистого 
грошового  потоку  за  ними  буде  визначатися 
за такою формулою:
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,                        (7)
де  Цt  –  ціна  одиниці  продукції  без  непрямих 

податків, що виготовляється за допомогою даних 
основних засобів, у  t-ому році від початку  їх екс-
плуатації;  Ct  –  собівартість  одиниці  продукції 
без  амортизаційних  відрахувань  у  t-ому  році  від 
початку їх експлуатації основних фондів; О – нату-
ральний  річний  обсяг  виробництва  продукції, що 
виготовляється  за  допомогою  даних  основних 
засобів (припускаємо, що розмір даного показника 
є сталим).

За таких умов первісна вартість основних засо-
бів буде визначатися за такою формулою:

∑
= +

=
T

t
t

t
п

Е
ГВ

1 )1(

∑
=

−

+
×+=

T

іt
t

tі
зі

Е
ГЕВ

)1(
)1( 1

∑
−

=
− +
+

+
=

1

1
1 )1()1(

і

t
t

t
і

зі
п Е

Г
Е
В

В

∑
=

−−

+
×+−+×=

T

іt
t

tіі
пзі

Е
ГЕЕВВ

)1(
)1()1( 11

п

T

іt
t

tіі
пппзіпзі В

Е
ГЕЕВВВВВР :)

)1(
)1()1((:)( 11 ∑

=

−−

+
×+++×−=−=

ЕВГ
Е

ГЕЕВВЗ ппп ×−=
+

×+++×−= 1
1

2 )1(
)1()1(

ЕВГ п ×=1
ЕВГ п ×<1

ОCЦГ ttt ×−= )(

∑
= +

×−
=

T

t
t

tt
п Е

OСЦ
В

1 )1(
)(

∑
=

−

+
×−

×+=
T

іt
t

ttі
зі Е

OСЦ
ЕВ

)1(
)(

)1( 1

∑
=

++

+

×−+×−
=
Т

t
t

tititt
і

E
OCCOЦЦЗ

1 )1(
)()(

∑
=

+

+
×−

=
Т

t
t

tit
і

Ф

E
OCC

З
1 )1(

)(

∑
=

+

+
×−

=
Т

t
t

itt
і

М

E
OЦЦ

З
1 )1(

)(

і
МЗ

.                     (8)

Відповідно,  залишкова  вартість  даних  осно-
вних засобів на початок і-того року буде визнача-
тися за такою формулою:
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Будемо  вважати,  що  у  Т+1  році  ціна  оди-
ниці  продукції  дорівнює  її  собівартості,  тобто 
ЦT+1 = CT+1 та  у  подальших  розрахунках  будемо 
умовно припускати, що така рівність залишається 
і у наступних роках після закінчення терміну екс-
плуатації даних основних засобів. 

Тоді загальну величину зносу основних засобів 
на  початок  і-того  року  можна  визначити  шляхом 
зіставлення  величини  чистого  грошового  потоку 
за  роками  експлуатації  за  новими  та  за  зноше-
ними  основними  засобами,  використовуючи  таку 
формулу:
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Таким чином, є можливим виділити у загальній 
величині зносу основних засобів його частки, що 
відповідають їх фізичному зносу та їх моральному 
старінню.

Величина  фізичного  зносу  основних  засобів 
у такому випадку буде визначатися за такою фор-
мулою:

∑
= +

=
T

t
t

t
п

Е
ГВ

1 )1(

∑
=

−

+
×+=

T

іt
t

tі
зі

Е
ГЕВ

)1(
)1( 1

∑
−

=
− +
+

+
=

1

1
1 )1()1(

і

t
t

t
і

зі
п Е

Г
Е
В

В

∑
=

−−

+
×+−+×=

T

іt
t

tіі
пзі

Е
ГЕЕВВ

)1(
)1()1( 11

п

T

іt
t

tіі
пппзіпзі В

Е
ГЕЕВВВВВР :)

)1(
)1()1((:)( 11 ∑

=

−−

+
×+++×−=−=

ЕВГ
Е

ГЕЕВВЗ ппп ×−=
+

×+++×−= 1
1

2 )1(
)1()1(

ЕВГ п ×=1
ЕВГ п ×<1

ОCЦГ ttt ×−= )(

∑
= +

×−
=

T

t
t

tt
п Е

OСЦ
В

1 )1(
)(

∑
=

−

+
×−

×+=
T

іt
t

ttі
зі Е

OСЦ
ЕВ

)1(
)(

)1( 1

∑
=

++

+

×−+×−
=
Т

t
t

tititt
і

E
OCCOЦЦЗ

1 )1(
)()(

∑
=

+

+
×−

=
Т

t
t

tit
і

Ф

E
OCC

З
1 )1(

)(

∑
=

+

+
×−

=
Т

t
t

itt
і

М

E
OЦЦ

З
1 )1(

)(

і
МЗ

,                  (11)

де  ЗI
Ф  –  величина  фізичного  зносу  основних 

засобів на початок і-того року їх експлуатації.
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Відповідно,  величина  морального  старіння 
основних  засобів  буде  обчислюватися  за  такою 
формулою:
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де ЗI
М  –  величина  морального  старіння  осно-

вних засобів на початок і-того року їх експлуатації.
Очевидно, що існує певний рівень зносу осно-

вних засобів, який можна вважати катастрофічним 
для  майбутнього  функціонування  підприємства. 
Однак  точне  формулювання  поняття  «катастро-
фічний  рівень  зносу  основних  засобів»  потребує 
введення  у  розгляд  певних  обмежень  та  при-
пущень,  які  стосуються  трьох  основних  позицій, 
а саме:

1.  Можливостей  підприємства  у  майбутньому 
забезпечувати  обсяги  отриманих  результатів  від 
своєї операційної діяльності (зокрема, виручки від 
реалізації продукції та прибутку) на рівні, принай-
мні, не нижчому за існуючий.

2.  Можливостей  підприємства  функціонувати 
необмежений проміжок часу.

3.  Можливостей  підприємства  забезпечу-
вати відтворення своїх основних засобів з метою 
досягнення перших двох вимог виключно за раху-
нок  власних  джерел  коштів,  тобто  не  використо-
вуючи додаткові  кошти,  отримані  у  вигляді  позик 
чи зовнішніх внесків у збільшення статутного його 
капіталу.

Також  необхідно  ввести  та  кількісно  охарак-
теризувати  поняття  нормального  (припустимого) 
рівня зносу основних засобів підприємства. Якщо 
ж хоча б одна з трьох вищеперелічених вимог для 
певного  підприємства  не  виконується,  то  рівень 
зносу  основних  засобів  даного  підприємства  не 
можна вважати задовільним.

Таким  чином,  можна  виділити  два  основних 
види  зносу  основних  засобів  за  його  рівнем, 
а саме:

– нормальний  (припустимий),  за якого підпри-
ємство  може  забезпечувати  просте  відтворення 
основних  засобів,  використовуючи  лише майбут-
ній  потік  амортизаційних відрахувань на  їх  рено-
вацію; 

–  катастрофічний,  за  якого  підприємство  не 
зможе  здійснити навіть просте відтворення своїх 
основних засобів, використовуючи майбутні потоки 
свого  прибутку  та  амортизаційних  відрахувань.

Відповідно  можна  виділити  такі  похідні  рівні 
зносу  основних  засобів  підприємства:  низький, 
величина  якого  не  перевищує  нормальний  (при-
пустимий) рівень зносу; середній, величина якого 
перевищує нормальний (припустимий) рівень, але 
є меншою від  катастрофічного  рівня  зносу  осно-
вних  засобів;  високий,  величина  якого  дорівнює 
або перевищує катастрофічний рівень зносу.

Залежно від того, яким є рівень зносу основних 
засобів підприємства на даний момент часу (низь-
ким, середнім чи високим) дії підприємства щодо 

нормалізації  рівня  зносу  його  основних  фондів 
повинні бути різними. 

З  метою  визначення  параметрів  катастрофіч-
ного  зносу  основних  засобів  необхідно  переду-
сім  встановити,  яким  чином  рівень  цього  зносу 
обчислюється у даному конкретному випадку. При 
цьому можливими є два найпоширеніші випадку:

1)  визначення  рівня  зносу  основних  засобів 
за їх ринковою вартістю;

2)  визначення  рівня  зносу  основних  засобів 
за фактичною тривалістю їх експлуатації.

Розглянемо перший випадок вимірювання рівня 
зносу основних засобів. Введемо такі позначення: 
Вп – первісна вартість даного елементу основних 
засобів  підприємства;  Взі –  залишкова  вартість 
даного елементу основних засобів підприємства, 
що відпрацював і років; Е – ставка дисконту (річна 
у частках одиниці).

Тоді  підприємство  встигне  нагромадити  необ-
хідну  суму  коштів  з  метою  своєчасної  заміни 
даного  елементу  основних  засобів  за  рахунок 
чистого  грошового  потоку  від  його  експлуатації 
протягом часу, що залишився до припинення його 
функціонування,  якщо  буде  виконуватися  така 
умова:

Взі*(1+Е)Т-і = Вп,                   (13)
де Т – ефективний термін експлуатації даного 

елементу основних засобів підприємства.
Так  як  рівень  зносу  за  ринковою  вартістю Рз 

визначається за формулою:
Рзі = 1 – Взі/Вп,                    (14)

де Рзі – рівень зносу даного елементу основних 
засобів, що пропрацював і років, за його ринковою 
вартістю, то величина катастрофічного рівня зносу 
основних засобів підприємства згідно з формулою 
(13) буде визначатися за таким виразом:

Ркі = 1 – Взі/Вп = 1 – 1/(1+Е)Т-і,             (15)
де Ркі – величина катастрофічного рівня зносу 

окремого  елементу  основних  засобів,  тобто 
такого  рівня  його  зносу,  перевищення  якого  не 
дає  можливості  нагромадити  необхідну  суму 
коштів для своєчасної заміни цього елементу за 
рахунок  чистого  грошового  потоку  від  його  екс-
плуатації  протягом  усіх  років,  які  йому  залиши-
лося функціонувати.

Як показали проведені дослідження, у загаль-
ному  випадку  не  існує  певної  константної  вели-
чини катастрофічного рівня зносу основних засо-
бів підприємства, тобто навіть при дуже високому 
рівні їх зносу, наприклад 90%, за певних умов цей 
рівень  зносу  не  є  катастрофічним  (для  цього Тз 
та Е повинні бути достатньо великими). 

Висновки з проведеного дослідження. 
Обґрунтований  метод  оцінювання  рівня  зносу 
основних  засобів  підприємства  повинен  базува-
тися  на  визначенні  їх  залишкової  вартості  пере-
важно за дохідним підходом до їх оцінки. 
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У роботі було запропоновано метод відокрем-
лення  величин  фізичного  зносу  та  морального 
старіння основних засобів у загальній величині їх 
зносу. Застосування цього методу дозволяє виді-
лити  чинники,  що  найбільш  суттєво  впливають 
на розмір зносу основних фондів.

Застосування запропонованого підходу до оці-
нювання рівня зносу основних засобів та аналізу-
вання впливу окремих чинників на цей рівень може 
бути  фундаментом  удосконалення  методичних 
підходів до обґрунтування доцільності оновлення 
основних  засобів  та  вибору  найкращої  форми 
такого оновлення, а також економічного розвитку 
підприємства. 

З  цією  метою  необхідно  провести  додаткове 
дослідження  закономірностей,  що  зумовлюють 
зміну техніко-економічних показників експлуатації 
протягом терміну функціонування основних фон-
дів підприємства.
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE IN THE CONTEXT  
OF EVALUATION OF ITS MAIN ACTIVITIES

Today, economic growth  in Ukraine  requires a substantial  increase of a production amount of  industrial 
products. But despite the potential demand and the existing production opportunities of Ukrainian enterprises, 
there is a steady trend in the market for increasing the amount of foreign products.

A low level of technical condition of fixed assets in many enterprises as Ukraine is due to objective reasons, 
particularly a lack of available amounts of financial resources and subjective, particularly a lack of effective 
institutional mechanism to update their assets in enterprises.

In modern literature, there are many different ways of interpreting the category of "development" and, in 
particular, approaches to the interpretation of the concept of "enterprise development". The detailed explana-
tion of the essence of the economic development of the enterprise, is presented by V. Chernenky.

The issue of the essence disclosure of a mechanism depreciation of fixed assets, assessing the level of 
such depreciation and management of it is in the field of view of many researchers. The authors carry out a 
detailed factors analysis, that determine certain three types of equipment depreciation, and provide a number 
of partial methods for conducting their monetary valuation.

Despite the considerable number of publications, devoted to the problem of  development for update mech-
anism of fixed assets of the enterprises, there is an urgent need to continue the study of this problem, first of all, 
in the context of considering the role of the indicator of real (actual) depreciation of fixed assets in the process 
of developing a rational strategy for a timely and comprehensive upgrade of technical and technological base 
of the enterprise for its further development.

The essence and characteristic of the process of economic development of enterprises in modern scientific 
literature is not sufficiently complete and systematic. Many publications devoted to the problem of developing 
a mechanism for updating fixed assets of enterprises, but there is an urgent need to continue the study of this 
problem, first of all, in the context of considering the role of the indicator of real (actual) depreciation of fixed 
assets in the process of developing a rational strategy for timely and comprehensive updating of the techno-
logical and technological base of the enterprise.

The main purpose of this work is to: identify a set of qualitative and quantitative features, under which the 
economic development of a particular enterprise can be attributed to resource-saving type; establishment of 
the main factors influencing the level of depreciation of fixed assets of the enterprise; development of a method 
for determining the real level of depreciation of fixed assets on the basis of determining the market value of 
their residual value; establishment in general a value of depreciation of fixed assets of particles, corresponding 
to their physical depreciation and moral aging.

Qualitative signs of a resource-saving type of economic development of the enterprise are reflected in the 
change of operational characteristics of the enterprise’s production resources (resource characteristics) and 
(or) consumer characteristics of the product, which is manufactured by them (product characteristics).

As for the quantitative features of a resource-saving type of economic development of the enterprise, they 
are based on  the application of certain quantitative characteristics  (indicators) and are divided  into certain 
groups.

In the work, besides the above-mentioned methods of grouping features of a resource-saving type of devel-
opment of industrial enterprises, others are also identified.

And the value of the depreciation of fixed assets is determined by the simultaneous influence of many fac-
tors, that characterize both the internal and external environment of the enterprise and, ultimately, determine 
the amount of its net cash flow (the amount of net profit and depreciation). And the task is to identify the inter-
relation between the amount of net cash flow from the exploitation of a certain element of fixed assets of the 
enterprise and the residual value of these fixed assets and the level of their depreciation.

The possibility of dividing the total value of depreciation of fixed assets into separate components, that cor-
responding to various factors, which are influencing the size of this depreciation, is considered. At the same 
time, such value divide of the depreciation of fixed assets should predict, first of all, the allocation, in its total 
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size, of their physical deterioration and the size of their moral (techno-economic) aging in monetary units of 
measurement.

The main factors affecting the amount of depreciation of fixed assets are:
1) an increase in the cost price of a unit of product, that is produced using these fixed assets during the 

period of their effective exploitation;
2) reduction of the price of a unit of product, which is made using the data of fixed assets, during the period 

of their effective exploitation;
3) reduction of natural amonts of production and sales of the product, which is produced with using these 

fixed assets, during the period of their effective exploitation.
Considered a simplified case, when the deterioration of fixed assets is caused by the influence of two fac-

tors, namely – an increase in the unit cost of product due to the increase in the cost of repairing fixed assets 
(the effect of their physical deterioration) and a decrease in the unit price of products as a result of the moral 
aging of these fixed assets. In condition, that known forecast values   of the unit price and cost of a unit of pro-
duction, which is produced using the fixed assets, are known for all years of their exploitation.

There is a certain level of depreciation of fixed assets, which can be considered catastrophic for the future 
operation of  the enterprise. However,  the precise wording of  the term "catastrophic  level of depreciation of 
fixed assets" requires the introduction of certain restrictions and assumptions, which are concerned certain 
three main positions.

Thus, there are two main types of depreciation of fixed assets at its level, namely:
– normal (acceptable), in which the enterprise can provide a simple reproduction of fixed assets, using only 

the future flow of depreciation deductions for their renovation;
– catastrophic, in which the enterprise cannot even perform a simple reproduction of its fixed assets, using 

future flows of its profits and depreciation charges.
Studies have shown that in the general case there is no definite constant value of the catastrophic level 

of depreciation of fixed assets of  the enterprise,  that  is, even at a very high  level of  their depreciation,  for 
example, 90%, under certain conditions, this level of depreciation is not disastrous (for this, Tz and E should 
be big enough).

The applying of  the proposed approach  for assessment of  the  level of depreciation of fixed assets and 
analysis of the influence of individual factors on this level can become the basis for improvement of method-
ological approaches to justify the expediency of renewal of fixed assets and the choice of the best form of such 
an update, and accordingly, the economic development of the enterprise. To do this, it is necessary to conduct 
an additional study of the regularities, which predetermine the change of technical and economic indicators of 
exploitation during the existance of the enterprise’s fixed assets.
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У статті розглянуто основні аспекти дис-
танційної роботи (телепраці). Виокрем-
лено переваги та недоліки використання 
телепраці у великих містах України. Про-
аналізовано результати маркетингового 
дослідження, метою якого було оцінювання 
кількісного та якісного складу телепраців-
ників у Львові, виявлення основних причин і 
мотивів заняття телепрацею, дослідження 
галузевого розподілу телепрацівників. Дослі-
джено вплив телепраці на обсяги тран-
спортної завантаженості у містах.
Ключові слова: гнучкі форми зайнятості, 
телепраця, рух населення, затори, міська 
логістика.

В статье рассмотрены основные аспекты 
дистанционной работы (телеработы). 
Выделены преимущества и недостатки 
использования телеработы в крупных горо-
дах Украины. Проанализированы резуль-
таты маркетингового исследования, целью 
которого было оценивание количественной 
и качественной структуры телеработни-

ков во Львове, идентификация основных 
причин и мотивов занятия телеработой, 
исследования отраслевого распределения 
телеработников. Исследовано влияние 
телеработы на объемы транспортной 
загруженности в городах.
Ключевые слова: гибкие формы занято-
сти, телеработа, перемещение населения, 
дорожные заторы, городская логистика.

The article discusses the main aspects of dis-
tance work (telework). The advantages and dis-
advantages of using teleprice in large cities of 
Ukraine are highlighted. The results of marketing 
research were analyzed, the purpose of which 
was to analyze the quantitative and qualitative 
composition of teleworkers in Lviv, to identify the 
main causes and motives of teleprice occupa-
tion, and to investigate the sectoral distribution of 
teleworkers. The influence of teleprice on traffic 
volumes in cities is investigated.
Key words: flexible forms of employment, tele-
work, people flow management, traffic conges-
tion, urban logistics.

Постановка проблеми.  Процеси  флексибілі-
зації і дестандартизації на сьогодні певною мірою 
стають причиною трансформації сфери класичної 
зайнятості.  Інформаційно-комунікаційні  техно-
логії  відкривають  хороші  перспективи  для  ринку 
праці, сприяють гнучкому розподілу робочого часу 
та  дозволяють  модернізувати  організацію  робо-
чого процесу.

В умовах складної суспільно-економічної ситу-
ації, викликаної несприятливими змінами в демо-
графічній  структурі  населення,  зростаючим  зна-
ченням сімейної політики, зростаючою активністю 
жінок,  інтенсифікацією  тиску  конкурентів,  дер-
жавною  політикою,  спрямованою  на  поліпшення 
якості  ринку  праці,  питання  забезпечення  права 
на працю у поєднанні з можливостями виконання 
сімейних  обов’язків,  участю  у  суспільному  житті, 
підтриманням належного стану здоров’я, реаліза-
ції найманими працівниками інших соціально зна-
чущих  цілей  зумовлюють  актуальність  напрямку 
дослідження.

Тому доцільно провести дослідження, що сто-
сується  пріоритетів  застосування  телероботи 
(телепраці),  якій  приписують  численні  переваги 
у соціально-економічній та екологічній площинах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналізуючи  безліч  визначень  телероботи  можна 
дійти  до  висновку,  що  телеробота  як  форма 
зайнятості  певною  мірою  відрізняється  від  зви-
чайної зайнятості, яка зазвичай характеризується 
трьома властивостями. Перш за все, умови теле-
праці передбачають виконання роботи за межами 
офісу, філії компанії, дистанційно від роботодавця. 

Таким  чином,  працівник  виконує  свої  обов’язки 
вдома, у клієнта або в дорозі. По-друге, працівник 
залишається в контакті з начальством і колегами, 
використовуючи  сучасне  обладнання  та  телеін-
формаційні  системи  (наприклад,  телефон,  елек-
тронну  пошту,  засоби  обміну  миттєвими  повідо-
мленнями  Viber,  VPN,  Scype,  відеоконференції). 
Вищезазначені засоби комунікації застосовуються 
у ході виконання завдань, для вибору  інструмен-
тів, передачі чи подання результатів роботи. Теле-
праця  включає  в  себе  фізичну  децентралізацію 
(відсутність  залежності  від  місця  розташування) 
при  одночасній  логічній  централізації  (постійній 
комунікації)  [1]. По-третє, ефективність телепраці 
залежить  від  кількості  робіт,  виконаних  завдань, 
а не від кількості відпрацьованих годин.

У  країнах Європи використання новітніх  нети-
пових форм зайнятості неухильно зростає. За різ-
ними  оцінками,  сьогодні  такі  форми  охоплюють 
близько 25-30 відсотків робочої сили. До найбільш 
розповсюджених  форм  нетипової  зайнятості  від-
носять:  дистанційну  роботу,  телероботу;  тимча-
сову  та  сезонну  роботу;  позикову  працю  (лізинг 
персоналу, аутстафінг персоналу, аутсорсинг пер-
соналу);  роботу  за  викликом;  зайнятість  за  умов 
гнучких форм організації робочого часу [3, с. 147]; 
надомну працю та ін.

В Україні телеробота ще поки не набула офіцій-
ного статусу та суспільного визнання, але в євро-
пейських країнах темпи її розповсюдження є дуже 
високими – частка потенційно дистанційно зайня-
тих працівників складає від 10% до 22% загальної 
кількості  працюючих  [5].  В  сучасних  економічних 
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умовах  актуалізується  використання  телепраці, 
оскільки  цей  вид  праці  дозволяє  підвищувати 
рівень якості товарів та послуг через підвищення 
продуктивності.  Телеробота  також  сприяє  підви-
щенню  рівня  задоволеності  робітників  власним 
робочим  місцем  та  найширшій  реалізації  соці-
ально-особистісних потреб.

Найпоширенішими  професіями,  представники 
яких  використовують  саме  телероботу,  є:  веб-
дизайнер – розробка дизайну сайтів, макетів сто-
рінок,  рекламних  банерів,  оголошень,  логотипів; 
банермайстер  –  дизайн  та  розвиток  сайту,  його 
просування; веб-розробник – розробка нових про-
грам  та  сайтів,  керівництво  групою  програмістів; 
контент-редактор  –  наповнення  корпоративних 
сайтів,  порталів,  постійне  оновлення  інформації; 
форекс-трейдер – гра на курсі валют за допомогою 
системи «Форекс» (Forex), віртуальне управління 
фінансами  в  режимі  реального  часу,здійснення 
миттєвих  операцій.  Віддаленими  працівниками 
також можуть бути програмісти, дизайнери, ріел-
тери,  редактори,  мультиплікатори,  ілюстратори, 
фахівці обробки баз даних і програмісти, проекту-
вальники, інженери, маркетингові фахівці, медичні 
фахівці,  журналісти,  аналітики,  автори  текстів, 
коректори,  рецензенти,  координатори  проектів, 
торгові представники та інші [6]. 

Американські  науковці  В.  Хувз,  В.  Б.  Корт  та 
С. Робінсон  у  своєму дослідженні  дійшли  висно-
вку,  що  темпи  розповсюдження  телепраці  зале-
жать  від  мотивації  трьох  видів  юридичних  осіб: 
органів самоврядування, працівників та працедав-
ців [6, с. 81]. У табл. 1 наведено основні переваги, 
що виступають мотивуючими чинниками викорис-
тання телероботи для кожного із цих видів.

Оцінюючи  віддалену  роботу  працівники  оці-
нюють  керуються  трьома  критеріями:  фінансо-
вими,  організаційними  та  особистісними.  Еконо-

мічна вигода, пов’язана з можливістю отримання 
заощаджень  внаслідок  обмеження  або  повного 
припинення  переміщення  на  роботу  та  з  роботи 
з  використанням  транспорту.  Організаційні  цін-
ності  слід  розуміти  як  можливість  самостійного 
формування графіку робочого часу та можливості 
приймати  рішення  щодо  виконання  завдань  та 
виконання  певних  обов’язків.  З  іншого боку,  осо-
бисті  переваги  пов’язані  з  організаційними  пере-
вагами, і вони зосереджені на можливості вільного 
управління часом як у розрізі офіційних, так і при-
ватних обов’язків, що на практиці може означати 
збільшення виділеного часу для сім’ї та на само-
розвиток.

Серед роботодавців головною причиною вико-
ристання  дистанційної  роботи  є  можливість  ско-
ротити  витрати.  Підприємці  починають  помічати, 
що кількість робочих годин не завжди призводить 
до  досягнутих  результатів.  У  епоху  зростаючого 
конкурентного тиску, якість, а не кількість роботи 
повинна виступати найважливішим критерієм оці-
нювання  працівників.  Обмеження  витрат  в  осно-
вному  стосується  можливості  зменшення  витрат 
на роботу в офісі. Роботодавець не повинен орга-
нізовувати місце праці для працівника, що в осно-
вному  пояснюється  відсутністю  витрат  на  меблі 
та  відсутністю  операційних  витрат,  пов’язаних 
з обслуговуванням офісу, таких як оплата електро-
енергії, опалення, оренда тощо.

У  свою  чергу,  для  представників  органів  міс-
цевого  самоврядування  важливим  питанням  є 
можливість  мінімізації  економічних,  соціальних 
та  інфраструктурних  проблем. Віддалена  робота 
є однією з гнучких форм зайнятості, яка повинна 
сприяти  залученню молоді,  людей  похилого  віку, 
пенсіонерів чи жінок, що виховують дітей. 

Крім того, телеробота розглядається як інстру-
мент,  який  може  сприяти  скороченню  кількості 

Таблиця 1
Переваги використання віддаленої роботи для юридичних осіб різного плану

Суб’єкти 
господарювання Переваги використання телепраці

Органи 
самоврядування

– скорочення безробіття в місті чи регіоні, в тому числі збільшення зайнятості жінок, людей 
похилого віку та людей з обмеженими можливостями;
– обмеження транспортного колапсу, включаючи викиди в атмосферу та зниження шуму під 
час поїздок на роботу та додому;
– підвищення безпеки дорожнього руху (зменшення кількості транспортних засобів)

Працівники

– можливість фінансових заощаджень (зниження витрат на переїзд на роботу і назад);
– мінімізація незручностей, пов’язаних з приїздом на роботу (нездужання, матеріальні 
витрати працівника, час, витрачений на проїзд)
– більша свобода у виконанні службових обов’язків (управління робочим графіком, підбір 
місця реалізації завдань);
– можливість кращого узгодження трудових та сімейних обов’язків;
– можливість проживання за межами центру міста (економія коштів на придбання квартири 
чи будинку)

Роботодавці
– обмеження витрат на утримання офісу (оренда, меблі, світло, вода, опалення, захист 
об’єктів та ін.);
– можливість наймати необхідних спеціалістів або фахівців з віддалених місць

Джерело: власна розробка
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переїздів на роботу та з роботи в час пік, що у свою 
чергу може зменшити затори в місті та покращити 
безпеку дорожнього руху.

Як  кожен  вид  роботи  телепраця  також  має 
свої недоліки. Одним з найважливіших є відчуття 
суспільної  ізоляції  [8].  Не  кожен  може  організу-
вати  власний  робочий  час  та  ефективне  вико-
нання обов’язків, не відчуваючи безпосереднього 
«тиску» роботодавця.

Крім того, для багатьох людей робоче місце є 
єдиним або одним з небагатьох місць для контак-
тів з іншими людьми, навіть якщо вони формальні 
та обмежуються нейтральним спілкуванням. Тому 
деяким людям складно уявити можливість працю-
вати дистанційно вдома. З іншого боку, серйозним 
недоліком для багатьох роботодавців є можливість 
втрати контролю над працівниками. В Україні все 
ще  збереглося  переконання, що  працівник  пови-
нен  «відпрацювати  свої  години»,  що  найкраще 
здійснювати під пильним наглядом роботодавця.

Одним  із  найважливіших  стимулів  розвитку 
телепраці  в  Україні  є  скорочення  робочого  часу. 
З  дослідження, що має  назву  «Особливості  пра-
цевлаштування  в  майбутньому»,  що  проводи-
лось  Європейським  фондом  серед  громадян 
15  держав-членів  Європейського  Союзу  та  Нор-
вегії у 1998 році з метою покращення умов життя 
та праці більше половини працівників висловили 
бажання  скоротити  поточний  робочий  час,  який 
в  середньому  становив  39  годин  на  тиждень  [7]. 
Розвиток  дистанційної  роботи  також  спричиню-
ють  технологічні  зміни  на  рівні  домогосподарств 
та розвиток інформаційного суспільства. Інтернет 
підвищив очікування щодо мобільності [8] і «звіль-
нив» роботу в офісі від прив’язки до місця.

Нагальною  проблемою  в  Україні  залишається 
питання  повної  відсутності  правового  регулю-
вання у сфері телепраці як одного з видів новітніх 
нестандартних форм зайнятості  [2]. За визначен-
ням  Європейської  ініціативи  (European  Telework 
Development  Initiative),  телеробота  виникає  тоді, 
коли  інформаційно-комунікаційні  технології  вико-
ристовуються  для  виконання  роботи  на  відстані 
від  місця,  де  необхідні  результати  цієї  роботи, 
або  від  місця,  де  вона  зазвичай  виконується. 
Оскільки телепрацівники працюють у місцях, від-
далених від центрального офісу,  то це за право-
вим  статусом  наближує  їх  до  надомників,  праця 
яких ще за радянських часів регулюється припи-
сами  «Положення  про  умови  праці  надомників», 
затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і 
Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 р. Пра-
вове  регулювання  телепраці  також  здійснюється 
міжнародними  трудовими  нормами:  Конвенцією 
МОП № 177 про надомну працю 1996 р. та Реко-
мендацією  МОП  №  184  щодо  надомної  праці. 
Проте чинне Положення від 1981 року та згадані 
міжнародні  акти  регулюють  працю  традиційних 

надомників – осіб низької кваліфікації, які викону-
ють вдома нескладну, ручну роботу. Специфіка ж 
нового  віддаленого  працівника  полягає  у  якісній 
зміні техніки, що використовується, особливостях 
добору  кадрів,  трудова  функція  таких  робітників 
може здійснюватися без прив’язки до їх дому.

Питанням, яке породжує значну дилему в оці-
нюванні  телепраці,  виступають  психологічні 
перешкоди  через  відсутність  інформації  і  знань 
про  специфіку  телепраці.  Негативне  ставлення 
до  результатів  телепраці  виникає  через  наступні 
причини: використання традиційних форм зайня-
тості; сприйняття працівниками телепраці як низь-
кооплачуваної форми зайнятості;

призвичаєння клієнтів компанії до безпосеред-
нього контакту з працівниками; труднощі в оцінці 
ефективності  роботи  працівника  [7];  готовність 
роботодавців  здійснювати  постійний  і  безпосе-
редній  контроль  над  працівниками;  відсутність 
належних навичок або кваліфікації як працівників,  
так і роботодавців.

Існує ціла низка додаткових чинників, що обу-
мовлюють  розвиток  телероботи.  Найістотнішими 
з  них  є:  стать,  вік,  рівень  освіти  (як  працівника, 
так  і  роботодавця),  розмір  доходу  працівника, 
форма  зайнятості  працівника,  кількість  членів 
сім’ї, зокрема дітей у працівника домашнього гос-
подарства, розмір і стан підприємства, якість орга-
нізації робочого часу на підприємстві [7]. Однак, на 
думку багатьох фахівців, домінуюче значення має 
галузь, тип і характер роботи.

В  останні  два  десятиліття  в  Україні  зростає 
число автомобілів, що стає причиною збільшення 
транспортнх  заторів,  викликаючи  ряд  негативних 
змін в системах міського транспорту. Переповнені 
вулиці,  парковки,  дефіцит  простору,  зниження 
швидкості  руху,  збільшення  забруднення  навко-
лишнього  середовища,  підвищення  рівня  шуму  і 
вібрації,  високий  рівень  дорожньо-транспортних 
пригод  –  це  лише  деякі  з  наслідків  виникнення 
заторів в місті, що призводить до зниження якості 
життя його мешканців. 

У  пошуках  різного  роду  рішень, що  знижують 
перевантаженість  транспортом  у  час  пік  міські 
місцеві органи влади нерідко зосереджують увагу 
лише на  інфраструктурних рішеннях  (наприклад, 
будівництві  нових  доріг),  ігноруючи  або  марґіна-
лізуючи потенціал, який зосереджується в рішен-
нях, спрямованих на скорочення або зміну пове-
дінки  користувачів  систем  міського  транспорту. 
На  думку  авторів,  доцільно  шукати  рішення 
у сфері ефективного управління потоками людей 
у  містах,  використовуючи  сучасні  інструменти. 
На цьому етапі варто знайти відповідь на питання: 
чи  може  сприяння  дистанційній  роботі  сприяти 
зменшенню заторів в урбанізованих районах Укра-
їни? Відповідь  на  це  питання  не може бути  про-
стою через те, що багато телепрацівників організо-
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вує своє робоче місце в різних місцях. Тому місце 
проживання  може  бути  тільки  одним  з  варіантів. 
Це  пов’язано  з  можливостями,  які  надають  нам 
сучасні мобільні пристрої з доступом до Інтернету, 
які  в  деякому  сенсі  «звільнили»  роботу  з  окрес-
леної  площини.  Отже,  телеробота  може  бути 
пов’язана з високою мобільністю співробітників та 
реалізацією великого числа поїздок містом, необ-
хідних для виконання певної роботи.

Постановка завдання.  Провести  маркетин-
гове  дослідження,  спрямоване  на  оцінювання 
кількісного  та  якісного  складу  телепрацівників 
у  Львові,  виявити  основні  причини  та  мотивацію 
працівників,  що  займаються  телепрацею,  дослі-
дити галузевий розподіл телепрацівників.

У  якості  пошукових  питань  сформовано 
наступні:

– визначення кількості працівників у Львові, які 
працюють у формі телепраці;

–  ідентифікація  структури  зайнятих  та  безро-
бітних у Львові, які виявляють бажання працювати 
у формі телепраці;

– виявлення основних причин прагнення займа-
тись роботою у формі телепраці, а також основних 
причин  відсутності  інтересу  до  роботи  в  режимі 
телепраці;

– виявлення галузей та професій, у яких вико-
ристовується телепраця та тих, в яких можна орга-
нізувати роботу у формі телепраці;

–  визначення  того,  чи  відстань  від місця  про-
живання до місця роботи безпосередньо впливає 
на готовність (або неготовність) приймати рішення 
про роботу у формі телепраці.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Авторами  у  2017  році  проводилось  опитування 
серед дорослих, які проживають та/або працюють 
у  Львові.  Учасникам  було  запропоновано  запо-
внили  анонімну  анкету.  Для  відбору  респонден-
тів  використовувався метод об’єктивного відбору 
у  вигляді  квотованої  вибірки. Опитування  прово-
дилися в декількох місцях, у  тому числі в районі 

площі  Ринок,  біля  Львівського  міського  центру 
зайнятості населення, у великих торгівельних цен-
трах  (Форум,  Victoria  Gardens,  Ашан,  King  Cross 
Leopolis),  на  автостанціях  міжміського  сполу-
чення. За результатами дослідження було зібрано 
1673 правильно заповнених анкет (вибірка відпо-
відає приблизно 0,31% статистичної сукупності).

Перший  аналізований  аспект  –  це  кількість 
людей,  зайнятих  у  Львові  у  формі  телепраці. 
За  результатами  дослідження  трохи  більше 
24%  респондентів  заявили,  що  вони  є  телепра-
цівниками.  Як  показано  на  рис.  1,  з  них  більше 
1/3 зазначили, що виконують свої обов’язки голо-
вним чином на території клієнта та майже 1/4 в різ-
них місцях, зазначених роботодавцем.

Оскільки  менше,  аніж  13%  респондентів  вка-
зали,  що  працівник  має  домашнє  або  довільне 
місце роботи, то телепрацівники у Львові не мають 
великої  свободи  у  виборі  умов  власної  праці. 
У  свою  чергу,  відсоток  людей,  що  їздили  в  різні 
місця,  був  надзвичайно  високим,  що,  швидше 
за все, суперечить твердженню, що віддалені пра-
цівники сприяють зменшенню заторів на дорогах.

На рис. 2 показані результати досліджень щодо 
телепраці, поділені на три групи: зайняті телепра-
цею, працівники, які не використовуються у теле-
праці, безробітні та економічно неактивні.

Як видно з цієї цифри, більше 1/4 професійно 
активних людей хотіли б зайнятися дистанційною 
роботою. У свою чергу, серед безробітних частка 
позаштатних  працівників  була  значно  вищою  та 
становила  49%.  Серед  економічно  неактивного 
населення  бажання  зайнятості  в  формі  телеро-
боти  оголошено  лише  менше  4,4%  респонден-
тів.  Такий  низький  відсоток  може  бути  результа-
том  відсутності  інтересу  в  прийнятті  будь-якої 
роботи.  Високий  відсоток  безробітних,  що  готові 
взятися за роботу у формі телепраці, може вказу-
вати перевагу для цієї групи гнучких форм зайня-
тості,  в  тому  числі  скорочення  робочого  часу  та 
можливість роботи вдома, поєднуючи професійні 
обов’язки з сімейними (наприклад, догляд за хво-
рими членами сім’ї або догляд за дітьми).

 
Рис. 1. Розподіл працівників за місцем їх 

працевлаштування

Джерело: власна розробка

 
Рис. 2. Розподіл осіб, зацікавлених у телепраці

Джерело: власна розробка
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У  розвинених  країнах  Європи  чи  Сполучених 
Штатах основна група телепрацівників – це освічені 
та висококваліфіковані люди, представники таких 
професій,  як  адвокат,  бухгалтер  та  перекладач. 
У Львові найбільша група телепрацівників є фахів-
цями  з  IT-технологій  (більше  17%),  хоча  респон-
денти часто вказують також на наступні категорії: 
видавництва  і  друкарні,  нерухомість,  обслугову-
вання клієнтів, страхування, переклад, маркетинг 
і бухгалтерський облік та податки (табл. 2). Серед 
людей, які виявляють бажання займатись телепра-
цею, зазначені категорії включають в себе IT, про-
дажі, обслуговування клієнтів, відпочинок та спорт, 
маркетинг,  логістику  та  транспорт,  страхування, 
готельний бізнес, громадське харчування і туризм, 
персонал та управління (табл. 2). Львів – місто, що 
виступає  координаційним  центром  багатьох  під-
приємств  та міжнародних  компаній,  в  основному 
потребує  програмістів,  графічних дизайнерів  або 
веб-розробників,  чия  специфіка  роботи  легко 
пристосовується  до  дистанційної  роботи.  Проте 
несподіваними видаються результати з точки зору 

зацікавленості  у  віддаленій  роботі  в  категоріях 
туризму, логістики, продажів або адміністрування, 
в яких на даний момент віддалене робоче місце 
не користується популярністю.

Основні відмінності між телепрацівниками були 
також відзначені з точки зору їх розподілу за статтю 
та  віком  (рис.  3).  Дослідження  показують,  що 
близько 2/3 віддалених працівників є чоловіками. 
Проте у найбільшій віковій групі 26-44 (58% теле-
комунікацій)  кількість  жінок  близька  до  кількості 
чоловіків. Це можна  пояснити  тим, що для  бага-
тьох  жінок,  які  працюють  у  режимі  віддаленої 
праці,  це  становить  альтернативу  професійній 
кар’єрі,  якщо  вони  також  виконують  материнські 
обов’язки. Найменш гнучкі форми зайнятості вико-
ристовуються  людьми  похилого  віку,  особливо 
старшими 65 років, ймовірно внаслідок їх низької 
мобільності або недостатнього розуміння техноло-
гічних нововведень.

Рис. 4 підтверджує припущення, що маятникова 
міграція, включаючи щоденне переміщення до і з 
роботи,  є  одним  з  вирішальних  чинників  погли-

Таблиця 2 
Розподіл досліджуваної вибірки за критерієм поточної зайнятості у формі телепраці (Е)  

та готовністю займатись роботою (RE) у формі телепраці в окремих секторах
Галузь % E % RE Галузь % E % RE

адміністрація 1,08 3,6 нерухомість 5,52 3,1
банківська справа, фінанси 3,2 1,5 будівництво 1,5 0,74
телекомунікація 2,15 2,8 виробництво 0 0
освіта, навчання 3,3 3,5 продаж 4,6 6,47
краса, косметика 1,8 2,5 обслуговування клієнтів 5,32 7,8
персонал, HR 4,52 4,9 право 2,16 3,5
готельний бізнес, гастрономія, туризм 2,53 4,6 охорона здоров’я, медицина, аптека 0 1,6
IT 16,8 9,44 захист осіб та майна 1,21 0,25
логістика, транспорт, експедиція 2,11 5,15 бухгалтерський облік, аудит, податки 5,1 3,1
дослідження, наука 3,16 4,3 страхування 4,26 4,38
видавництво, поліграфія 5,26 3,21 відпочинок, спорт 2,16 5,16
маркетинг, реклама 4,21 6,2 архітектура 3,01 1,2
засоби масової інформації 1,05 2,24 переклади 5,3 2,9
мистецтво, культура 2,11 3,1 інші 6,58 2,76

Джерело: власне дослідження

Рис. 3. Розподіл телепрацівників за статтю та віком

Джерело: власне дослідження
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блення  явища  транспортної  перевантаженості 
в  міських  районах.  Дослідження  показало,  що 
майже 93% респондентів, які працюють в Львові, 
повинні  їздити  на  роботу.  Важливим  питанням 
також є час доїзду до роботи та з роботи. За оцін-
ками, більше половини респондентів витрачає на 
доїзд від 20 до 40 хвилин, а ще 15% респондентів 
витрачає більше 40 хвилин.

В  ході  опитування  одне  з  питань  стосува-
лося  оцінки  ставлення  респондентів  до  віддале-
ної  роботи,  у  тому  числі  й  економічних  аспектів. 
Більше  половини  респондентів,  визнало  доїзд 
до  місця  праці  надто  витратним  і  проблемним, 
більше 1/3 – витратним, але прийнятним,  і трохи 
більше  5%  респондентів  визнало,  що  вартість 
доїзду істотно не впливає на їх бюджет.

У  табл.  3  наведені  відповіді  респондентів,  які 
не  є  віддаленими  від  роботи  працівниками,  та 
оцінено причини, через які вони б погодились на 
роботу у телепраці та причини, чому вони не хотіли 
б використовувати цю форму зайнятості. Респон-
денти могли зазначати будь-яку кількість факторів, 
а  також  пропонувати  власні  варіанти  відповідей. 
Респонденти  вважали  найважливішими  моти-

вами щодо  зайнятості  у формі  телепраці  –  вста-
новлення та виконання завдань (66,3%), гнучкість 
у формуванні робочого графіку (32,2%) та можли-
вість зниження витрат на проїзд на роботу (47,1%). 
Такі мотиви, як поєднання праці з навчанням або 
вихованням дитини, виявилися маргінальними.

У  свою  чергу,  найважливішою  причиною  від-
сутності  зацікавленості  у  телепраці  є  специфіч-
ний характер роботи або галузі (понад 25,1% від-
повідей).  Варто  відзначити,  що  досить  істотним 
фактором (більше 34,1% відповідей) є відсутність 
спеціальних навичок, а саме навичок, пов’язаних 
з експлуатацією ІТ-систем, які для багатьох людей, 
особливо похилого віку, виступають нездоланним 
бар’єром.

Висновки з проведеного дослідження. 
Основним висновком, який можна зробити в кон-
тексті запровадження телепраці у Львові, є те, що 
не  слід  розглядати  телепрацю  єдиним  засобом 
до  розв’язування  транспортних  проблем  сучас-
ного  міста.  У  світлі  досліджень  телепраця  має 
незначний  вплив  на  зниження  циклічних  зато-
рів  (обумовлених  виникненням  дорожніх  заторів 
під час ранкового та вечірнього часу-пік), оскільки 

  
Рис. 4. Розподіл пасажирів за використанням транспорту та тривалістю доїзду на роботу

Джерело: власне дослідження

89% 11%

користуються
транспортом,
добираючись на
роботу

не
користуються
транспортом,
добираючись на
роботу

4%

32%

49%

15%

5-10 хвилин

10-20 хвилин

20-40 хвилин

більше 40
хвилин

Таблиця. 3
Причини готовності або небажання працювати у формі телепраці

Мотиви «за» % Мотиви «проти» %
свобода у встановленні завдань та 
пріоритетів 66,3 відсутність можливості працювати в іншому місці 

(галузь, яка виключає дистанційну роботу) 25,1

гнучкість в управлінні робочим часом 32,2 обмеження або відсутність соціальних контактів 5,6

зниження витрат на проїзд до роботи 47,1 проблеми з організацією часу або як працювати 
самостійно 10,5

можливість узгодження роботи з навчанням 9,5
неможливість або проблеми з використанням 
ІТ-систем (електронна пошта, факс, текст 
повідомлення, Skype, Facebook, Messenger)

34,1

можливість узгодження професійного та 
особистого життя 6,54 страхи, упереджене ставлення 4,7

можливість узгодити роботу з доглядом за 
дітьми 31,2 незнання правових норм стосовно телеробіт

інше 5,9 інше 8,6

Джерело: власне дослідження
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біля  72%  львівських  телепрацівників  здійснює 
поїздки містом, добираючись на роботу або вико-
нуючи професійні обов’язки, і 89% всіх працівників 
заявляє, що вони добираються на роботу з вико-
ристанням транспортних засобів.

Загальне  переконання  в  тому,  що  жінки  та 
люди похилого віку готові зайнятися віддаленою 
роботою,  не  підтверджується.  У  Львові  теле-
працівниками,  в  основному,  є  чоловіки  віком 
25-44  роки,  хоча  в  цій  віковій  групі,  відсоток 
жінок  дорівнює  відсотку  чоловіків.  Вищезазна-
чене  свідчить  про  те,  що  жінки,  які  працюють 
у  сфері  віддаленої  роботи,  враховують можли-
вості  узгодження  професійних  та материнських 
обов’язків.

Крім того,  інтерес до гнучкої формі зайнятості 
був  виявлений  у  42%  безробітних  і  26%  працю-
ючих  респондентів,  що  надають  перевагу  таким 
категоріям  галузей  і  професій  як  комп’ютерні 
науки, продажі, обслуговування клієнтів, відпочи-
нок і спорт, маркетинг, логістика і транспорт, в той 
час  як  телепрацівники  (окрім  IT)  найчастіше  зга-
дуються  у  наступних  галузях:  видавнича  справа, 
нерухомість,  страхування,  переклади.  Співробіт-
ники,  що  не  зайняті  у  формі  телепраці,  а  також 
безробітні,  вказали  можливість  використання 
телепраці  в  таких  галузях,  як  логістика,  туризм 
та менеджмент, в яких роботодавці до сих пір не 
бачили таких можливостей.

В  якості  основного  чинника  мотивації  для 
роботи у формі телепраці вказано гнучкість у фор-
муванні  робочого  графіку  і  можливості  вибору 
місця роботи, хоча результати дослідження ствер-
джують, що на практиці остання вимога рідко реа-
лізується.  Дослідження  показали,  що  віддалені 
працівники, як правило, виконують свої обов’язки, 
комунікуючи  з  клієнтами  під  час  подорожі,  або 
виконуючи  завдання  в  місцях,  зазначених  робо-
тодавцем. Важливість  зниження  вартості  проїзду 
також була вагомим чинником. Несподіваним вия-
вився той факт, що екологічні та соціальні мотиви 
(бажання  зміцнити  сімейні  зв’язки)  мають  друго-
рядне значення.

Серед  найчастіше  згадуваних  причин  відсут-
ності інтересу до роботи в сфері телепраці є спе-
цифічний  характер  діяльності  компанії  та  відсут-
ність необхідних навичок.

Таким чином, дослідження  іноземного досвіду 
ефективного  використання  телепраці  та  впрова-
дження  результатів  досліджень  на  вітчизняному 
ринку праці сприятиме не лише його розширенню, 
але  й  забезпечить  баланс  попиту  та  пропозиції, 
дозволить українській робочій силі стати мобільні-
шою, забезпечить працевлаштування чи додатко-
вий дохід населенню рівномірно по території всієї 
країни. 
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PRIORITIES OF APPLICATION TELEWORK IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS

Globalization and informatization of society cause flexibilisation and de-standardization. Today, this is the 
main reason for the transformational processes in the field of classical employment. This leads to the emer-
gence of new forms of employment, changes in social and labor relations, the emergence of "distance rela-
tions" between the employer and employee. This method of cooperation is called telework.

Telework as a form of employment is somewhat different from ordinary employment. Normal employment 
is characterized by three properties. First of all, telework means that an employee performs work outside the 
office, branch of the company, remotely from the employer. Thus, the employee performs his duties at home, 
at the client or on the road. Secondly, the employee remains in contact with the bosses and colleagues, using 
modern equipment and teleinformation systems. The aforementioned means of communication are used dur-
ing the execution of tasks, for the choice of tools, transmission or presentation of the results of work.

In Ukraine,  teleworking has not yet gained official status and public  recognition.  In European countries, 
the pace of distribution of telework is very high – the proportion of potentially remote workers is between 10% 
and 22% of the total number of employees. In modern economic conditions, the use of teleprice is relevant, 
because this type of work allows you to improve the quality of goods and services through increased productiv-
ity. Teleworking also contributes to increasing the level of satisfaction of workers with their own workplace and 
the widest implementation of social and personal needs.

Widespread virtual work has gained in such spheres of activity as journalism, consulting, programming.
In the study, American scholars B. Huwes, V. B. Court, and S. Robinson concluded that the pace of dis-

tribution of telework depends on the motivation of three types of legal entities: self-government, workers and 
employers.

The authors conducted a study that evaluated the quantitative and qualitative composition of teleworkers 
in Lviv. The main reasons and motivation of employees engaged in teleproduction were also revealed, and the 
study of branch division of teleworkers was carried out.

The most important motives for employment in the form of teleprice services were the operational establish-
ment and execution of tasks (66.3%), flexibility in the formation of working hours (32.2%) and the possibility 
of reducing travel costs to the workplace (47.1%). It has been revealed that teleworking has little effect on the 
reduction of cyclical traffic congestion, as about 72% of Lviv teleworkers travel to the city by getting to work or 
performing their professional duties, and 89% of all workers state that they are getting to work with the use of 
vehicles. Also, during the study, the hypothesis about the negative impact of the growing number of telework-
ers on traffic volumes in cities was refuted.

Consequently, the study of international experience in the effective use of teleprice and the introduction of 
research results in the domestic labor market will contribute not only to its expansion, but also to provide a bal-
ance of supply and demand, will allow the Ukrainian labor force to become more mobile, provide employment 
or additional income to the population evenly throughout the country.
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Постановка проблеми.  Сьогодні  на  вітчиз-
няних  ринках  товарів,  послуг  та факторів  вироб-
ництва  серед  постачальників  ресурсів  сформу-
валась  дуже  висока  конкуренція,  яка  пов’язана 
насамперед з ціною, якістю товарів і послуг, якістю 
трудових ресурсів, а також з репутацією виробни-
ків та їх стратегічним і тактичним підходом до кон-
курентної поведінки. 

Щоб вижити у сучасному середовищі, а більш 
того  –  досягти  успіху,  вже  недостатньо  просто 
здійснювати звичайне планування та нормування 
праці. У цьому питанні  керівництво підприємства 
теж повинно дотримуватися агресивної, оператив-
ної і конкурентної поведінки, мати достатній досвід 
управління  трудовими  ресурсами  підприємства 
і  постійно  залучати  нові  інструменти  менедж-
менту  управління  персоналом.  Тільки  в  такому 
разі  підприємство  має  змогу  постійно  зростати, 
оперативно  відповідаючи  на  будь-які  коливання 
на ринках збуту, а також залишатися незалежним 
від  умов  ринку  факторів  виробництва,  постійно 
поліпшуючи якість наявних трудових ресурсів без-
посередньо всередині підприємства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Великий внесок в дослідження проблеми вивчення 
якості та ролі трудових ресурсів в системі управ-
ління  якістю  зробили  такі  учені,  як:  Р.  В.  Бичків-
ський, Е. Демінг, К. Ісікава, П. Я. Каліта, О. О. Калин-
ський, О. І. Момот, Г. А. Саранча, П. П. Столярчук, 
Л. І. Сопільник, М. І. Шаповал та ін.

Постановка завдання.  Визначення  критеріїв 
відповідності сучасним вимогам до менеджменту 
організацій  в  цілому,  та  до  менеджменту  персо-
налу окремо – особливо актуальне для вітчизня-
них підприємств питання, на часткове вирішення 
якого власне і націлена ця стаття. Серед чинників, 
дію яких можна стримувати, враховувати чи бодай 
прогнозувати завдяки новим системам стандартів 

та інноваційним моделям управління персоналом, 
наявні наступні чинники:

–  ринкові  –  зростання  попиту  на  продукцію  і 
послуги  вимагає  додаткових  трудових  ресурсів 
(персоналу, кадрів) для розширення виробництва;

–  технологічні  –  вдосконалення  устаткування 
зазвичай  зменшує  число  працівників,  необхідних 
для  його  обслуговування,  і  вимагає  кадрів  інших 
споріднених професій;

–  кваліфікаційні  –  визначення  оптимального 
співвідношення робітників різної кваліфікації;

– організаційні – раціональність організаційної 
структури  управління  зменшує  потребу  в  персо-
налі;

–  соціальні  –  плинність  персоналу  вимагає 
його постійного поповнення й набуття компетент- 
ностей.

Метою  статті  є  визначення  існуючої  ситуації 
в  області  якості  трудових  ресурсів  і  визначення 
концептуальних  рекомендацій  з  вдосконалення 
управління трудовими ресурсами, а також розгляд 
моделі загального управління якістю з точки зору її 
застосування у менеджменті персоналу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сучасна  система  управління  якістю  базується 
на  стандартизації.  За  визначенням  Міжнародної 
організації зі стандартизації (International Standard 
Organization – ISO) стандартизація є процес вста-
новлення і застосування правил з метою упоряд-
кування  в  даній  області  на  користь  і  за  участю 
всіх зацікавлених сторін, зокрема, для досягнення 
загальної  максимальної  економії  з  дотриманням 
функціональних умов і вимог безпеки.

Управління  якістю  продукції  (послуг)  здійсню-
ється  на  основі  міжнародних,  державних,  галу-
зевих  стандартів  і  стандартів  підприємств.  При 
цьому міжнародні  стандарти відіграють особливу 
роль,  так  як  є  основою розширення міжнародної 
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В статье рассмотрены важные факторы 
влияния на качество трудовых ресурсов. 
Представлены концептуальные рекоменда-
ции по совершенствованию управления пер-
соналом. Определены принципиальные под-
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ence on the quality of labor resources. Concep-
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personnel management are presented. Principal 
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point of view of its application in the personnel 
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motivational components.
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торгівлі та в цілому економічного співробітництва, 
сприяють прискоренню науково-технічного  і  соці-
ального  прогресу.  В  даний  час  серія  стандартів 
ISO  9000  становить  основу  для  досягнення  ста-
більної якості будь-якого підприємства.

Стандарти ISO 9004 містять інформацію і поло-
ження  щодо  розробки  та  застосування  систем 
якості, які базуються на основних принципах кон-
цепції TQM – тотального  (загального) управління 
якістю.

Загальне управління якістю – це філософія під-
приємства, яке  засновано на прагненні до якості 
кінцевого  продукту  і  постійного  вдосконалення 
практики  управління.  Звідси  слідує,  що  якість  – 
це сама сутність підприємства, яку створює пер-
сонал.  Але  термін  «персонал»  використовують 
невеликі фірми (до 100 чол.), а підприємства, що 
налічують  понад  2,5  тис.  чоловік,  користуються 
терміном «трудові ресурси».

Згідно ДСТУ ISO 9004:2012, персонал – це най-
більш цінний і вирішальний ресурс підприємства, 
тому треба забезпечити, щоб робоче середовище 
сприяло  його  особистому  зростанню,  навчанню, 
передаванню  знань  і  заохочувало  до  командної 
праці. Керування персоналом треба виконувати на 
основі планування, прозорості, етичності та соці-
альної відповідальності [3].

Трудові  ресурси  підприємства  –  це  сукупність 
працівників  різних  професійно-кваліфікаційних 
груп,  зайнятих  на  підприємстві,  що  становлять 
потенціал підприємства, який виражається у якіс-
них його характеристиках. 

Новітні підходи до управління трудовими ресур-
сами  визначають  характерні  риси  нової  моделі 
організації праці, освітній рівень і професійні якості 
трудових  ресурсів  підприємства.  Особливу  роль 
в ній грають робочі групи, які стають ядром нових 
систем  праці.  По  суті  зміни,  полягають  в  тому, 
як  персонал  підприємства  виконує  свою  роботу.  
Найчастіше  утворюються  робочі  групи  на  чолі 
з  досвідченим  спеціалістом.  Результатом  праці 
є  груповий  продукт,  всі  працівники  в  однаковій 
мірі  відповідають  за  виконання  завдання,  прак-
тикується  ротація  видів  робіт,  тому  працівникам 
необхідно  володіти  декількома  спеціальностями. 
У  самокерованих  бригадах  працівникам,  які 
зайняті на виробництві і виконують ті ж завдання, 
що і решта членів колективу, передаються і деякі 
функції  управління.  Ділова  досконалість  підпри-
ємства, по суті, може бути розглянута як синонім 
поняття  «якість  трудових  ресурсів».  Дуже  важ-
ливо, що 85% менеджер витрачає на спілкування 
з людьми, тому ефективність підприємства зале-
жить від правильної стратегії і політики підприєм-
ства, а також якості трудових ресурсів. При цьому, 
підприємство  має  забезпечувати,  щоб  персонал 
розумів  важливість  свого  внеску  та  своєї  ролі 
у створенні трудового потенціалу.

Виходячи  із підходів до управління трудовими 
ресурсами,  якість  трудових  ресурсів  –  це  сукуп-
ність характеристик робочої сили підприємства і її 
організаційної  культури,  яка  дотримується  вимог, 
що висуваються внутрішнім і зовнішнім середови-
щем при формуванні конкурентних переваг.

У деяких найбільш розвинених фірмах робочі 
і  службовці  крім  своїх  прямих  виробничих 
обов’язків  аналізують  зовнішні  чинники  вироб-
ництва, політику постачальників, вирішують про-
блеми  виготовлення  і  якості  продукції,  охорони 
праці  і  здоров’я.  Для  цього  створюються  групи 
вирішення проблеми. Вони формуються з праців-
ників різного профілю, що часто дозволяє позба-
витися від застарілих управлінських стереотипів. 
Безперечною  перевагою  цих  методів  є  певне 
вирівнювання  організаційної  структури  вироб-
ництва, скасування зайвих управлінських ланок. 
Таким  чином,  організаційні  структури  підпри-
ємства  переходять  від  вертикального  принципу 
управління  до  горизонтального.  Це  відповідає 
вимогам  сучасного  виробництва  з  урахуванням 
диверсифікації продукції, що випускається, і рин-
ків її збуту. Сучасні керівники повинні вміло засто-
совувати інструменти, які призвані гармонізувати 
виробничі  процеси,  забезпечувати  наскрізний 
контроль  якості  відповідності  елементів  і  харак-
теристик продукції вимогам суспільства в цілому 
та ринку.

Система загального управління якістю (ТQМ) є 
комплексною системою управління якістю, орієн-
тованою на постійне поліпшення якості, мініміза-
цію виробничих витрат і постачання точно в строк. 
Основна  філософія  ТQМ  базується  на  прин-
ципі  –  поліпшенню  немає  межі.  Щодо  якості  діє 
цільова  установка  –  прагнення  до  нуль  дефек-
тів,  до  витрат  –  нуль  непродуктивних  витрат, 
до постачань – точно в строк. При цьому усвідом-
люється, що досягти цих меж неможливо, але до 
цього потрібно постійно прагнути  і не зупинятися 
на досягнутих результатах. Ця філософія має спе-
ціальний  термін  –  «постійне  поліпшення  якості» 
(qualіty  іmprovement),  на  що  і  здатні  правильно 
сформовані і ефективно керовані трудові ресурси.

Отже,  розглядаючи  питання  щодо  засвоєння 
принципів  TQM  сучасними  підприємствами,  слід 
враховувати три ключові моменти: 

– відношення вищого керівництва до проблем 
якості і його можливість проводити зміни, орієнту-
ючись на лідерські здібності;

–  орієнтація  на  залучення  персоналу  підпри-
ємства  на  всіх  рівнях  управління  до  побудови 
системи  менеджменту  якості  через  удоскона-
лення мотивації і побудови безперервної системи 
навчання співробітників;

– орієнтація на командні методи роботи.
Однією  з  ключових  особливостей  системи  є 

використання колективних форм і методів пошуку, 
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аналізу  і  вирішення  проблем,  постійна  участь 
в поліпшенні якості трудового колективу [4]. 

Управління  трудовими  ресурсами  повинно 
здійснюватися  через  узгодження  цілей  між  спів-
робітниками  і  керівником.  Однозначні  і  ясні  цілі, 
які по можливості повинні обговорюватися  і узго-
джуватися  із  співробітниками при складанні  пла-
нів  їх  діяльності,  облік  здібностей  співробітників 
при затвердженні робочих цілей, пояснень зв’язку 
між цілями працівника, цілями підрозділів і цілями 
підприємства в цілому. Згідно міжнародних стан-
дартів ДСТУ ISO 9001:2015, щоб реагуючи на змі-
нення потреб  і  тенденцій на ринку,  підприємство 
повинно  враховувати  організаційні  цілі,  спираю-
чись на коло яких має визначати свої поточні зна-
ння та визначити, як набувати необхідні додаткові 
знання чи отримувати доступ до них та до інстру-
ментів їх оновлення [2].

Роль  і  цілі  управління  знаходяться  в  тісному 
зв’язку  між  собою.  Роль  керівника,  що  посідає 
певну посаду, представляє набір певних поведін-
кових  правил,  міру  його  впливу  і  ступінь  участі 
в цілеспрямованій діяльності.

Управління  людськими  ресурсами  потребує 
особливої  оцінки  і  цілковитого  залучення  в  про-
цес  управління  якістю.  Вимоги  системи  управ-
ління якістю вимагають досягнення нових рубежів 
необхідної компетентності персоналу, обізнаності 
та  настановами  з  якості,  визначенням  потреби 
щодо внутрішнього та зовнішнього інформування 
персоналу,  в  залежності  від  складності  процесів 
та їх взаємодії і передбачення ризиків, щодо недо-
статньої кваліфікації та практичного досвіду.

Представимо  схему  концептуальних  рекомен-
дацій  з  вдосконалення  управління  трудовими 
ресурсами (рис. 1).

Із  схеми  видно,  що  реалізація  моделі  управ-
ління,  що  відповідає  постулатам  концепції  TQM 
у менеджменті персоналу, забезпечує покращення 
якості  праці  та  підвищує  ефективність  оператив-
ного управління персоналом, проте найважливіші 
зрушення  відбуваються  саме  у  довгостроковій 
перспективі:

–  робочі,  освітні  групи,  інші  суспільні  функці-
ональні  формування  забезпечують  самооцінку, 
автоматичне внутрішнє самонавчання;

Рис. 1. Схема концептуальних рекомендацій по управлінню трудовими ресурсами

Концептуальні рекомендації по вдосконаленню 
ТQМ управління трудовими ресурсами 

на підприємстві

Високі вимоги до 
робочої сили в результаті 
переходу до інформацій-
них технологій та систе-
ми забезпечення якості

Ключові вигоди від залу-
чення персоналу

Впровадження прин-
ципу ТQМ – залучення пер-
соналу на всіх рівнях 
управління і забезпечення 
виробництва

– виховувати позитивне 
сприйняття інновацій;
– забезпечувати участь 
персоналу в управлінні 
підприємством шляхом 
утворення груп самовря-
дування;
– проводити регулярні 
внутрішньовиробничі 
семінари підвищення 
професійного рівня і ква-
ліфікації

– організовувати групи 
вирішення проблем та об-
говорення їх; 
– створювати кружки яко-
сті для реалізації концеп-
ції ТQМ; 
– здійснювати перехід від 
індивідуальних до колек-
тивних результатів праці;
– розуміти важливість 
свого внеску та своєї ролі 
в діяльності підприємства;
– вільно обмінюватися 
досвідом і знаннями

– персонал стає підзвіт-
ним за свою власну діє-
вість;
– проводиться ротація
видів робіт для оволодін-
ня декількома спеціаль-
ностями;
– стимулюється адапта-
ція до нових технологій
та техніки; 
– персонал прагне брати 
участь у постійному по-
ліпшенні
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–  єдність  інформаційного  простору,  підви-
щення щільності професійних взаємних відносин 
відіграє  важливу  роль  у  побудові  стійкої  корпо-
ративної  культури, у якій  кожен з елементів усві-
домлює свою роль, необхідність своєї праці. Цей 
елемент концепції забезпечує проектування цілей 
підприємства на уявлення про власні цілі кожного 
з робітників – елементів системи;

– значно підвищується гнучкість та мобільність 
підприємства;

–  сприйняття  інновацій  та будь-яких реструк-
туруючих  управлінських  рішень  поліпшується, 
більш  того,  реалізація  їх  виходить  на  новий 
рівень, адже новації оновлюються і удосконалю-
ються на місцях.

Успіх  підприємства  залежить  від  керівника, 
який  здатний  стратегічно  мислити,  представляти 
проблему  і  ухвалювати  рішення  на  основі  фак-
тів, а також аналізувати достатню кількість різних 
альтернативних  варіантів,  порівнюючи  витрати 
і  доходи,  визначати  прибуток  та  керувати  люд-
ськими ресурсами. Принципіальні підходи до інно-
ваційної концепції управління полягають у наскріз-
ному  проведені  цілей  та  стратегічних  установ 
підприємства в цілому. Вище керівництво повинно 

визначити  і довести політику якості підприємства 
до кожного співробітника підприємства.

Політика якості, доведена до кожного її співро-
бітника, допомагає йому відчути свою причетність 
до соціально важливої справи. Політика є метою 
діяльності, як виконавців, так і керівної ланки під-
приємства, включаючи раду директорів. Політика 
регулює  дії,  тобто  процеси  досягнення  цілей. 
Всі  директивні  документи  системи  управління 
якістю виходять з політики.

Розробка  корегуючих  та  застережливих  дій, 
усунення  невідповідностей,  орієнтована  на  те, 
щоб  попереджати  появу  неякісної  продукції,  а  у 
разі  її  виникнення  –  виправляти  процедуру,  яка 
могла  привести  до  таких  наслідків,  а  не  шукати 
винного.  Весь  персонал,  від  вищого  керівництва 
до рядового  співробітника,  повинен бути  залуче-
ний в діяльність по управлінню якістю.

Принцип  загальної  участі  співробітників 
в справи підприємства втілюється в наступні дії:

•  прийняття  на  себе  відповідальності  за  вирі-
шення проблем;

• активний пошук можливостей поліпшень;
• підвищення професіоналізму;
• передача знань і умінь іншим членам колективу;

Мотиваційні складові трудових ресурсів 

забезпечення умов 
реалізації управлінських 
рішень

створення ефективної
комунікації в процесі 
управління

Свідомість 

свідома відданість 
роботі

усвідомлення 
роботи, направленої 
на досягнення 
кінцевої мети

ретельне виконання 
своєї роботи

Відповідальність Компетенції

вміння управляти 
організацією, її змінами

генерування
підприємницьких ідей

реалізація відповідної
стратегії та цілей

Рис. 2. Підсилюючі мотиваційні складові трудових ресурсів

Таблиця 1
Принципіальні підходи до загального управління якістю

Принципіальні підходи TQM щодо управління
підприємством в цілому трудовими ресурсами підприємства

– стимулювати досягнення лідерства на ринку 
товарів або послуг

– забезпечити провідну роль вищого керівництва в управлінні 
якістю

– використовувати самооцінку для поліпшення 
системи управління якістю на підприємстві

– проводити навчання персоналу по впровадженню систем 
якості, привертати до управління всі рівні ієрархії, мотивувати  
і вивчати інтереси співробітників

– порівнювати витрати і доходи, визначати 
прибуток в інтересах підприємства, 
застерігаючи ризики

– орієнтувати співробітників на інтереси покупця і підвищення 
продуктивності

– здійснювати аудити систем управління якістю 
та керування програмою аудиту

– розробляти програми з метою постійного поліпшення якості 
продукції і проведення оцінки результату та оцінювання осіб 
залучених до процесу забезпечення якості
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• орієнтація на постійне поліпшення;
• раціоналізація й творчість;
• підтримка іміджу підприємства споживачами і 

суспільством.
У зв’язку з тим, що робота у виробничій сфері 

стає  все  більш  наукоємною,  від  робочих  і  служ-
бовців  потрібно  позитивне  сприйняття  нових 
технологій  і  адаптація  до  них,  уміння  працювати 
в колективі і вирішувати численні завдання, у міру 
їх  надходження  потрібні  знання  керівника  в  пра-
вильному  розподілі  повноважень  при  управлінні 
людськими  ресурсами  і  здійсненні  контролю 
якості  роботи.  Іншими  словами,  необхідно  набу-
вати знання, досвіду та компетентності персоналу, 
причому  впродовж  всього  трудового  життя,  що 
й  додасть  іміджу  та  покращенню  потенціалу  під-
приємства. Такі реалії сьогоднішнього дня на сві-
товому  ринку  праці,  про що  свідчать  підсилюючі 
мотиваційні складові трудових ресурсів (рис. 2).

Наділ  повноваженнями  –  процес,  який  під-
силює  мотивацію  співробітників,  ставлячи  перед 
ними  завдання.  Актуальним  для  нової  концепції 
управління персоналом є залучення нових інстру-
ментів  мотивації  як  засобів  підвищення  якості 
роботи.  Демінг  Е.  запропонував  принцип  «Гор-
дість за свою роботу», який передбачає: «У орга-
нізації  слід  створити  умови,  при  яких  співробіт-
ники можуть  і  повинні  гордитися своєю роботою. 
Співробітник, який відчуває свою необхідність, не 
пошкодує  зусиль,  щоб  її  зберегти.  Він  працюва-
тиме краще, якщо знатиме, що потрібний організа-
ції, гордиться цим» [1].

Важливий  аспект  змін,  що  відбуваються  на 
виробництві,  –  розширення  практики  винаго-
род  за  підвищення  відповідальності  і  результати 
роботи,  взаємне  прагнення  працедавця  і  вико-
навця  до  вищого  рівня  професійної  підготовки. 
Хоча  така  система  частково  переносить  ризики 
від наймача до працівників, вона дає можливість 
отримувати  винагороду,  адекватну  докладеним 
зусиллям  підвищення  кваліфікації.  Головна  ідея 
всіх  інновацій  в  управлінні  виробництвом  това-
рів  і послуг – підвищення не тільки професійного 
рівня, але  і відповідальності працівників, а також 
ступеня їх участі в процесі ухвалення різного роду 
рішень. Окремі працедавці розвинених країн, спи-
раючись  на  поняття  «Розвиток  людського  потен-
ціалу»,  реорганізують  виробництво  паралельно 
з підвищенням рівня безпеки праці, забезпечуючи 
працівникам гарантії безпеки праці, вони чекають 
від робочих гнучкості і лояльності. Врешті решт, це 
приводить до підвищення продуктивності  і  якості 
праці, а також до створення нових сучасних робо-
чих місць.

Співробітник  повинен  відчувати  зв’язок  між 
виконанням  роботи  і  нагородою.  При  цьому, 
здійснюючи  плату  за  виконання  роботи,  мають 
на увазі:

– індивідуальний стимул, коли оплата пов’язана 
безпосередньо з виконанням індивідуальної мети;

– одноразові виплати, коли разова винагорода 
базується на індивідуальних досягненнях;

– участь в прибутках, коли одноманітні виплати 
всім  або  більшості  службовців  базуються  на 
доході підприємства та винагороду розділяють між 
службовцями  еквівалентно  прибутку,  отриманого 
від діяльності;

– стимулювання малих  груп,  коли одноразово 
всі  члени  групи  нагороджуються  за  досягнення 
певної мети.

Головними  мотивами  якісної  праці  стали 
робота в колективі, визнання досягнень колегами і 
керівництвом, турбота підприємства про майбутнє 
працівника, його страхування.

Здійснюючи  нагороду,  необхідно  враховувати 
наступні  критерії,  а  саме нагороджувати:  за  пер-
спективні рішення, а не за тактичні; тих, хто бере 
на себе ризик, а не тих, хто його уникає; творчу та 
інтелектуальну роботу; за результати роботи, а не 
за її об’єм; спрощення, а не сурядні ускладнення; 
за якість, а не за швидкість роботи; тих, хто пра-
цює один з одним, а не проти один одного.

Таким  чином,  дія  системи  управління  якістю 
поширюється  на  все  підприємство  в  цілому,  але 
трудові  ресурси  є  ключовим ресурсом,  які  здатні 
перетворити,  удосконалити  і  актуалізувати  будь-
яку інформацію з погляду придатності та адекват-
ності й створення відповідного потенціалу підпри-
ємству.

Висновки з проведеного дослідження. 
Організація менеджменту персоналу,  а  особливо 
управління  якістю  трудових  ресурсів  підпри-
ємства  –  це  комплексний  процес,  що  охоплює 
широке  коло  факторів,  визначення  та  втілення 
контролю за якими викликає у вітчизняних мене-
джерів складнощі. Проте сьогодні систематизація 
такої  інформації  вже  здійснена  в  універсальних 
формах у низці міжнародних стандартів  з  управ-
ління якістю, безпеки, умов праці та ін. Наявність 
детально розроблених стандартів дозволяє керів-
нику будь-якого рівня, спираючись на них, розро-
бляти власні алгоритми управління, досягати при 
цьому  максимальної  гармонічності  процесів  на 
підприємстві,  забезпечувати  поетапний  контроль 
на всіх рівнях управління та створювати відповід-
ний потенціал трудових ресурсів.

Сучасні  системи  стандартів  повністю  відпо-
відають  моделям  загального  управління  якістю. 
Це  означає, що  такі  системи  стандартів,  як  ISO 
не  просто  несуть  декларативний  характер, 
а доцільні  й  рекомендовані  до  використання  на 
практиці.  Підтвердженням  цього  є  відповідність 
стандартів  ISO  всім  постулатам  моделі  TQM, 
а саме: навчання якості, залучення до постійного 
вдосконалення,  мотивація  та  врахування  інтер-
есів співробітників.



235

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Власне, дотримання цієї концепції забезпечить 
вихід на новий рівень управління якістю трудових 
ресурсів,  збільшуючи  самостійність  праці,  скоро-
чуючи ітераційний цикл набуття нових знань робіт-
никами,  досягаючи  постійного  поліпшення  якості 
вищим  керівництвом  підприємства,  підвищуючи 
продуктивність праці та якість кінцевого продукту.
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QUALITY MANAGEMENT OF LABOR RESOURCES UNDER THE REQUIREMENTS  
OF INTERNATIONAL STANDARDS ISO

The purpose of the article is to determine the current situation in the field of quality of labor resources and 
to  identify conceptual recommendations for  improving the management of  labor resources, as well as con-
sideration of the model of general quality management in terms of its application in personnel management.

According  to DSTU ISO 9004: 2012, staff  is  the most valuable and decisive resource of  the enterprise, 
therefore it is necessary to ensure that the working environment contributes to his personal growth, training, 
knowledge transfer and encouragement for team work. Personnel management needs to be done on the basis 
of planning, transparency, ethics and social responsibility. One of the key features of the system is using col-
lective forms and methods of searching, analyzing and solving problems, constant participation in improving 
the quality of the work team.

The  requirements of  the quality management  system  require  the emergence of new boundaries of  the 
required competence of the staff, awareness and quality guidelines, the definition of the requirements for inter-
nal and external information of the staff, depending on the complexity of processes and their interaction, and 
the prediction of risks, inadequate qualifications and practical experience.

An employee must feel the connection between work and reward. Quality management systems apply to 
the entire enterprise as a whole, but human resources are a key resource that can transform, improve and 
update any information in terms of suitability and adequacy. Confirmation of this is the conformity of ISO stan-
dards with all the postulates of the TQM model.

Compliance with this concept will ensure that the management of the quality of labor resources is at a new 
level, increasing the autonomy of labor, reducing the iterative cycle of gaining new knowledge by staff, reduc-
ing the cycle of innovation, increasing productivity and quality of the final product.
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Постановка проблеми.  У  сучасному  управ-
лінні  все  більшого  значення  набувають  мотива-
ційні  аспекти.  Мотивація  персоналу  є  основним 
засобом  забезпечення  оптимального  викорис-
тання  ресурсів,  мобілізації  наявного  кадрового 
потенціалу. 

Основна  мета  процесу  мотивації  –  це  отри-
мання  максимальної  віддачі  від  використання 
наявних  трудових  ресурсів,  що  дозволяє  підви-
щити  загальну  результативність  і  прибутковість 
діяльності підприємства. Особливістю управління 
персоналом  при  переході  до  ринку  є  зростаюча 
роль  особистості  працівника.  Відповідно,  зміню-
ється  співвідношення  потреб  і  стимулів,  на  які 
може  спиратися  система  мотивації  та  стимулю-
вання.  Для  стимулювання  співробітників  органі-
зацій сьогодні використовують як матеріальні, так 
і  нематеріальні  методи  мотивації.  Однак,  одно-
значної  картини  про  співвідношення  окремих 
аспектів  мотиваційної  сфери  співробітників  сьо-
годні  і  найбільш  ефективних  методів  управління 
ними  ні  теорія  менеджменту,  ні  практика  управ-
ління персоналом не має.

Проблеми  мотивації  та  стимулювання  пер-
соналу  досить  широко  розглядаються  сьогодні 
в  науковій  і  публіцистичній  літературі.  Однак, 
спроби  пристосувати  класичні  теорії  мотивації 
до  сучасності  багато  в  чому  не  систематизовані, 
що ускладнює практичне використання технологій 
і методів мотивації. Складність практичної органі-
зації  системи  мотивації  персоналу  визначається 
так само слабкою вивченістю особливостей моти-
вації працівників, зайнятих в окремих галузях еко-

номіки і видах виробництва. Хоча і опублікований 
ряд праць присвячених даній тематиці. 

Певну  допомогу  у  вивченні  структури  мотивів 
і  стимулів  персоналу  керівникам  можуть  надати 
проведені  соціологічні  дослідження  по  особли-
востям і тенденціям розвитку мотиваційної сфери 
трудової діяльності сьогодні.

У сучасних умовах розвитку економіки мотиву-
вання співробітників є одним з ключових факторів 
розвитку  менеджменту  організації,  так  як  безпо-
середні  виконавці  конкретного виду робіт  є  саме 
персонал підприємства. Вивчення, глибоке осмис-
лення проблем і розробка шляхів вдосконалення 
мотивації  обумовлює  актуальність  обраної  теми 
дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми  та  шляхи  вдосконалення  мотивації 
персоналу досліджено у працях відомих вітчизня-
них та  зарубіжних науковців,  зокрема А. Маслоу, 
К. Альдерфера, Д. МакКлелланда, Ф.  Герцберга, 
Л. Портера, В. Шинкаренка [1-6].

Проте варто зазначити, що вдосконалення сис-
теми  мотивації  персоналу  вимагає  подальшого 
дослідження  та  впливає  на  ефективність  праці 
управлінського персоналу.

Постановка завдання.  Метою  даної  роботи 
є дослідження і розробка ефективних шляхів вдо-
сконалення  системи мотивації  персоналу на під-
приємстві.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Жодна  система  керування  не  стане  ефективно 
функціонувати, якщо не буде розроблена і засто-
сована  модель  мотивації  персоналу.  Готовність 
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В даній статті розглянуті фактори 
неефективної системи мотивації праці. 
Розкрита сутність питань системи 
мотивації та стимулювання праці. Про-
аналізовано як у сучасних ринкових умо-
вах стає особливо важливим пошук нових 
шляхів підвищення соціально-економічної 
ефективності організації. Запропоновано 
шляхи підвищення якості роботи персо-
налу, що полягають в застосуванні моти-
ваційних засобів впливу. 
Ключові слова: мотивація, персонал, мате-
ріальне і нематеріальне стимулювання, 
корпоративна культура, методи впливу на 
персонал.

В данной статье рассмотрены факторы 
неэффективной системы мотивации 
труда. Раскрыта сущность вопросов 
системы мотивации и стимулирования 
труда. Проанализированы как в современ-
ных рыночных условиях становится осо-
бенно важным поиск новых путей повышения 

социально-экономической эффективности 
организации. Предложены пути повыше-
ния качества работы персонала, которые 
заключаются в применении мотивационных 
средств воздействия.
Ключевые слова: мотивация, персонал, 
материальное и нематериальное стимули-
рование, корпоративная культура, методы 
воздействия на персонал.

In this article factors of inefficient system of labor 
motivation are considered. The essence of the 
issues of the system of motivation and stimu-
lation of labor is revealed. It is analyzed as in 
today’s market conditions it is especially impor-
tant to find new ways to increase the socio-eco-
nomic efficiency of the organization. The ways 
of improving the quality of work of the person-
nel, which consist in application of motivational 
means of influence, are offered.
Key words: motivation, staff, material and non-
material incentives, corporate culture, method for 
staffing.
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і  бажання  людини  виконувати  свою  роботу  є 
одними  з  ключових  факторів  успіху  функціону-
вання організації. Таким чином, необхідно удоско-
налювати  систему  мотивації  праці,  що  визначає 
актуальність даної проблеми. В даний час органі-
зація  ефективної  системи мотивації  персоналу  є 
однією з найбільш складних практичних проблем 
менеджменту. 

Висока плинність кадрів, низький рівень вико-
навської  дисципліни,  неякісне  виготовлення  про-
дукції  (брак),  недбале  ставлення  до  праці,  від-
сутність  умов  для  самореалізації  потенціалів 
співробітників, низька ефективність впливу керів-
ників на підлеглих, низький рівень міжособистісних 
комунікацій,  збої  у  виробничому  процесі,  слабка 
перспектива  кар’єрного  росту,  незадоволеність 
роботою  співробітників,  низький  професійний 
рівень  персоналу,  безініціативність,  незадовіль-
ний  морально-психологічний  клімат,  недостатня 
увага до навчання персоналу, низький моральний 
дух  в  колективі  –  всі  ці  фактори  є  індикаторами 
неефективної системи мотивації до праці.

Для  створення  ефективної  системи  мотивації 
праці  необхідно  звернутися  до  основних  теорій 
питання. 

Найбільш  поширеними  змістовними  теорі-
ями мотивації є теорії А. Маслоу, К. Альдерфера, 
Д. МакКлелланда і Ф. Герцберга [1-4]. Заслуга цих 
авторів в тому, що вони визначили потреби як фак-
тор  мотивації  особистості,  зробили  спробу  кла-
сифікувати  потреби,  показали  їх  взаємозв’язок. 
В  теоріях  процесу  робиться  акцент  на  розвиток 
певного виду поведінки для досягнення конкретних 
цілей. Теорія очікування, теорія постановки цілей, 
теорія  рівності  і  теорія  партисипативного  управ-
ління, пояснюють те, як слід впливати на людей, 
щоб спонукати їх до результативної роботи, дають 
менеджерам  ключ  до  побудови  дієвої  системи 
мотивування людей.

Сьогодні вже нікому не потрібно доводити, що 
з усіх ресурсів для будь-якого підприємства голо-
вним є персонал. Але від людей можна отримати 
максимальну  віддачу  тільки  при  певних  умовах: 
самовіддача  персоналу,  готовність  внести  най-
більший  вклад  в  роботу  визначаються  власним 
бажанням  працювати  в  повну  силу,  настроєм  на 
роботу,  в  основі  яких  лежить  мотивація  праці. 
Висока мотивація  персоналу  –  це  найважливіша 
умова  успіху  підприємства.  Жодне  підприємство 
не може домогтися успіху без мотивації співробіт-
ників на роботу з високою віддачею, без високого 
рівня прихильності персоналу, без зацікавленості 
членів підприємства в  кінцевих результатах  і без 
їх  прагнення  внести  свій  внесок  в  досягнення 
поставленої мети [7, с. 45].

У сучасних умовах економічної нестабільності 
підприємства  не  здатні  в  достатній  мірі  мотиву-
вати  своїх  працівників  матеріально,  навпаки  для 

багатьох  компаній  оптимізація  витрат  на  персо-
нал  є  основною  статтею,  на  якій  намагаються  
заощадити.

Для досягнення найкращих результатів роботи 
підприємства  необхідно  визначити  мотиви,  які 
керують  кожним  співробітником  в  його  трудо-
вій діяльності,  і  створити йому  сприятливі  умови 
для  виконання  поставлених  перед  ним  завдань. 
Для цього на кожному підприємстві повинна бути 
розроблена комплексна система, яка буде ефек-
тивна  при  стимулюванні  персоналу,  як  матері-
ально, так  і  за допомогою використання мораль-
ного заохочення.

Мотивація  праці  –  це  прагнення  працівника 
задовольнити  потреби  (отримати  певні  блага)  за 
допомогою трудової діяльності. У структуру моти-
вації  праці  входять:  потреба,  яку  хоче  задоволь-
нити  працівник;  благо,  здатне  задовольнити  цю 
потребу;  трудова  дія,  необхідна  для  отримання 
блага; ціна – витрати матеріального і морального 
характеру, пов’язані із здійсненням трудової дії.

Стимулювання праці – це зовнішнє спонукання, 
елемент  трудової  ситуації,  що  впливає  на  пове-
дінку людини в сфері праці.

Система мотивація – це сукупність внутрішніх 
і  зовнішніх  рушійних  сил,  які  спонукають людину 
до  діяльності,  задають  межі  і  форми  діяльності 
і  додають  цій  діяльності  спрямованість,  орієнто-
вану на досягнення певних цілей. Вплив мотивації 
на поведінку людини залежить від безлічі факто-
рів,  багато  в  чому  індивідуально  може  змінюва-
тися під впливом зворотного зв’язку з боку діяль-
ності людини [11, с. 126].

За  спрямованістю на  досягнення  цілей фірми 
розрізняють  мотивацію  позитивну,  яка  сприяє 
ефективному досягненню цілей, і негативну (демо-
тивацію),  що  перешкоджає  цьому.  До  позитив-
ної  мотивації  належать  матеріальне  заохочення, 
у  вигляді  премій,  підвищення  авторитету  праців-
ника  та  довіри  до  нього  в  колективі,  доручення 
особливо важливої роботи та т. ін. Демотивація – 
це перш за все матеріальні  стягнення,  зниження 
соціального статусу в колективі, психологічна ізо-
ляція працівника, створення атмосфери нетерпи-
мості, зниження в посаді.

Серед  іншої  класифікації  в  залежності  від 
форми  задоволення  потреб,  існує  два  основні 
типи  мотивації:  матеріальне  заохочення  (еконо-
мічна мотивація) та нематеріальні стимули (соці-
альні, або моральні; організаційні). До останньої 
також  входять  статусна  та  трудова  мотивація 
(рис. 1).

Проаналізувавши рис. 1. можна сказати, що до 
складу  матеріальної  системи  мотивації  входять: 
рівень заробітної платні, оклад, премія, відсотки, 
компенсації,  відпускні  та  інші  форми  виплат,  як 
правило,    у  грошовій  формі.  До  нематеріальної 
мотивації  відносяться  –  навчання,  похвали,  гра-
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моти,  конкурси,  іменні  подарунки,  різні  змагання 
і т. д.

Вплив  високого  рівня  заробітної  плати  на 
мотивацію  персоналу  та  підвищення  ефектив-
ності  виробництва  є  багатоплановим.  По-перше, 
вищий рівень  заробітної  плати  сприяє  зниженню 
плинності кадрів, і, як слідство, забезпечує форму-
вання стабільного трудового колективу. По-друге, 
проведення  політики  високої  заробітної  плати 
дає змогу відібрати на ринку праці найбільш під-
готовлених, досвідчених, ініціативних працівників. 
Основною перевагою тут є також економія коштів 
на  навчання  та  перекваліфікацію щойно  прийня-
тих на роботу [13, с. 55-56].

Економічні  методи  мотивації  ґрунтуються 
на  тому, що  в  результаті  їх  застосування  праців-
ники  отримують  певні  вигоди,  що  підвищують  їх 
матеріальний добробут. 

Вони  можуть  бути  прямими,  наприклад, 
у  вигляді  деякої  суми  грошей,  або  непрямими, 

такими, які полегшують отримання прямих (напри-
клад, додатковий вільний час для роботи в іншому 
місці).  Основною  формою  прямої  економічної 
мотивації є заробітна плата за виконання основної 
роботи [8, с. 101].

Рівень  оплати  праці  відображає  формальну 
оцінку  трудового  вкладу  працівників  в  кінцеві 
результати, їх старанність, професіоналізм і квалі-
фікацію.  Однак  більш  дієвим  стимулюючим  засо-
бом він стає при доповненні його іншою важливою 
формою економічної мотивації – системою премію-
вання. Щоб премії грали роль дієвого стимулюючого 
фактора, вони повинні становити не менше четвер-
тої частини основного заробітку  і бути справедли-
вими, за значущі результати, а також своєчасними. 

Тобто система грошових виплат повинна забез-
печувати для більшості працівників бажаний рівень 
доходу за умови сумлінного ставлення до трудової 
діяльності  і виконання своїх обов’язків. Задоволе-
ність матеріальною винагородою, його справедли-

Рис. 1. Види мотивації персоналу

Складено з використанням [12]
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вим рівнем стимулює ініціативність людей, формує 
прихильність  організації,  залучає  нових  праців-
ників,  що,  в  свою  чергу,  позитивно  позначається 
на ефективності діяльності організації.

Система  мотивації  праці  являє  собою  склад-
ний  комплекс,  численні  елементи  якого  тісно 
взаємопов’язані.

Розглянемо  кожен елемент системи мотивації 
праці.

1.  Культура  підприємства  –  система  загаль-
них  для  всього  персоналу  підприємства  цінніс-
них орієнтирів  і норм. За допомогою статуту під-
приємства,  в  якому  викладені  основні  принципи 
керівництва та організації підприємства, керівники 
формують  у  персоналу  розуміння  та  визнання 
цілей підприємства.

2. Система участі – участь працівників у розпо-
ділі загального господарського результату, в капі-
талі підприємства і розвиток співпраці.

3.  Принципи  керівництва  –  приписи  і  норма-
тивні  положення  для  регулювання  відносин  між 
керівниками  і  підлеглими в рамках діючої  всере-
дині організації концепції управління.

4. Обслуговування персоналу – всі форми соці-
альних пільг, послуг, переваг, що надаються пра-
цівникам незалежно від їх положення на виробни-
цтві та результати їх роботи.

5.  Залучення  до  прийняття  рішень  –  узго-
дження  з  працівником  певних  рішень,  прийнятих 
на робочому місці, в робочій  групі або на вироб-
ничій ділянці.

6.  Гуртки  якості  –  організація  робочих  груп 
з  працівників, що  мають  однакові  або  аналогічні 
робочі завдання, для спільного вирішення вироб-
ничих проблем.

7. Автономні робочі групи – структурні одиниці, 
самостійно  (повністю  або  частково)  організують 
свою роботу.

8.  “Job”-фактори  –  заходи,  які  спрямовані  на 
кількісні  і  якісні  зміни  робочого  завдання  і  поля 
діяльності.

9.  Організація  робочого  місця  –  оснащення 
робочих місць технічними, ергономічними й орга-
нізаційними  допоміжними  засобами  з  урахуван-
ням потреб працівників.

10. Кадрова політика – планування і вибір захо-
дів щодо підвищення  кваліфікації  та  внутрішньо-
виробничої  мобільності  з  урахуванням  потреб, 
бажань і професійних здібностей працівників.

11.  Регулювання  робочого  часу  –  гнучке  при-
стосування робочого часу до потреб працівника і 
підприємства.

12.  Інформація  для  працівників  –  доведення 
до працівників необхідних відомостей про справи 
підприємства.

13.  Оцінка  персоналу  –  система  планомірної 
і  формалізованої  оцінки  працівників  за  певними 
заздалегідь встановленим критеріям.

Необхідно  відзначити,  що  розробка  ефектив-
ної  системи  мотивації  праці  передбачає  облік 
великої  кількості  всіх  її  елементів,  а  також  їх 
взаємопов’язаність.

Як  відомо,  найбільш  головним  і  значущим 
ресурсом для підприємства, незалежно від рівня 
автоматизації  виробництва,  як  і  раніше  залиша-
ється  персонал.  Головне  в  мотивації  –  її  нероз-
ривний  зв’язок  з  потребами  людини.  Для  бага-
тьох людей робота – це спосіб заробітку грошей, 
за  допомогою  якого можливо  задоволення  осно-
вних людських потреб.

Досліджуючи  АТ  «Електромашина»  –  одне 
з провідних машинобудівних підприємств України 
з  більш  ніж  140-річною  історією,  потрібно  звер-
нути увагу на структуру управління підприємством 
(рис. 2). Основною продукцією підприємства понад 
60  років  є  електричні машини  постійного  струму, 
краново-металургійні  електродвигуни,  електро-
двигуни для залізничного транспорту, електродви-
гуни для рудникових, тягових, контактних і акуму-
ляторних електровозів, копальнева апаратура.

Проаналізувавши  структуру  управління 
АТ  «Електромашина»,  були  виявлені  проблеми 
мотивації  персоналу  та  необхідність  впрова-
дження її модернізованої системи.

Найважливішими  чинниками  мотивації  пер-
соналу  є:  підвищення  кваліфікації,  перспективи 
кар’єрного росту, заробітна плата, соціально-пси-
хологічний клімат у колективі, ставлення керівни-
цтва, соціальні пільги.

Підвищення  кваліфікації  дуже  важливий  чин-
ник для молоді, адже досвід роботи ще невеликий 
або його зовсім немає. Чим вищий освітньо-квалі-
фікаційний рівень працівника, тим більше можли-
востей для його професійного росту і заохочення 
до праці. 

Для  працівників  середнього  віку  цей  чинник 
набуває ще  більшого  значення.  Пропрацювавши 
на  підприємстві  тривалий  час,  людина  прагне 
задовольнити  свою  потребу  не  тільки  в  кар’єрі, 
а й  вдосконалити свої  знання,  уміння й навички. 
Для людей старшого віку підвищення кваліфікації 
має найменше значення.

Ще  одним  з  факторів  мотивації  персоналу 
є  перспективи  кар’єрного  росту.  Його  значення 
зростає  з  віком працівника. Біологічний  годинник 
йде  невпинно  вперед,  а  людині  необхідно  встиг-
нути  реалізувати  себе  у  роботі  і  показати  високі 
результати.  Це  стосується  переважно  чоловічої 
статі, бо жінки сконцентровані на створенні сім’ї.

  Одним  з  найголовніших  мотивів  є  заробітна 
плата. Вона являє собою один з основних факто-
рів  соціально-економічного  життя  кожної  країни, 
колективу,  людини.  І,  насамперед,  висока  заро-
бітна  плата  стимулює  зусилля  керівників  підпри-
ємств  дбайливо  використовувати  робочу  силу. 
Грошова мотивація грає дуже велику роль в житті 
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організації  в  цілому,  є  базою  для  задоволення 
основних потреб людини. Для молоді цей фактор є 
найбільш актуальним, для людей середнього віку 
також  дуже  важливим,  але  не  настільки,  як  для 
молоді. Працівники старшого віку звертають увагу 
не на матеріальні потреби, а більш на моральні, 
такі  як:  соціальні  пільги,  комфортний  клімат  
у колективі та гарне відношення керівництва.

Аналізуючи такий фактор, як соціально-психо-
логічний клімат у колективі, можна дійти висновку 
що,  молодим  працівникам  простіше  пристосува-
тися до нових умов праці, адже трудовий шлях ще 
довгий. 

Людям  середнього  і  старшого  віку  потрібні 
сприятливі психологічні умови (взаєморозуміння і 
допомога в колективі, підтримка керівництва) для 
виконання роботи.

Соціальні пільги від підприємства підвищують 
добробут  і  якість  трудового  життя  працівників. 
Соціальний пакет, окрім вирішення базових потреб 
персоналу таких, як: житлові, потреби в харчуванні, 
охороні  здоров’я,  відпочинку  та  інші,  як  інстру-
мент мотивації включає в себе наступні потреби: 

– надання можливості оволодіння новими зна-
ннями і підвищення кваліфікації; 

– подарунки до урочистих подій; 
– організація корпоративних свят і відпочинку; 
– оплата корпоративного одягу; 
– надання службового транспорту; 
–  оплата  користування  службовим мобільним 

телефоном;
– публічні винагороди, подарунки, сувеніри від-

повідно до досягнутих успіхів; – оплата навчання 
дітей співробітників у вищих навчальних закладах; 

– оплата відпочинку дітей співробітників у табо-
рах  [14, с. 62-68]. На підприємстві   АТ «Електро-
машина» більша частина працівників середнього 
і  старшого  віку,  тому  завдяки  використанню  цих 
пільг можна досягти високих результатів без зна-
чного  фінансування.  Молодих  спеціалістів  такі 
пільги стосуються найменше.

Для підвищення продуктивності праці та покра-
щення соціально-психологічного  клімату в  колек-
тиві можна використовувати запропоновані методи 
мотивації.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким  чином,  найважливішим  фактором  успіш-
ної  діяльності  підприємства  є  розробка  системи 
трудової мотивації  і організація оптимальної сис-
теми  стимулювання  персоналу.  На  підприємстві 
АТ  «Електромашина»  слід  приділяти  увагу  як 
методам  матеріального,  так  і  методам  нематері-
ального стимулювання персоналу. 

Таким  чином,  розробка  ефективної  діючої 
системи  мотивації  працівників,  дуже  актуальна, 
оскільки результат її впровадження прямо пропо-
рційно  відбивається  на  ефективності  діяльності 
підприємства. 

Зараз  в  умовах  нестійкого  фінансового  ста-
новища  більшості  підприємств  особливу  увагу 
слід  приділяти  нематеріальному  стимулюванню, 
створюючи  гнучку  систему  пільг  для  працівни-
ків,  наприклад:  визнавати  цінність  працівника 
для  організації,  надавати  йому  творчу  свободу; 
застосовувати  програми  збагачення  праці  та 
ротації  кадрів;  використовувати  змінний  графік, 
неповний  робочий  тиждень;  встановлювати  пра-
цівникам  знижки  на  продукцію,  що  випускається 
організацією.  До  кожної  людини  потрібен  персо-
нальний підхід для визначення того, що його мотивує  
в роботі і саме на це робити акценти. І тільки тоді 
можна  очікувати  успіху  і  високих  результатів  від 
співробітника.
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WAYS TO IMPROVE THE PERSONAL MOTIVATION SYSTEM  
AT THE EXAMPLE OF PJSC “ELECTROMASHINE”

In modern management, motivational aspects become more and more important. Motivation of staff is the 
main means of ensuring the optimal use of resources, mobilizing the available human resources.

The main objective of the process of motivation – is to obtain the maximum return on the use of available 
labor resources, which allows you to improve the overall performance and profitability of the enterprise. The 
peculiarity  of  personnel management  in  the  transition  to  the market  is  the growing  role of  the employee’s 
personality. Accordingly, the ratio of needs and incentives, which can be based on the system of motivation and 
stimulation, changes. To stimulate employees of organizations today, both material and non-material methods 
of motivation are used. However, a clear picture of the relationship between individual aspects of the staff’s 
motivational sphere and the most effective methods of managing them is neither a theory of management nor 
a practice of personnel management.

Problems of motivation and staff incentives are widely considered today in scientific and journalistic literature. 
However, attempts to adapt classical theories of motivation to the present are largely not systematized, which 
complicates  the  practical  use  of  technologies  and methods  of motivation.  The  complexity  of  the  practical 
organization of the system of personnel motivation is determined by the weak study of the particularities of 
the motivation of employees employed in certain branches of the economy and types of production. Although 
published a number of works devoted to this topic.

Some help in studying the structure of the motives and incentives of the staff can provide the conducted 
sociological studies on the peculiarities and trends of the development of the motivational sphere of work today.

In modern conditions of economic development motivation of employees is one of the key factors in the 
development of management of the organization, as the direct performers of a specific type of work are the 
personnel of  the enterprise. Study, deep understanding of problems and development of ways  to  improve 
motivation determines the relevance of the chosen topic of research.
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Постановка проблеми. Структурна будова як 
національного так і міжнародного ринків будується 
на  відношеннях  суб’єктів  між  собою  щодо  влас-
ності,  розподілу,  споживання  товарів  та  послуг. 
Регулювання цих  відносин  реалізується  в  управ-
лінських функціях суб’єктів ринку. Об’єктивна сут-
ність ринку полягає в тому, що будь-який вид діяль-
ності супроводжується витратами певних ресурсів 
і  орієнтації  його  на  маркетингову  та  економічну 
ефективність.  Тому  планування  витрат,  обсягів 
діяльності,  економічних  показників  та  бажаних 
фінансових результатів є важливим інструментом 
менеджменту у постійно змінних ринкових умовах 
господарювання. 

Ринок лікувально-оздоровчого туризму об’єднує 
в собі функціонування господарських суб’єктів різ-
них  взаємопов’язаних  та  взаємозалежних  видів 
діяльності, а саме: лікувально-оздоровчими закла-
дами,  закладами  громадського  харчування,  гос-
тинності, транспорту, зв’язку, страхування, банків, 
розважально-культурними закладами, правовими 
організаціями,  державними  та  муніципальними 
(територіальними)  органами  влади.  Концепту-
альне  та  комплексне  (у  взаємозв’язку  всіх  скла-
дових  частин  ринку)  бачення  моделі  функціону-
вання  господарських  суб’єктів  різних  рівнів  та 
організаційно-правових  форм  виражається  у  їх 
програмних планових документах, згідно з якими 
здійснюється  управління  процесами  виробни-
цтва,  реалізації  та  споживання  різних  товарів  та 
послуг на ринку лікувально-оздоровчого  туризму. 

Досягнення  цілей  та  ефективність  управлінських 
програм  та  заходів,  що  продукуються  різними 
суб’єктами ринку, залежить в значній мірі від сту-
пеня їх взаємодії, логічного взаємозв’язку та пого-
дження інтересів. Тому актуальним є дослідження 
притаманних  суб’єктам  ринку  різних  рівнів функ-
ціональних ролей у соціально-економічному про-
сторі країни.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження окремих процесів та складових час-
тин ринку лікувально-оздоровчого туризму в Укра-
їні відображені в наукових працях таких провідних 
науковців,  як  Гуменюк В. В.  [15], Баєв В. В.  [12], 
Баєв В. В. [11], Діденко К. Д., Жученко В. Г. [16], Се- 
менов  В.  В.  [24],  Борулько  Н.  М.  [14],  Ковален- 
ко Н. О. [17], Куреда Н. М., Юхновська Ю. О. [19; 20],  
Ліснича  О.  М.  [21],  Малімон  В.  В.  [22]  та  інших. 

Відзначаючи важливість цих досліджень, заува-
жимо, що подальші наукові аналізи та узагальнення 
розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні 
потребують виявлення напрямків та результатив-
ності взаємозв’язків складових частин ринку ліку-
вально-оздоровчого туризму, оскільки саме в ціліс-
ності функціонують  економіка  галузі  та  держави.

Постановка завдання.  Метою  статті  є  вияв-
лення  визначальних  складових  частин  управ-
ління  лікувально-оздоровчим  туризмом  в  Україні 
та оцінка функціональної ефективності діяльності 
суб’єктів управління.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження.  Концептуально  процес  управління 
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розвитком  туристично-рекреаційної  сфери  ми 
розглядаємо,  по-перше,  з  позиції  суб’єктності  – 
державних  та  муніципальних  органів  влади,  гос-
подарських суб’єктів та інших організацій, що пра-
цюють на ринку лікувально-оздоровчого  туризму. 
По-друге,  аналізуємо  управлінську  діяльність 
названих суб’єктів у відповідності до їх ролі в еко-
номіці країни та рівня функціональних можливос-
тей.  По-третє,  оцінюємо  результативність  управ-
лінських  заходів  названих  суб’єктів  у  контексті 
ринкових відносин.

Державні  органи  влади  як  регулятори  ринку 
лікувального туризму в Україні представлені Мініс-
терствами економічного розвитку  та міжнародної 
інтеграції,  охорони здоров’я,  соціальної політики, 
Департаментом  культури  та  туризму, Державною 
службою  з  питань  інвалідів, Фондом  соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності, 
іншими  центральними  органами  влади  та  міс-
цевого  самоврядування.  Ці  органи  законодавчої 
та  виконавчої  влади,  виражаючи  загальнонаціо-
нальні інтереси та завдання розвитку лікувально-
оздоровчого туризму, формують і реалізують стра-
тегічні цілі  у названій сфері,  а  також визначають 
правове поле діяльності всіх суб’єктів ринку ліку-
вально-оздоровчого туризму. 

Об’єктами державного управління у сфері ліку-
вально-оздоровчого туризму є перш за все є наці-
ональні  природні  лікувальні  рекреаційні  ресурси 
України, до яких у відповідності до закону України 
«Про туризм» відносяться мінеральні  і термальні 
води, лікувальні грязі та озокерит, ропа лиманів та 
озер, морська вода, природні об’єкти і комплекси 
із  сприятливими  для  лікування  кліматичними 
умовами,  придатні  для  використання  з  метою 
лікування, медичної  реабілітації  та  профілактики 
захворювань [1].

Ведення  системи  відомостей  про  кількість, 
якість  та  інші  важливі  з  точки  зору  лікування 
та  профілактики  захворювань  людини  характе-
ристики всіх природних лікувальних ресурсів, що 
виявлені  та  підраховані  на  території  України,  а 
також можливі обсяги, способи та режими їх вико-
ристання  (кадастру)  покладається  Постановою 
Кабінету  Міністрів  України  від  26  липня  2001  р. 
№  872  на  Міністерство  охорони  здоров’я.  Фак-
тично  його  здійснює  Центр  ведення  Державного 
кадастру  природних  лікувальних  ресурсів,  який 
входить в структуру Українського науково-дослід-
ного інституту медичної реабілітації та курортоло-
гії,  створений  відповідно  до  наказу  Міністерства 
охорони  здоров’я  України  від  02.11.2007 №  685. 
Законом  України  «Про  курорти»  визначаються 
умови  використання  природних  лікувальних 
ресурсів.  Так,  медико-біологічна  оцінка  якості  та 
цінності  природних  лікувальних  ресурсів,  визна-
чення методів їх використання здійснюються цен-
тральним  органом  виконавчої  влади  з  охорони 

здоров’я  на  підставі  даних  дослідницьких  робіт. 
Визначені  за  результатами  геолого-розвідуваль-
них  робіт  експлуатаційні  запаси  родовищ  ліку-
вальних підземних мінеральних вод, лікувальних 
грязей  та  інших  корисних  копалин, що  належать 
до  природних  лікувальних  ресурсів,  затверджу-
ються  та  вносяться  до  Державного фонду  родо-
вищ, корисних копалин України і передаються для 
використання за призначенням відповідно до зако-
нодавства України. Надання природних лікуваль-
них ресурсів  у  користування Родовища  корисних 
копалин, що належать до природних лікувальних 
ресурсів,  надаються  у  користування  юридичним 
і  фізичним  особам  для  використання  з  метою 
лікування, медичної  реабілітації  та  профілактики 
захворювань. Підземні лікувальні мінеральні води 
можуть використовуватися для промислового роз-
ливу. Порядок надання у користування таких родо-
вищ визначається Кодексом України про надра та 
іншими актами законодавства. Державний нагляд 
і контроль за додержанням правил і норм викорис-
тання природних лікувальних ресурсів здійснюють 
центральні органи виконавчої влади з нагляду за 
охороною  праці,  з  геології  і  використання  надр, 
охорони  здоров’я,  охорони  навколишнього  при-
родного середовища та ядерної безпеки, інші спе-
ціально  уповноважені  органи  виконавчої  влади 
відповідно  до  закону.  Спеціальне  використання 
природних  лікувальних  ресурсів  здійснюється  за 
плату  відповідно  до  Кодексу  України  про  надра. 
Нормативи  плати  за  користування  природними 
лікувальними ресурсами та порядок її справляння 
встановлюються Кабінетом Міністрів України. Роз-
робка  родовищ  підземних  лікувальних  мінераль-
них  вод,  лікувальних  грязей  та  інших  природних 
лікувальних  ресурсів  Розробка  родовищ  підзем-
них  лікувальних  мінеральних  вод,  лікувальних 
грязей  та  інших  корисних  копалин, що  належать 
до природних лікувальних ресурсів, здійснюється 
за  спеціальним  дозволом  (ліцензією)  на  корис-
тування  надрами  в  порядку,  визначеному  зако-
нодавством  України. Мінеральні  води,  лікувальні 
грязі,  що  належать  до  природних  лікувальних 
ресурсів,  видобуваються  в  обсягах,  ліміт  яких 
затверджується  Державною  комісією  України  по 
запасах корисних копалин. Якість природних ліку-
вальних  ресурсів  регламентується  спеціальним 
медичним  (бальнеологічним)  висновком,  який 
визначає кондиційний склад корисних і шкідливих 
для  людини  компонентів. Медичний  (бальнеоло-
гічний) висновок надається центральним органом 
виконавчої влади з охорони здоров’я. Видобуток, 
підготовка, переробка та використання підземних 
лікувальних мінеральних вод, лікувальних грязей 
та інших корисних копалин, що належать до при-
родних лікувальних ресурсів, здійснюються згідно 
із  затвердженими  проектами  та  встановленими 
центральним  органом  виконавчої  влади  з  геоло-
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гії  та  використання  надр  квотами.  Відповідаль-
ність  за  недотримання  затверджених  проектами 
умов і встановлених квот покладається на суб’єкт 
підприємницької  діяльності,  який одержав  у цен-
тральному  органі  виконавчої  влади  з  геології  та 
використання надр спеціальний дозвіл  (ліцензію) 
на використання надр з метою експлуатації родо-
вищ корисних копалин. 

Концептуально  розвиток  сучасного  ринку 
лікувально-оздоровчого  туризму  в  Україні  визна-
чається  Стратегією  розвитку  туризму  та  курор-
тів  в  Україні  на  період  до  2026  року,  прийнятої 
у 2017 р. Метою реалізації Стратегії є формування 
сприятливих умов для активізації розвитку сфери 
туризму  та  курортів  згідно  з міжнародними  стан-
дартами  якості  та  з  урахуванням  європейських 
цінностей, перетворення її на високорентабельну, 
інтегровану  у  світовий  ринок  конкурентоспро-
можну  сферу,  що  забезпечує  прискорення  соці-
ально-економічного  розвитку  регіонів  і  держави 
в  цілому,  сприяє  підвищенню  якості  життя  насе-
лення,  гармонійному  розвитку  і  консолідації  сус-
пільства, популяризації України у світі [25].

Основними  стратегічними  цілями  розвитку 
сфери  туризму  та  курортів  з  урахуванням сучас-
ного стану і тенденцій розвитку України на період 
до 2026 року вибрано створення конкурентоспро-
можного  національного  туристичного  продукту 
на  засадах  системної  маркетингової  діяльності, 
спрямованої на чітке позиціонування різних видів 
туристичних  продуктів,  адаптованих  до  вимог  і 
очікувань споживачів; а також забезпечення ефек-
тивного  і  комплексного  (економічного,  соціаль-
ного, екологічного та інноваційного) використання 
наявного туристичного та курортно-рекреаційного 
потенціалу шляхом розв’язання проблеми рекре-
аційного  природокористування  і  охорони  навко-
лишнього  природного  середовища  та  удоскона-
лення територіальної структури сфери туризму та 
курортів з метою розвитку туристичних територій, 
брендингу  територій;системне  підвищення  якості 
інфраструктури  курортів  та  рекреаційних  тери-
торій  шляхом  виконання  комплексної  програми 
поетапного  вдосконалення  матеріально-технічної 
бази  з  використанням можливостей  територіаль-
них кластерів.

Фінансове  забезпечення  реалізації  Стратегії 
здійснюється  у межах  коштів  державного  та міс-
цевих бюджетів,  суб’єктів  туристичної діяльності, 
коштів міжнародної технічної допомоги, інших між-
народних  донорів,  фінансових  організацій  (уста-
нов), коштів інвесторів та інших джерел, не забо-
ронених законом.

Система  оціночних  контрольних  показників 
розвитку сфери туризму та курортів України, на які 
зорієнтована  Стратегія  включає  кількість  інозем-
них  туристів,  які  в’їжджають до України,  кількість 
суб’єктів туристичної діяльності, обсяг надходжень 

до  місцевих  бюджетів  від  сплати  туристичного 
збору,  обсяг  надходжень  до  зведеного  бюджету 
(податки та збори) від діяльності  суб’єктів  турис-
тичної діяльності, кількість робочих місць у сфері 
туризму,  кількість  внутрішніх  туристів,  кількість 
екскурсантів  (Розпорядження  Кабінету  Міністрів 
України від 16 березня 2017 р. № 168-р). Однак, 
на  нашу  думку,  узагальнений  характер  показни-
ків розвитку сфери туризму не відображає акцент 
Стратегії на розвиток курортів, а саме: природних 
лікувальних рекреаційних ресурсів країни, на кіль-
кість  лікувально-оздоровчих  закладів,  кількість 
оздоровлених  осіб,  кількість  іноземних  туристів, 
які  в’їжджають  до  України  з  метою  лікування  чи 
оздоровлення,  обсяги  інвалютних  надходжень 
від  зовнішньоекономічної  діяльності  санаторно-
курортних  закладів  України,  кількість  робочих 
місць у цих закладах та ін.

Організаційний  механізм  Стратегії  спрямо-
ваний  на  забезпечення  принципів  партнерства 
та  співробітництва  органів  виконавчої  влади  та 
органів місцевого самоврядування, представників 
бізнесових та наукових кіл, громадських організа-
цій. Чітке визначення завдань учасникам реаліза-
ції Стратегії націлене на розподіл відповідальності 
за прийняття рішень та їх виконання.

Основними  складовими  організаційного  меха-
нізму визначено, по-перше, є план заходів з реалі-
зації Стратегії, який дасть змогу із застосуванням 
установлених показників розвитку провести оцінку 
досягнення  цілей  Стратегії  шляхом  проведення 
моніторингу  та  визначення  ефективності  впливу 
заходів,  що  здійснюються  на  державному,  регі-
ональному  та  місцевому  рівні;  по-друге,  цільові 
та регіональні програми розвитку сфери туризму 
та курортів.

Отже,  виходячи  із  значення  лікувально-оздо-
ровчого туризму у забезпеченні здоров’я нації, дер-
жавні органи влади, з однієї сторони, зорієнтовані 
на  виконання  соціальної  функції,  а  саме:  мають 
створювати  умови  доступності  лікувально-оздо-
ровчих  послуг  для  громадян,  яким  вони життєво 
необхідні; спрямовують свою діяльність на контр-
оль  за  раціональним  використанням  національ-
них  природних  лікувальних  рекреаційних  ресур-
сів  та фінансовим  забезпеченням  їх  збереження 
і  подальшого відновлення. З другої  сторони, для 
забезпечення функціонування різних сфер націо-
нальної економіки державні органи влади повинні 
забезпечувати  необхідні  надходження  у  держав-
ний бюджет, в тому числі використовуючи подат-
кові  надходження  від  господарської  діяльності 
суб’єктів ринку лікувально-оздоровчого туризму.

Національні  природні  лікувальні  рекреаційні 
ресурси  знаходяться  та  використовуються  на 
територіях  конкретних  регіонів  і  тим  самим  ста-
ють  об’єктами  управління  муніципальних  органів 
влади. В Україні найбільша кількість джерел міне-
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ральних вод зосереджена у Карпатському регіоні, 
а  також  у  Луганській,  Дніпровській,  Полтавській, 
Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Донецькій, 
Хмельницькій,  Запорізькій,  Черкаській  областях. 
Значні  запаси  лікувальних  грязей  зосереджені 
головним  чином  у  південних  та  південно-східних 
областях.

Рішення  про  оголошення  природних  терито-
рій курортними територіями державного значення 
приймає Верховна Рада України за поданням Кабі-
нету Міністрів України. Відповідно про створення 
курортних  територій місцевого  значення  рішення 
приймають обласні(а також Київська міська) ради 
за  поданням  обласних(а  також Київської міської) 
державних адміністрацій.

Управління  розвитком  лікувально-оздоровчого 
туризму у цих регіонах будується на комплексних 
і  цільових  програмних  документах  щодо  розви-
тку  туризму  і  курортів  на  певний  часовий  період 
[2-10; 13; 20].

Порівнюючи  структурні  будови  та  зміст  регіо-
нальних  програм  розвитку  туризму  та  курортів, 
можна  виділити  наступний однаковий підхід  роз-
робників програм, а саме: метою кожної програми 
є  залучення  у  регіон  інвестицій  та  формування 
конкурентоспроможного  туристичного  продукту 
на національному та міжнародному ринках. Біль-
шість  програм  містить  чіткий  перелік  заходів, 
виконавців, термінів виконання, обсягів та джерел 
фінансування по виконанню регіональних програм 
розвитку туризму та курортів. 

Разом  з  тим  у  переліку  заходів  регіональних 
програмах щодо розвитку туризму та курортів не 
вказуються  господарські  суб’єкти(безпосередньо 
санаторно-курортні  та  оздоровчі  заклади  та  під-
приємства  і  організації  туристичної  інфраструк-
тури),  хоча  саме  вони  створюють,  реалізують 
свої  товари  та  послуги,  відповідаючи  на  попит 
громадян. Ринок туризму досить давно розвиває 
такий  сегмент  як  лікувально-оздоровчий  (медич-
ний)  туризм,  ефективність функціонування  якого 
залежить не тільки від суто послуг оздоровлення 
та лікування захворювань з боку санаторіїв, пан-
сіонатів,  профілакторіїв,  баз  відпочинку,  але  й 
від  ефективної  адекватної  діяльності  суб’єктів 
туристичної інфраструктури – транспортних орга-
нізацій,  громадського  харчування,  гостинності, 
закладів  культури,  страхових  компаній  та  інших. 
На нашу думку суб’єктність є важливим і необхід-
ним  елементом  регіональних  програм,  тому  що 
врахування  інтересів  господарських  суб’єктів,  які 
за власний кошт та на власний ризик здійснюють 
виробництво та продаж своїх товарів та послуг на 
ринку лікувально-оздоровчого  туризму України,  є 
умовою досягнення цілей програм.

Аналіз  періодів  дії  регіональних  програм  – 
5-9 років – дозволяє віднести їх до планів серед-
ньотривалого  періоду.  Вважаємо  за  доцільне 

у  такий  часовий  період  конкретизувати  обсяги 
фінансування  по  регіональних  об’єктах  та  госпо-
дарських  суб’єктах.  На  нашу  думку  регіональні 
програми  розвитку  туризму  та  курортів  мають 
будуватись на більш відповідному до прогнозних 
умов економічному обґрунтуванні. Зокрема, закла-
дені  обсяги  фінансування  заходів  потребують 
механізму  коректування  через  їх  знецінення  під 
впливом  інфляції. Регіональні програми розвитку 
туризму  та  курортів  представляються обласними 
органами  виконавчої  влади,  а  також  розробля-
ються та реалізуються окремими містами та сели-
щами.  Такий  різнорівневий  підхід  до  управління 
процесами у регіонах України доцільний, тому що 
у невеликих містах та селищах розвиток туризму є 
чи не єдиною рушійною силою місцевої економіки. 
Разом з тим важливо зазначити певну проблема-
тичність  заходів  регіональних  програм.  Напри-
клад,  заплановане  проведення  капітальних  та 
поточних ремонтних робіт та благоустрою приле-
глої території санаторно-курортних закладів, дитя-
чих закладів оздоровлення та відпочинку, засобів 
розміщення  покладається  на  власників  та  керів-
ники санаторно-курортних та оздоровчих закладів. 
На нашу думку такий підхід прогнозовано не дасть 
ефективного рішення, тому що у  складних еконо-
мічних умовах, із зношеними основними фондами, 
в  умовах  низької  платоспроможності  покупців  та 
споживачів  лікувально-оздоровчих  послуг  самі 
санаторно-курортні та оздоровчі заклади не справ-
ляться. У таких ситуаціях необхідна консолідація 
фінансових,  інтелектуальних  та  інших  ресурсів, 
з координованих по суб’єктах  (що важливо – різ-
них форм власності), об’єктах усіх рівнів програм 
розвитку туризму та курортів – державних, облас-
них, міст та селищ, які мають підстави для ефек-
тивної  спеціалізації  у  напрямку  лікувально-оздо-
ровчого туризму.

Логічність  заходів  регіональних  програм  роз-
витку  туризму  та  курортів  у  часі  і  конкретизація 
їх  по  суб’єктах  та  об’єктах  повинна  базуватись 
обов’язково  на  резолюціях  (висновках)  вико-
нання  попередніх  програм  та  на  маркетингових 
дослідженнях попиту та пропозицій на ринку ліку-
вально-оздоровчого  туризму  не  тільки  в  Україні, 
а  і на зарубіжних ринках.

Оціночними показниками, на які орієнтуються 
регіональні програми розвитку туризму та курор-
тів,  з  позицій  наявних  природних  лікувальних 
ресурсів  та  інших  необхідних  ресурсів,  виро-
блених  продуктів(товарів  та  послуг),  суб’єктів-
виробників  здебільшого  є  кількість  нових  турис-
тично-екскурсійних  маршрутів,  туристичний 
збір,  сума  податкових  надходжень,  що  надій-
шли від суб’єктів туристичної діяльності області, 
загальна кількість туристів. Статистична звітність 
регіонів  орієнтує  їх  на  такі  кількісні  показники, 
як  кількість  санаторно-курортних  та  оздоровчих 
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закладів  за  їх  видами,  кількість  оздоровлених 
(в тому числі з  інших регіонів Україні та  і назем-
них відпочивальників). Вартісні показники, в яких 
концентрується ринкова ефективність функціону-
вання  регіонального  ринку  лікувально-оздоров-
чого туризму, поки що не застосовуються як для 
оцінки ефективності витрат, так і для визначення 
рівня фінансових  надходжень    у  регіон  і  на  цій 
основі його подальші можливості.

Третій рівень управління на ринку лікувально-
оздоровчого  туризму  в  Україні  складають  госпо-
дарські суб’єкти, які безпосередньо виробляють та 
пропонують ринку різноманітні товари та послуги, 
а  саме,  лікувально-оздоровчі,  діагностики,  тран-
спортні, харчування, розміщення, страхові, банків-
ські, зв’язку, розваг та інші. Лімітовані обсяги статті 
не  дозволяють  нам  розкрити  орієнтовні  показ-
ники  діяльності  усіх  галузевих  суб’єктів  господа-
рювання,  тому назвемо  такі  показники для оздо-
ровчих та санаторно-курортних закладів. А саме: 
показники  стану  та  вартості  основних  фондів, 
чисельність  персоналу  та  витрати  фонд  оплати 
праці, загальна кількість ліжко-місць, рівень заван-
таженості  закладу,  середній  термін  перебування 
відпочиваючих,  чисельність  відпочиваючих,  які 
отримали  повний  курс  лікування;  кількість  реалі-
зованих  медичних  процедур,  вартість  реалізова-
них  медичних  процедур,  кількість  реалізованих 
платних медичних та оздоровчих процедур, пере-
лік  та  кількість  реалізованих  платних  медичних 
та  оздоровчих  процедур,  кількість  діагностичних 
досліджень, вартість курсу лікування чи оздоров-
лення у середньому та діапазон коливань, та інші.  
Приведені та інші показники діяльності лікувально-
оздоровчих  закладів фокусуються  у  таких ринко-
вих  індикаторах  ефективності  як  дохід,  прибуток 
та  рентабельність. У  несприятливих економічних 
умовах,  які  характерні  саме  сучасній  вітчизня-
ній  економіці,  санаторно-курортні  та  оздоровчі 
заклади  здебільшого  звужують  свою  діяльність 
до  літнього  сезону,  зменшують  кількість  і  часто 
якість лікувально-оздоровчих заходів з метою еко-
номії на витратах.

Має ринкову актуальність та потребує практич-
ного застосування система критеріїв рекреаційної 
привабливості  санаторно-курортних  та  оздоров-
чих  закладів,  яку  обґрунтували  українські  вчені 
А. С. Краєвська, О. О. Мороз, Б. Є. Грабовецький, 
а саме [18]:

– Зовнішній імідж санаторно-курортного закладу 
Сприйняття санаторно-курортного закладу суспіль-
ством, засобами масової інформації, споживачами 
(реклама).

–  Екологічний  стан  території  рекреаційного 
закладу  Радіаційне  забруднення,  віддаленість 
від  промислових  центрів,  якість  води  Радіаційне 
забруднення,  віддаленість  від  промислових  цен-
трів, якість води.

– Рівень розвитку лікувальної бази та ефектив-
ність  організації  лікувального  процесу  Медичне 
устаткування,  діагностичне  обладнання,  перелік 
медичних послуг.

–  Наявні  природні  рекреаційні  ресурси 
та  умови.  Географічне  положення,  клімат,  наяв-
ність природних лікувальних ресурсів, лісу, річки, 
озера, пляжу та ін. 

– Стан та забезпеченість житлового фонду. Гра-
дація  ліжкового  фонду,  наявні  зручності  в  номе-
рах, ремонт, меблі, побутова техніка.

– Якість та різноманітність харчування. Наявність 
дієтичного  харчування,  харчування  класу  «люкс», 
оригінальність  та  різноманітність  місцевої  кухні.

– Професійна діяльність  персоналу. Склад  та 
кваліфікація медичних працівників, їх професіона-
лізм, рівень обслуговування, відношення до відпо-
чивальників та ін. 

–  Благоустрій  території.  Наявність  альтанок, 
скверів,  штучних  озер,  клумб,  рідкісних  рослин, 
площа території, чистота. 

–  Громадська  інфраструктура  рекреаційного 
закладу. Магазини, кафе, банки, банкомати, перу-
карні та ін.

–  Ціна  санаторно-курортних  послуг.  Вартість 
санаторно-курортних послуг та стандартний пере-
лік послуг, що входять в ціну путівки; відповідність 
«ціна – якість»

–  Розташування  відносно  транспортних  шля-
хів  і  транспортні послуги. Якість доріг, що ведуть 
до  санаторно-курортного  закладу,  віддаленість 
від  залізничної  станції,  зручність  під’їзду  та  ін. 
Транспортні послуги для відпочивальників

–  Спортивна  та  анімаційно-дозвільна  інфра-
структури.  Велике  різноманіття  розваг,  сучасне 
спортивне  обладнання  та  інвентар,  цікаві  розва-
жальні програми, сучасні концертні зали та танцю-
вальні майданчики.

У  цілому  імідж  санаторно-курортного  та  оздо-
ровчого закладу на ринку лікувально-оздоровчого 
туризму  є  якість  його  послуг,  як  найважливіший 
елемент ділової репутації. Краєвська, А. С. [18].

Практично  господарські  суб’єкти  ринку  ліку-
вально-оздоровчого туризму України знаходяться, 
з  однієї  сторони,  під  управлінським  тиском  дер-
жавних та муніципальних органів влади, а, з другої 
сторони,  під  впливом  об’єктивних  кон’юнктурних 
процесів ринку. Активне включення господарських 
суб’єктів  в  процеси  обговорення,  формування 
регіональних програм розвитку туризму та курор-
тів дасть змогу з позицій професіоналів наповнити 
управлінські  програми  відповідними  потребам 
ринку заходами.

Висновки з проведеного дослідження. 
В  цілому  проведене  дослідження  дозволяє  здій-
снити наступні висновки:

Зазначені підходи у програмному менеджменті 
регіонального розвитку регіонального  туризму  та 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

248 Випуск 19. 2018

курортів дозволять сформувати систему показни-
ків-орієнтирів  конкурентоспроможності  регіональ-
них  туристичних  продуктів, що  є  метою  у  кожній 
програмі регіонів України.

Проблемою  є:  розвивають  лікувально-оздо-
ровчий туризм, як  такий актуальний з  точки зору 
бюджетних  надходжень  та  рішення  проблем 
здоров’я громадян. Але позиції регіональних про-
грам  щодо  фундаментальних  заходів  контролю 
за  раціональним  використанням  природних  ліку-
вальних  рекреаційних  ресурсів  на  території  кон-
кретних областей відсутні.

Подальший  розвиток  ринку  лікувально-оздо-
ровчого  туризму  в  Україні  потребує  консолідації 
програмних дій суб’єктів різних рівнів (по конкрет-
них  заходах щодо  природних лікувальних  рекре-
ацій, у обсягах співфінансування, у часових пері-
одах,  у  розподілі  функцій,  у  прийнятті  системи 
оціночних  орієнтовних  показників  ефективності) 
у невідкладному вирішенні наступних завдань:

1.  Законодавчо  необхідно  визначити  сутність 
лікувально-оздоровчого туризму та механізм регу-
лювання ринку лікувально-оздоровчого туризму.

2.  Погодити  функції  між  державними,  муні-
ципальними  суб’єктами  управління  та  госпо-
дарськими  суб’єктами  (наприклад,  через  Всеу-
країнське  об’єднання  організації  роботодавців 
санаторно-курортних  та  оздоровчих  закладів) 
щодо експертної оцінки стану природних лікуваль-
них  ресурсів  і  рекреаційних  територій  у  цілому 
з  метою  розробки  та  реалізації  взаємодоповне-
них  їх  програм  розвитку  лікувально-оздоровчого 
туризму в Україні.

3. У погоджених та синхронізованих програмах 
розвитку  туризму  та  курортів  (державних,  муні-
ципальних  та  на  рівні  господарських  суб’єктів) 
необхідно  чітко  визначити  джерела  фінансу-
вання  прийнятих  (чи  в  подальшому  скоригова-
них) заходів щодо збереження та раціонального 
використання природних лікувальних рекреацій-
них ресурсів, модернізації матеріально-технічної 
бази  санаторно-курортних  та  оздоровчих  закла-
дів,  переходу  на  міжнародні  стандарти  якості 
лікувально-оздоровчих  послуг  та  послуг  сфери 
інфраструктури.

4 Обов’язковою частиною цих програм мають 
бути  заходи  щодо  сприяння  розбудови  рекреа-
ційно-туристичної  інфраструктури.  Виходячи  зі 
стану  доріг,  транспортних  засобів,  систем  водо-
постачання,  водовідведення,  проблем  екологіч-
ного  забруднення  природних  об’єктів  та  великих 
обсягів  капітальних  інвестицій,  необхідне  комп-
лексне  рішення  названих  вище  суб’єктів  щодо 
часу,  видів  робіт  та механізму  співфінансування. 
Таке партнерство держави та бізнесу не забезпе-
чить автоматично ефективного результату в силу 
різних  інтересів  чи,  наприклад,  несприятливих 
умов реалізації програм. Тому обов’язковою умо-

вою реалізації  програм має бути публічна систе-
матична звітність її виконавців.

5. Для ефективного виконання програм розви-
тку ринку лікувально-оздоровчого туризму в Укра-
їні доцільно задіяти стимули, а саме: впровадити 
систему  цільових  податкових  пільг  для  бізнесу, 
який функціонує у цій сфері.
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COMPOSITION PARTS AND LEVEL OF MANAGEMENT OF THE DEVELOPMENT  
OF TREATMENT AND WELFARE TOURISM IN UKRAINE

The market of health-improving tourism combines the functioning of economic entities of various interrelated 
and interdependent types of activities, namely: health-improving institutions, catering establishments, hospital-
ity, transport, communications, insurance, banks, entertaining– cultural institutions, legal organizations, state 
and municipal (territorial) authorities. Conceptual and complex (in the interconnection of all components of the 
market) vision of the model of functioning of economic entities of different levels and organizational and legal 
forms is expressed in their programmatic plan documents, which control the processes of production, sale and 
consumption of various goods and services on market of health-improving tourism. Achievement of the goals 
and effectiveness of management programs and activities produced by various market players depends to a 
large extent on the degree of their interaction, logical interconnection and coordination of interests. Therefore, 
the study of  the  inherent  features of  the market of different  levels of  functional roles  in the socio-economic 
space of the country is relevant.

The abovementioned approaches in the program management of regional development of regional tourism 
and resorts will allow to form a system of indicators of competitiveness of regional tourist products, which is the 
goal in each program of regions of Ukraine.

The problem is: to develop health-improving tourism, as relevant in terms of budget revenues and solving 
the health problems of citizens. But the position of regional programs on fundamental control measures for the 
rational use of natural therapeutic recreational resources in the territory of specific areas are absent.

The  further  development  of  the market  for  health-improving  tourism  in Ukraine  needs  consolidation  of 
programmatic actions of subjects of different levels: on specific measures on natural medical recreations, in 
co-financing amounts, in time periods, in the distribution of functions, in the adoption of a system of estimated 
indicative efficiency indicators in the urgent resolution of the following tasks:

1.  It  is necessary  to  legislatively define  the essence of health-improving  tourism and  the mechanism of 
regulating the market of health-improving tourism.

2. To coordinate functions between state, municipal entities of management and economic entities.
3. In coordinated and synchronized tourism and resorts development programs.
4 A compulsory part of these programs should be measures to promote the development of recreational 

and tourist infrastructure.
5. In order to effectively implement programs for the development of the market of health-improving tourism 

in Ukraine, it is advisable to use incentives, namely: to introduce a system of targeted tax benefits for busi-
nesses operating in this area.
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Постановка проблеми.  В  сучасному  світі 
серед всіх аспектів  управлінської діяльності най-
більш  стрімко  розвивається  самоменеджмент. 
Проблеми  ефективного  використання  людиною 
власних  ресурсів  завжди  були  актуальними,  але 
в  останні  роки  є  об’єктом  підвищеного  інтересу. 
Здатність  до  ефективного  управління  собою  і 
власними ресурсами необхідна кожному, але для 
керівників вона особливо важлива, так як керівник 
несе  відповідальність  не  тільки  за  самого  себе, 
а й за ввірений йому підрозділ, філію або все під-
приємство  в  цілому.  І  ціна  помилки,  викликаної 
нездатністю керівника організувати самого себе, є 
занадто високою для того, щоб нехтувати побудо-
вою системи самоменеджменту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В економічній  літературі  [1;  2;  3;  4]  значна  увага 
приділяється  питанням  ефективності  менедж-
менту  та  систем  управління,  що  становлять 
основу  реалізації  самоменеджменту,  його  функ-
цій  і  технологій. Питання  управління  і  організації 
праці  персоналу  на  підприємствах,  їх  мотивація, 
а  також подальші  перспективи розвитку  самоме-
неджменту широко розглядаються в роботах таких 
авторів,  як  Осташова  В.О.,  Чкан  А.С.,  Ганза  І.В.  
[5; 6] та ін. 

Формування цілей статті. Метою дослідження 
є визначення впливу реалізації функцій і соціаль-
них  технологій  самоменеджменту  на  розвиток  і 
гармонійну взаємодію персоналу на підприємстві. 
У  відповідності  до  поставленої мети  завданнями 
дослідження  виступають:  визначення  факторів, 
що обумовлюють необхідність самоменеджменту 
управлінського  персоналу;  сутнісна  характерис-
тика самоменеджменту і його функцій; виявлення 
переваг  використання  соціальних  технологій 

самоменеджменту і їх впливу на розвиток і гармо-
нійну взаємодію персоналу підприємства.

Виклад основного матеріалу. Розвиток техно-
логій самоменеджменту пов’язаний із проблемами 
правильного,  раціонального  та  ефективного  роз-
поділу часу, що в свою чергу робить неможливим 
досягнення певних цілей і результатів. В той же час 
самоменеджмент керівника є актуальним не лише 
для нього самого, як працівника, але більш важли-
вим він є в контексті забезпечення належних умов 
роботи підприємства  (всього колективу) та ефек-
тивного використання ресурсів з метою отримання 
кращого результату.  

Впевнені,  що  на  сьогодні  самоменеджмент  – 
це  є  невід’ємною  складовою  успішної  роботи  не 
лише керівників підприємств, але також і для будь-
якої людини, яка планує ефективно використову-
вати свій час, досягати поставлених цілей і отри-
мувати від цього задоволення. Самоменеджмент 
мусить стали складовою частиною повсякденного 
життя, звичкою, що випрацьовується систематич-
ними тренуваннями та раціональним мисленням.  

На  нашу  думку,  логічно  тлумачити  самоме-
неджмент  як  самоорганізацію,  вміння  керувати 
собою,  своїм  часом,  своїми  емоціями,  вміння 
володіти ситуацією, бути готовим використовувати 
всі наявні можливості і справлятися з будь-якими 
несподіванками.

Метою самоменеджменту є можливість макси-
мального використання наявних ресурсів за умови 
економії часу на виконання різного роду робіт.

Сукупність  складових  самоменеджменту 
можна  пояснити  у  наступних  моментах:  визна-
чення  цілей  (реалістичні,  досяжні,  конкретні); 
створення  у  своїй  свідомості  картини  успіху  (з 
урахуванням всіх елементів); використання мето-
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В статті визначено фактори, що обумов-
люють необхідність самоменеджменту 
управлінського персоналу. Розкрито сут-
ність самоменеджменту і його функцій. 
Виявлені переваги використання технологій 
самоменеджменту і їх вплив на розвиток 
та гармонійну взаємодію персоналу підпри-
ємства.  
Ключові слова: самоменеджмент, персо-
нал, розвиток, функції самоменеджменту, 
технології самоменеджменту, ефектив-
ність управління. 

В статье определены факторы, которые 
обуславливают необходимость самоменед-
ждмента управленческого персонала. Рас-
крыто сущность самоменеджмента и его 
функции. Выявлены преимущества исполь-
зования технологий самоменеджмента и их 

влияние на развитие, и гармоническое взаи-
модействие персонала предприятия. 
Ключевые слова: самоменеджмент, персо-
нал, развитие, функции самоменеджмента, 
технологии самоменеджмента, эффектив-
ность управления.

The article defines the factors that determine 
the need for self-management of management 
personnel. The essence of self-management 
and its functions is revealed. The advantages of 
using self-management technologies and their 
influence on the development and harmonious 
interaction of the personnel of the enterprise are 
revealed.
Key words: self-management, personnel, 
development, functions of self-management, 
technologies of self-management, efficiency of 
management.
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дики  «великих  стрибків»,  під  якою  розуміють 
швидкий  перехід  до  конкретних  дій;  важливою 
є безперечна впевненість  у  собі  і    віра  у  власні 
сили  і  досягнення  успіху;  повна  зосередженість 
на  основних  цілях  і  відсіювання  вторинних; 
вміння тримати себе в руках і починати дії заново 
у випадку невдалого досвіду.

Існує  ціла  низка  факторів,  що  можуть  викли-
кати ускладнення при досягненні цілей, саме це і 

доводить необхідність створення в впровадження 
в дію технології самоменеджменту управлінського 
персоналу (рис. 1).

Вважаємо, що  для  ефективного  самоменедж-
менту  доречним  є  виділення  і  аналіз  компенса-
ції  витрат  часу.  Сутність  цього  полягає  не  лише 
у раціональному використанні  часу,  а  і  в можли-
вості зробити сьогодні те, що не варто відкладати 
на  завтра.  При  складанні  звіту  щодо  виконаних 

 
Рис. 1. Фактори, що обумовлюють необхідність самоменеджменту управлінського персоналу

Невміння визначати свої 
власні цілі, заморозка 
роботи з саморозвитку 
(досягнув певного рівня, 
людина вважає 
недоцільним подальший 
саморозвиток, а тому 
починає відставати від 
тенденцій в бізнесі)
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САМОМЕНЕДЖМЕНТ

Успіх управлінської діяльності

Таблиця 1
Переваги використання технологи самоменеджменту

Переваги Опис

Економія часу Значно зменшуються витрати часу, а також інші ресурси на виконання тих чи інших 
робіт

Результати діяльності Організація ефективного механізму трудової діяльності, що забезпечую більш високі 
економічні та інші результати, ніж за звичайних умов

Відсутність стресу Відсутність стресових ситуацій, які пов’язані з поспіхом через страх не встигнути 
завершити роботу у строк

Моральне задоволення Якщо робота виконується якісно, а також в рамках поставлених строків, то вона 
приносить моральне задоволення як керівникам, так і їх підлеглим

Мотивація  Якщо у праці є видимий результат, то це є свого роду мотивацією до подальших 
активних дій

Зростання 
професіоналізму З кожним чітко спланованим кроком зростає рівень професіоналізму і кваліфікації

Швидкість досягнення 
цілей

В процесі самоменеджменту відбувається пошук коротких шляхів досягнення цілей,  
на реалізацію яких раніше могло піти значно більша кількість часу 
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робіт,  варто фіксувати  не  чисельність  виконаних 
дій,  а  отримані  результати  через  призму  реаль-
них показників (затрат ресурсів, тощо), що, в свою 
чергу,  дозволить  оцінити  реально  виконання 
плану  і  досягнення  цілі.  Характеристикою  вико-
нання будь-яких робіт  і досягнення цілей є своє-
часність, що включає в себе поняття узгодженості 
планів  у  часі  Ефективний  самоменеджмент  дає 
масу переваг і керівникам підприємства, і людям, 
задіяним  в  будь  якій  іншій  сфері.  Мова  йде  про 
наступні позитивні моменти (табл. 1).

Вважаємо,  що  всі  витрати  на  планування  і 
організацію  роботи  можуть  повністю  окупитися 
не  лише  кінцевим  результатом  діяльності,  але 
і  у вигляді отриманих навичок та умінь управляти 
своїми ресурсами.

Так як самоменеджмент – це доволі складний 
процес, то підходити до нього потрібно дуже комп-
лексно. Вся система самоменеджменту представ-
ляє собою сукупність цілого ряду взаємопов’язаних 
елементів,  які  забезпечують  ефективну  організа-
цію робочого процесу (рис. 2). 

Якщо не врахувати одну або кілька елементів 
системи досягнення цілі, то це призведе до нега-
тивного  процесу  протікання  роботи,  може  сказа-
тися  на  якості  та  строках  виконання.  Тож  підго-
товка до виконання будь-якого робочого процесу 
(операції) потребує зусиль і часу, але раціональні 
витрати даних ресурсів однозначно будуть вина-
городженні результатом.  

Підкреслюємо,  що  самоменеджмент  прояв-
ляється  у  вмінні  правильно  розподіляти  наявні 
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повідності з ергономі-
чними та іншими ви-
могами

Правильне визначення 
пропорцій праці і відпо-
чинку, розподіл трива-
лості кожної з операцій

Пошук зв’язків і дже-
рел інформації як 
у внутрішньому, так 
і в зовнішньому сере-
довищі

 
Рис. 2. Основні складові системи самоменеджменту

Таблиця 2
Реалізація функцій самоменеджменту

Функція Методологія Результат

Цілепокладання  Визначення цілей, ситуаційний аналіз, цільові стратегії, досягнення цілі
Мотивація, розпізнання переваг, усунення слабких 
місць, концентрація зусиль на вузьких сторонах

Планування 
Планування життя, річне, місячне, 
декадне і щоденне планування, метод 
«Альпи»

Підготовка до реалізації цілі, оптимальний розподіл 
і використання часу, скорочення строків

Визначення 
пріоритетів

Вибір пріоритетів, принцип «Парето», 
АБВ-аналіз, принцип Ейзенхауера, 
делегування

Організація праці, що призводить до успіху, 
впорядкування справ по важливості, позбавлення 
від тиску невідкладності

Організація  Розпорядок дня, графік продуктивності, 
самопрояв, біоритм

Концентрація на важливих задачах, використання 
піку продуктивності, робочий стиль

Самоконтроль  Контролювання робочого процесу, 
контроль і огляд результатів

Забезпечення запланованих результатів, позитивна 
взаємодія
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ресурси,  в  тому  числі  і  ресурс  часу.  В  літера-
турі  часто  порівнюють  дане  поняття  з  тайм-
менеджментом. І це логічно, бо саме вміння пра-
вильно організувати свій робочий день обумовлює 
швидкість і якість досягнення цілей.

При щоденному вирішення різного роду задач 
кожен  представник  управлінського  ланцюга 
виконує різні функції, первинними з яких є функ-
ція  постановки  цілей. В  таблиці  2  кожній функції 
самоменеджменту  відповідає  певна  методологія 
і  результат, який може бути отриманий в процесі 
їх реалізації.

На  наш  погляд,  помилка  багатьох,  навіть 
досвідчених, менеджерів, які недооцінюють само-
менеджмент, полягає в тому, що вони допускають 
такі  дії,  відсутність  яких  при  розумній  самоорга-
нізації  дозволяє  іншим  отримати  ряд  важливих 
переваг (табл. 3).

Технологія  самоменеджменту є певною послі-
довністю етапів, яка співзвучна з його основними 
функціями.

В  рамках  впровадження  самоменеджменту 
в  діяльність  колективу  підприємства  доцільне 
використання таких його соціальних технологій як: 
самоорганізація роботи персоналу,  саморозвиток 
персоналу і його самонавчання.

Для  розробки  і  здійснення  найрізноманітнішої 
взаємодії  персоналу  на  підприємстві  особливого 
значення набуває самоорганізація. Кожен праців-
ник  підприємства  вдосконалює  самоорганізацію, 
аналізуючи вчинки  і прогнозуючи поведінку тих, з 
ким спілкується.

Ґрунтуючись на наявних знаннях, ми дотриму-
ємося думки, що необхідно заохочувати і сприяти 
розвитку  особистості  кожного  конкретного  пра-
цівника, аналізуючи цей процес за певними озна-
ками: розвиток сенсорики, розвиток інтуїції, розви-
ток раціональності і розвиток ірраціональності.

З’ясувати,  чи  володіє  працівник  підприємства 
такими здібностями до саморозвитку, як цілеспря-
мованість,  наполегливість,  самоорганізованість, 
чи  має  він  бажання  розвиватися,  вивчати  щось 
нове,  ставати  розумнішим,  кращим,  цікавішим  – 
допоможе  використання  розроблених  тестів,  що 

дозволяють визначити рівень здатності працівника 
до саморозвитку, прагнення до нього, оцінку своїх 
якостей, що  сприяють  саморозвитку,  оцінку мож-
ливостей реалізації себе в професійній діяльності.

Чим краще у працівників розвинені функції сен-
сорики, інтуїції, раціональності і ірраціональності, 
тим легше їм буде знаходити правильне рішення 
в  процесі  своєї  трудової  діяльності  на  підпри-
ємстві.  Якщо  потрібно  прийняти  рішення,  треба 
постаратися  використовувати  для  цього  обидві 
функції  отримання  інформації  (сенсорику  і  інту-
їцію),  а  потім  обидві  функції  прийняття  рішень 
(раціональність і ірраціональність).

Кожен  день  працівник  стикається  з  необхід-
ністю здійснювати ті чи  інші дії, тому з’являється 
маса  можливостей  виробити  в  собі  вміння  при-
ймати ефективне рішення.

Ідеальний  підхід  до  вирішення  проблеми  ми 
бачимо таким (рис. 3).

Періодичне  дослідження  рівня  розвитку  осо-
бистості  кожного  робітника,  дозволить  керівни-
цтву  підприємства  відстежувати  поточний  стан 
справ по впровадженню технології саморозвитку, 
корегуючи  подальші  кроки.  Дослідження  можна 
проводити  за  допомогою  багатофакторних  осо-
бистісних  опитувальників,  які  передбачувані  для 
опису  широкої  сфери  індивідуально-особистіс-
них  характеристик,  таких  як:  опитувальник  Кет-
телла (16-RF), опитувальник ММРІ, опитувальник 
FPI,  характерологічний  опитувальник  Леонгарда, 
багатофакторний метод дослідження особистості 
(СМІЛ) [7]. 

Наступна пропонована до використання техно-
логія – самонавчання. Сприяти розвитку самонав-
чання  персоналу  підприємства  може  створення 
на  базі  наявної  на  підприємстві  кімнати  відпо-
чинку деяких умов, що дозволяють організовувати 
заняття під час перерви:

– обладнання навчальних столів і стільців;
– оснащення комп’ютерною технікою;
– забезпечення канцелярськими принадами.
Для підвищення мотивації персоналу до само-

навчання можна вказати керівництву підприємства 
на  результативність  введення  спеціальних  пре-

Таблиця 3
Переваги розумної самоорганізації

Помилки, яких припускаються за відсутності 
самоменеджменту

Досягнення при використанні прийомів 
самоменеджменту

Правильне виконання задач замість виконання 
правильних задач

Виконання роботи з меншими затратами при кращій 
організації особистої праці

Рішення проблеми замість створення творчих 
альтернатив

Менша чисельність функціональних помилок при 
можливості підвищення власної кваліфікації

Збереження засобів замість оптимізації їх використання Отримання більш високих результатів праці при меншій 
завантаженості роботою

Використання боргу замість того, щоб добитися 
результатів

Менший поспіх при зменшенні стресових 
перевантажень

Зниження витрат замість підвищення прибутку Досягнення професійних і життєвих цілей найкоротшим 
шляхом
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мій для категорії персоналу, які приділяють увагу 
своєму самонавчанню. А в якості  дуже ефектив-
них способів стимулювання діяльності персоналу 
можна  використовувати  методи  позитивного  під-
кріплення, розумного  самопримусу  і метод само-
аналізу або самоспостереження.

Висновки з проведеного дослідження. Скла-
довою успішної і результативної роботи підприєм-
ства,  підрозділу  чи  окремого  працівника  є  само-
менеджмент,  основою  якого  є  самоорганізація, 
вміння управляти власним ресурсом (часом, емо-
ціями),  вміння  володіти  ситуацією  і  бути  готовим 
в умовах змін справлятися з ризиком і управляти 
ним.  З  урахуванням  ритму  життя,  сучасним  змі-
нам  і  постійному  тиску  з  боку  конкурентів,  само-
менеджмент стає актуальним інструментом щодо 
досягнення цілей. 

Результати  дослідження  довели,  що  техно-
логія  самоменеджменту  є  послідовністю  етапів 
взаємопов’язаних  з  його  основними  функціями. 
Першим стає обрання цілі та критеріїв, що дозво-
лять  оцінити  результат.  Планування  має  вигляд 
алгоритму дій щодо досягнення цілей. І звичайно 
контроль  отриманих  результатів  на  всіх  етапах 
роботи, метою якого є виявлення і усунення недо-
ліків  і  відхилень  від  плану. При  цьому  необхідно 
приділяти  увагу  фактору  інформації,  що  надхо-
дить як з внутрішніх, так і з зовнішніх джерел, праг-
нучи до підвищення її актуальності. У розглянутій 
нами техніці самоменеджменту, кожній функції від-
повідають певна методологія і досягається резуль-
тат в процесі їх реалізації.

В  результаті  проведеної  наукової  роботи  ми 
прийшли  до  висновку,  що  застосування  соціаль-

них  технологій  впровадження  самоменеджменту 
дозволить  кожному  працівнику  підприємства 
постійно приділяти увагу і час самовихованню, що 
являє собою цілеспрямований процес з розвитку 
кращих,  соціальноцінних  властивостей  особис-
тості. Створення  запропонованих нами умов, що 
дозволяють організувати заняття для працівників 
під  час  перерви,  і  запропоновані  способи  підви-
щення  мотивації  будуть  сприяти  розвитку  само-
навчання  персоналу.  Виховання  конструктивної 
самоорганізації  і  ініціативної  активізації  праців-
ника забезпечить професійне самовдосконалення 
і  гармонійну  взаємодію  в  організації,  а  грамотна 
організація часу працівником гарантує скорочення 
втрат часу для всієї організації.
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Рис. 3. Модель поведінки працівників в ситуаціях, які вимагають  

прийняття рішень

СЕНСОРИКА
Визначення сутності проблеми. Збір всіх фактів, враховуючи 

дрібні подробиці та деталі

ІНТУЇЦІЯ
Відпрацювання альтернативних варіантів. Складання списку 

варіантів. Врахування уяви.

РАЦІОНАЛЬНІСТЬ
Складання плану за пунктами для кожного варіанту. 
Виявлення можливих наслідків для кожного варіанту

ІРРАЦІОНАЛЬНІСТЬ
Визначення наслідків кожного варіанту рішення для себе та 

інших. Співставлення їх зі своїми цінностями.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

256 Випуск 19. 2018

http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2014-3/
doc/4/02.pdf.

5.  Осташова  В.О.  Стан  та  перспективи  роз-
витку  самоменеджменту  управлінського  персо-
налу  підприємства  /  В.О.  Осташова,  А.С.  Бражник, 
Ю.С. Сліпокінь // Економічний форум. – 2018. – № 1. –  
С. 199-205.

6.  Чкан  А.С.  Самоменеджмент  як  головний 
інструмент  системи мотиваційного менеджменту на 
підприємстві  /  А.С.  Чкан,  І.В.  Ганза  //  Збірник  нау-
кових  праць  Таврійського  державного  агротехно-
логічного університету  (економічні науки). – 2014. – 
№1(25). – С. 261-266.

7.  Психодиагностика.  Теория  и  практика:  учеб-
ник для бакалавров / М.К. Акимова [и др.]; под ред. 
М.К. Акимовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изда-
тельство Юрайт, 2014. – 631 с.

REFERENCES:
1.  Andrushenko  K.A.  (2010)  Theoretical  aspects 

of  self-management:  conditions  of  origin  and  devel-
opment  [Electronic  resource]:  Efectyvna  economika, 
№ 7 – Mode of access: http://www.economy.nayka.com.
ua/?op=1&z=258.

2.  Bunyak  N.M.  (2017)  Self-management  as  an 
art  of  self-development  of  personality  [Electronic 
resource]: Globalni  ta nacionalni  problemy economiky, 
№  8  –  Mode  of  access:  http://global-national.in.ua/
archive/18-2017/36.pdf.

3. Ishenko V. (2016) Self-management and its role in 
achieving human goals. Vytoky pedagogichnoi mayster-
nosti, vol. 18, pp. 141-146.

4.  Kyriy  S.L.  (2014)  The  concept  of  self-manage-
ment as a managerial philosophy [Electronic resource]: 
Teoriya  i practyka dergavnogo upravlinnya, № 3(46) – 
Mode of access: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/
tpdu/2014-3/doc/4/02.pdf.

5. Ostashova V.O., Bragnyk A.S.  and Slipokin Y.S. 
(2018) Status and prospects of self-management devel-
opment  of  management  personnel  of  the  enterprise. 
Economichnyi forum, vol. 1, pp. 199-205.

6. Chkan A.S. and Ganza I.V. (2014) Self-manage-
ment  as  the  main  tool  of  the  system  of  motivational 
management at the enterprise. Zbirnyk naukovyh prac 
Tavriyskogo dergavnogo agrotehnologichnogo univer-
sytrtu, vol. 1(25), pp. 261-266.

7. Akimova M.K.  (2014) Psyhodiagnostyka. Teoriya 
i  practyka  [Psychodiagnostics.  Theory  and  practice]. 
Moscow: Urayt, 631 p. 

Lysenko V.V. 
PhD of Economics, Associate Professor,

Associate Professor of Management Department, 
Kharkiv Institute of Finance

 of Kyiv National University of Trade and Economics
Prihodko I.A. 

Student
Kharkiv Institute of Finance 

of Kyiv National University of Trade and Economics

INFLUENCE OF SELF-MANAGEMENT FUNCTIONS AND TECHNOLOGIES FOR DEVELOPMENT  
OF PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

Self-management technology began to evolve on the basis that not every person is able to properly orga-
nize his working  time and space,  resulting  in  some goals  remain  inaccessible.  It  is worth noting  that  self-
management of the head is important not only in the context of his personal career achievements, but also 
to ensure the success of the company as a whole. Only an effective manager can lead the company and its 
employees to success. Only the person who has learned to manage himself and in due time can manage a 
large organization.

Self-management technology is a certain sequence of stages, which is in line with its basic functions.
Based on the available knowledge, we are of the opinion that it is necessary to encourage and promote the 

development of the personality of each particular employee by analyzing this process on the basis of certain 
features:  the development of sensors,  the development of  intuition,  the development of  rationality and  the 
development of irrationality.

The better the employees have developed functions sensors, intuition, rationality and irrationality, the eas-
ier they will find the right decision in the process of their work in the enterprise. If you need to make a decision, 
you need to try to use both the functions of obtaining information (sensory and intuition), and then both func-
tions of decision making (rationality and irrationality).

As a result of our scientific work, we came to the conclusion that the application of social technologies to 
the implementation of self-management will allow each employee of the enterprise to constantly pay attention 
and time to self-education, which is a purposeful process for the development of the best, socially valuable 
properties of the individual. Creating the conditions that we propose to organize classes for employees during 
the break, and the proposed ways to increase motivation will contribute to the development of self-education 
of staff. The upbringing of a constructive self-organization and initiative activation of the employee will ensure 
professional self-improvement and harmonious interaction in the organization, and competent organization of 
the time employee guarantees reduction of time losses for the whole organization.
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Постановка проблеми.  В  умовах  глобальної 
нестабільності  об’єктивно  склалися  умови  пору-
шення фінансової діяльності багатьох підприємств, 
при цьому високою імовірністю характеризуються 
процеси, пов’язані з банкрутством господарюючих 
суб’єктів. Основним засобом забезпечення стабі-
лізації фінансового стану вітчизняних підприємств 
в  таких  умовах  є  антикризове  управління,  яке 
включає комплекс заходів щодо подолання непла-
тоспроможності  та  попередження  кризових  явищ 
на підприємстві в майбутньому. 

Важливість  застосування  сучасних  інструмен-
тів  антикризового  управління  фінансами  зумов-
лена  наступним:  по-перше,  в  умовах  ринкової 
економіки  підприємства  здійснюють  свою  фінан-
сово-господарську  діяльність,  перебуваючи  під 
постійним  впливом  несприятливих  внутрішніх  та 
зовнішніх чинників, що може призвести до фінан-
сової кризи та банкрутства, тому вони мають бути 
переведені  на  спеціальний  режим антикризового 
управління  із  застосуванням  специфічних  мето-
дів  та прийомів управління фінансами. По-друге, 
незалежно від джерел виникнення кризових явищ 
на підприємстві, саме фінансова сфера виступає 
індикатором їх прояву, що підкреслює необхідність 
дослідження та удосконалення методичних підхо-
дів до її аналізу та оцінки з позиції запобігання та 
нейтралізації наслідків кризи на підприємстві.

Аналіз останніх публікацій за темою дослі-
дження. Категорія «антикризове фінансове управ-
ління» у сучасній економічній літературі є відносно 
новим  поняттям,  оскільки  основна  увага  дослід-
никами  приділяється  проблемам  антикризового 
управління  підприємством.  Вагомий  теоретич-
ний внесок у формування системи антикризового 

управління та прогнозування кризового стану під-
приємства зробили такі західні вчені, як Ван Хорн 
Д., Брігхем Ю., Альтман Е., Бівер В., Фулмер Дж., 
Спрінгейт Г. та ін. Проблеми антикризового управ-
ління підприємством розглядалися в роботах таких 
науковців, як Бланк І.О., Лігоненко Л.О., Терещенко 
О.О.,  Ареф’єва  О.В.,  Кузенко  Т.Б.,  Нікітіна  Н.В., 
Штангрет А.М., та ін. Більшість існуючих наукових 
досліджень  у  сфері  управління фінансово-госпо-
дарською  діяльністю  підприємств  направлені  на 
усунення  наслідків  кризових  ситуацій.  Однак  на 
сучасному етапі, що характеризується нестабіль-
ністю та динамічністю ринкових відносин, органи 
керівництва  підприємств  повинні  застосовувати 
такі  методи  управління,  за  яких можливо  було  б 
забезпечували  запобігання  кризових  ситуацій  та 
протидіяли  негативним  явищам  та  процесам,  які 
несуть  загрози  та  порушують  їх  інтереси  щодо 
забезпечення сталого розвитку. Саме тому перед 
вітчизняними  підприємствами  постає  проблема 
впровадження антикризового фінансового  управ-
ління  як  системи  превентивних,  стабілізаційних 
та післякризових управлінських впливів.

Постановка завдання. Відповідно до означе-
ної потреби виникає необхідність в удосконаленні 
методичних підходів до діагностики та оцінки наяв-
ності і глибини розвитку кризових явищ на підпри-
ємстві,  а  також  вибору  адекватних  антикризових 
заходів,  спрямованих  на  оздоровлення  фінансо-
вого стану суб’єкта господарювання. 

Виклад основного матеріалу. Головні особли-
вості системи поглядів, у якій більшість постулатів 
економічної  теорії  виглядають  непохитними –  це 
стабільність і рівновага. Такі умови передбачають 
відсутність  різких  змін,  поступовий  процес  сус-
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The essence of the crisis and its development 
factors are investigated. The essence of anti-
crisis financial management is determined. Gen-
eralized scientific approaches to the definition of 
the principles and functions of the crisis financial 
management. The content of the system of cri-
sis financial management of the enterprise is 
disclosed. The analysis of modern methods for 
assessing the level of development of the finan-
cial crisis has been carried out.
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пільного розвитку, що відповідає ознакам стійкості 
та  рівномірності.  Так  само,  й  будь-яка  система, 
й  у  тому  числі  фінансово-господарська,  прагне 
до  стабільності  та  рівноваги,  намагається  уник-
нути  хаосу.  Але,  антагоністичні  поняття  стабіль-
ність  і рівновага з одного боку та криза з  іншого, 
насправді є діалектично поєднаними, і кожне з них 
не може існувати окремо без іншого.

Криза,  у  широкому  розумінні,  є  необхідною 
передумовою настання стабільності у системі, що 
розвивається, адже виступає у ролі переломного 
моменту  розвитку  системи.  Саме  вона  генерує 
можливість  ініціації  та  впровадження  потрібних 
змін.  Криза  характеризується  своєю  радикаль-
ністю,  адже  її  властивість –  порушувати  стабіль-
ність  і  рівновагу,  що  веде  до  глобального  онов-
лення системи. Саме необхідність у глобальному 
оновленні і зумовлює нагальну потребу у кризі для 
фінансово-господарської системи зокрема. 

Функціонування підприємств у сучасному еко-
номічному  просторі  пов’язане  із  значною  кіль-
кістю  ризиків  та  загроз,  оскільки  за  своэю  сут-
ністю кожен суб’єкт господарювання є відкритою 
системою,  що  активно  взаємодіє  із  зовнішнім 
середовищем.  Розвитку  кризових  явищ  так  чи 
інше не можливо уникнути, оскільки розвиток як 
економіки у цілому, так і окремих господарюючих 
одиниць відбувається циклічно, а отже за стадією 
розвитку  завжди  буде  наступати  спад  [1,  с.  47]. 
Проте,  щоб  уникнути  негативного  впливу  таких 
явищ  та  відновити  ефективне  функціонування 
підприємства,  керівникам  необхідно  правильно 
діагностувати кризу та застосовувати комплексне 
антикризове управління на підприємстві,  однією 
із  складових  якого  є  антикризове  фінансове 
управління.

Проблемі  управління  фінансами  підприємств 
в  умовах  кризи  присвячена  значна  кількість  нау-
кових робіт,  однак  за  останні  роки досі  не  сфор-
мованого  єдиного  підходу  до  визначення  його 
сутності.  Це  зумовлено  не  тільки  розбіжностями 
у поглядах різних вчених на цю проблематику, але 
й  складністю  самої  економічної  категорії  «анти-
кризове  управління  фінансами  підприємства». 
В  одному  випадку  під  ним  розуміють  управління 
підприємством  в  умовах  загальної  кризи  еконо-
міки,  в  іншому  –  управління  підприємством,  що 
потрапило  в  кризову  ситуацію  в  результаті  неза-
довільного менеджменту, у третьому – управління 
підприємством  на  порозі  банкрутства,  у  четвер-
тому – у період банкрутства [2, с. 236]. Натомість, 
наукове обґрунтування цього поняття сприяє вико-
ристанню  існуючих наукових розробок у зазначе-
ній галузі, забезпечує побудову комплексу методів 
та заходів управління діяльністю суб’єкта господа-
рювання,  спрямованих  на  ефективне функціону-
вання за умови запобігання та подолання виник-
нення кризових ситуацій. 

Аналіз  літературних  джерел  щодо  існуючих 
трактувань  поняття  «криза»  свідчить  про  існу-
вання декількох незалежних поглядів на понятій-
ний зміст цього терміну. Так, у глобальному сенсі, 
криза – це форма поступального руху, прояв роз-
витку системи. Під кризою розуміють переломний 
момент  у  функціонуванні  підприємства  (неза-
лежно від того, яким – позитивним чи негативним –  
буде  результат);  звідси  кризою  може  вважатися 
будь-яка нестандартна ситуація або зміни у функ-
ціонуванні  підприємства,  які  призводять  до  його 
якісно  нових  характеристик.  Але  кризою  також 
є  ситуація  значного  погіршення  важливих  пара-
метрів  функціонування  підприємства,  що  цілком 
реально  може  призвести  до  банкрутства.  Отже, 
антикризове  управління фінансами підприємства 
має  суттєве  значення  в  сучасних  економічних 
умовах, оскільки забезпечує ефективну діяльність 
на  основі  передбачення  та  своєчасного  реагу-
вання на негативні ситуації. 

Система  антикризового  управління  у  кожній 
з  країн має свою специфіку. Так, у Німеччині анти-
кризові заходи щодо подолання неплатоспромож-
ності підприємства вживаються лише в тих випад-
ках, коли в цьому мають потребу кредитори. Якщо 
це  стосується  підприємств  акціонерної  форми 
власності,  то  ціни  на  їх  акції  знижуються  і  під 
додаткові капітали випускаються нові акції. Проте 
перш ніж розпочати таку процедуру, вимоги креди-
торів повинні бути задоволені не менш як на 35%.

В  Італії  неплатоспроможний  суб’єкт  господа-
рювання  може  сам  ініціювати  здійснення  анти-
кризових заходів шляхом підписання угоди з кре-
диторами,  яка  має  бути  гарантована  заставою. 
Активну участь в антикризовому управлінні підпри-
ємствами,  яке  здійснюється  переважно  за  допо-
могою  позасудових  процедур,  беруть  участь  як 
підприємницькі  структури,  так  і  місцеві  ограни 
управління, головне завдання яких полягає у збе-
реження існуючих робочих місць і створенні нових.

Досвід Великобританії  з  антикризового  управ-
ління підприємствами також заслуговує на увагу. 
Законодавством про неплатоспроможність підпри-
ємства введено поняття «адміністратор» (в Україні 
це арбітражний керуючий). Мета процедури адмі-
ністрування  полягає  в  антикризовому  управлінні 
підприємством.  Цінність  британського  досвіду  в 
тому, що до роботи із зовнішнього управління сано-
ваного підприємства допускаються приватні адмі-
ністратори, які мають ліцензію  і обізнані в питан-
нях  бухгалтерського  обліку  та  юриспруденції  [3].

Що  ж  стосується  змісту  поняття  «фінансова 
криза»,  то  воно  є  більш  деталізованим,  оскільки 
стосується  конкретної  функціональної  сфери 
в  діяльності  підприємства.  Здійснюючи  процес 
виробництва  продукції,  робіт  і  послуг  кожне  під-
приємство вступає у фінансові відносини з іншими 
суб’єктами  господарювання.  Ці  відносини  перед-
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бачають  виконання  підприємством  грошових 
зобов’язань  та  обов’язкових  платежів,  тривале 
і постійне порушення яких приводить його в роз-
ряд  неплатоспроможних.  При  цьому  фазу  роз-
балансованої  діяльності  підприємства  та  обме-
женість можливостей впливу його керівництва на 
фінансові  відносини  називають  фінансовою  кри-
зою  [4,  с.  342].  Фінансова  криза  ідентифікується 
як  загроза  неплатоспроможності  та  банкрутства 
підприємства, діяльність у неприбутковій зоні або 
відсутність  у  цього  підприємства  потенціалу  для 
успішного функціонування. 

Отже, фінансова криза – це розбалансованість 
системи  «підприємство»  та  обмеженість  впливу 
його  керуючої  ланки  через  фінансові  відносини 
на відновлення стійкої рівноваги. З позиції фінан-
сового  менеджменту  кризовий  стан  підприєм-
ства полягає в його неспроможності  здійснювати 
фінансове  забезпечення  поточної  виробничої 
діяльності.

Особливістю  фінансової  кризи  є  те,  що  вона 
потенційно зароджує загрозу руйнації економічної 
системи, в якій виникає. В економічних системах, 
таких як підприємство, криза тісно взаємопов’язана 
з ризиками і саме вони детермінують прояв кризи, 
її глибину та тривалість на підприємстві. Узагаль-
нюючи  вищеозначене,  можна  охарактеризувати 
фінансову  кризу  на  підприємстві  як  період  заго-
стрення протиріч у соціально-економічній системі 
організації, що загрожує її життєстійкості та вима-
гає від неї якісно нових змін у фінансовій сфері. 

Кризові  явища  на  підприємстві  можуть  бути 
спричинені як зовнішніми, так і внутрішніми факто-
рами, або ж їх поєднанням, що обумовлює, в свою 
чергу,  необхідність  розробки  та  реалізації  інди-
відуальної  сукупності  антикризових  заходів  для 
конкретного підприємства. Так, стратегічна криза, 
як правило, характеризується руйнацією виробни-
чого потенціалу та браком довгострокових чинни-
ків успіху. Криза прибутковості передбачає перма-
нентні збитки, які «з’їдають» власний капітал, що 
призводить  до  незадовільної  структури  балансу. 
Криза ліквідності  вказує на неплатоспроможність 
підприємства  або  реальну  загрозу  втрати  плато-
спроможності.

Більшість  вітчизняних  вчених  не  виокремлю-
ють у своїх працях як окрему категорію антикри-
зове  фінансове  управління,  обмежуючись  лише 
поняттям  антикризового  управління,  проте  на 
даний момент  існує також значна кількість думок 
щодо  трактування  змісту  антикризового  фінан-
сового управління підприємством як таким. Деякі 
вчені ототожнюють дане поняття із антикризовим 
управлінням, решта вважають антикризове фінан-
сове управління складовою частиною антикризо-
вого управління підприємством в цілому. 

Слід  погодитися  з Біловол Р.  І., що розглядає 
антикризове  управління  як  систему  подолання 

кризових  явищ,  яка  складається  з  ряду  підсис-
тем,  що  спеціалізуються  на  виконанні  специфіч-
них  функцій,  а  саме:  антикризовий  операційний 
менеджмент;  антикризове фінансове  управління; 
антикризовий маркетинг; антикризове управління 
персоналом;  антикризове  організаційне  управ-
ління [5, с. 60].

Осадча  О.  А.  під  антикризовим  управлінням 
розуміє «спеціалізовану систему моніторингу кри-
зових  явищ  та  подолання  криз,  яка  складається 
із  функціонально  залежних  підсистем,  забезпе-
чена  ресурсами  та  кваліфікованим  персоналом 
відповідно  до  сфер  діяльності  підприємства» 
[6, с. 153].

За  визначенням  Паранчука  С.  В.  система 
антикризового  управління  –  це  «сукупність 
взаємопов’язаних  елементів,  реалізація  яких, 
дозволить  не  допустити  втрати  підприємством 
цінності як господарської одиниці в умовах неста-
більного внутрішнього та зовнішнього середовища 
функціонування» [7]. 

На  думку  О.О.  Терещенка,  під  антикризовим 
управлінням  фінансами  підприємства  розумі-
ють  процес  управління  фінансово-економічними 
ризиками  та  фінансовою  санацією  підприємства 
з метою профілактики й нейтралізації фінансової 
кризи та забезпечення безперервної діяльності під-
приємства на основі використання системи специ-
фічних методів та прийомів управління фінансами 
[8].  Такий  підхід,  на  наш  погляд,  повною  мірою 
відповідає сутності поняття «антикризового управ-
ління  фінансами»  та  враховує  всі  особливості 
функціонування фінансових ресурсів підприємств.

Таким  чином,  антикризове  фінансове  управ-
ління  –  це  підсистема  загального  антикризового 
управління,  націлена  на  найбільш  оперативне 
виявлення ознак кризового стану та створення від-
повідних передумов для його своєчасного їх подо-
лання з метою забезпечення відновлення життєз-
датності  окремого  підприємства,  недопущення 
виникнення  ситуації  банкрутства.  Суб’єктами 
антикризового  фінансового  управління  виступа-
ють фізичні  чи  юридичні  особи,  які  за  рішенням 
відповідних  органів  уповноважені  здійснювати 
комплекс робіт з антикризового управління фінан-
сами  підприємства,  а  об’єктом  –  сукупність  усіх 
фінансово-економічних  ризиків,  активи,  капітал, 
фінансові  потоки  та  вартість  підприємства,  що 
перебуває у режимі антикризового управління. 

Система антикризового управління фінансами 
підприємства  базується  на  певних  принципах: 
превентивність, своєчасність; терміновість реагу-
вання; послідовність, адаптивність; принцип часо-
вих обмежень; комплексність. Слід зазначити, що 
всі вони повинні діяти тільки в системі, доповню-
ючи та конкретизуючи один одного.

Сутність  антикризового  управління фінансами 
підприємства  розкривається  у функціях,  які  воно 
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здійснює. Поряд  з  класичними функціями  управ-
ління, такими як планування, організація, мотива-
ція  та  контроль,  антикризове  управління  фінан-
сами  застосовує  й  специфічні  функції,  а  саме: 
пізнавальну  (пізнання  сутності  й  особливостей 
кризових  явищ,  визначення  їх  причин);  методо-
логічну  (антикризове  управління  як  дисципліна 
становить  теоретичну  базу  для  впровадження 
даного  менеджменту  в  діяльність  суб’єктів  гос-
подарювання);  виховну  (полягає  в  формуванні 
сучасного типу мислення щодо недопущення фак-
торів  руйнації  внаслідок  кризи  на  підприємство); 
практичну (використання накопичених знань анти-
кризового управління в практичній діяльності рин-
кових агентів); профілактичну (постійна готовність 
до  можливого  порушення  фінансової  рівноваги 
ринкового  агента);  діагностичну  (ідентифікація 
потенційних  ризиків  та  розробка  заходів щодо  їх 
зниження); моніторингову (спостереження за фак-
торами зовнішнього та внутрішнього середовища, 
які  впливають  на  діяльність  суб’єкта  господарю-
вання);  стабілізаційну  (ліквідація  наслідків  кризи 
та інші. 

Сучасна  економічна  наука  сформувала 
наступні  вектори  антикризового  фінансового 
управління  підприємством:  вектор  всебічного 
контролю,  що  орієнтований  на  точне  виконання 
будь-яких  управлінських  рішень,  з  подоланням 
при їх реалізації резистенцій кризових явищ; век-
тор  прогнозування  результатів,  який  передбачає 
складання  стратегічних,  тактичних  і  оперативних 
планів антикризового фінансового управління під-
приємством;  вектор  оперативних  рішень,  котрий 
визначає  можливість  прийняття  термінових  дій 
без  їх  погодження  з  організаційною  стратегією 
задля якомога швидшої організації антикризового 
процесу [9, с. 54-55]. Сучасні ж умови вимагають 
поєднання цих векторів у певних комбінаціях.

Так,  передкризове  управління  з  точки  зору 
стратегічного менеджменту є проактивним, тобто 
передбачає  у  більшій  мірі  аналітичну  роботу,  і 
має  контрольно-діагностичний  характер.  Відпо-
відно, вектор оперативних рішень знаходить своє 
застосування  лише  частково,  оскільки  за  умов, 
коли процесів розгортання кризи ще нема, всі опе-
ративні  рішення  погоджуються  з  організаційною 
стратегією.  Управління  за  умов  безпосередньої 
кризи  стосується  прямого  захисту  підприємства 
від кризових явищ. Отже, незадіяним стає вектор 
всебічного  контролю,  адже  безпосередній  анти-
кризовий  процес  на  підприємстві  можна  контр-
олювати тільки частково у зв’язку з одномомент-
ною  реалізацією  важкодосліджуваних  комбінацій 
ризиків,  перш  за  все  зовнішніх.  Однак,  виникає 
потреба в прийнятті оперативних рішень, і вектор 
оперативних  рішень  отримує  своє  застосування. 
Управління  виходом  з  кризи  відрізняється  дина-
мічністю змін у внутрішньому середовищі, за таких 

змін  важкопрогнозованими  стають  середньотер-
мінові  (тактичні)  та  довготермінові  (стратегічні) 
результати.  Таким  чином,  вектор  прогнозування 
результатів  використовується  лише  в  оператив-
ному контексті, одночасно з активацією всебічного 
контролю за процесом виходу з кризи. 

Головна мета антикризового управління підпри-
ємством полягає в забезпеченні стійких позицій на 
ринку і стабільних результатів діяльності суб’єкта 
господарювання  за  будь-яких  економічних,  полі-
тичних  і  соціальних змін у  країні. Це передбачає 
виокремлення  особливих  підходів  до фінансово-
господарської  діяльності, що мають  сприяти  під-
вищенню  ділової  активності,  тобто  вироблення 
нововведень, які потенційно можуть стати корис-
ними на шляху до подолання кризових процесів; 
прогнозування  ресурсного  забезпечення,  і,  перш 
за все, забезпечення фінансовими ресурсами, для 
реалізації на практиці зазначених підходів; визна-
чення  критеріїв  оцінки,  які  дозволять  встановити 
ефективність  роботи,  що  проводиться,  а  також 
пошук можливостей для внесення коректив у вже 
виконані дії.

Основними  завданнями  антикризового  управ-
ління  фінансами  підприємства  є:  аналіз  зовніш-
нього середовища  і внутрішнього потенціалу під-
приємства для вибору стратегії його розвитку на 
основі  прогнозування  його  фінансового  стану; 
попередня діагностика причин виникнення кризо-
вих ситуацій в економіці і фінансах підприємства; 
комплексний аналіз фінансово-економічного стану 
підприємства для встановлення методів його оздо-
ровлення;  реструктуризація  сфер  діяльності  під-
приємства;  бізнес-планування фінансового  оздо-
ровлення підприємства; процедури антикризового 
управління і контроль за їхнім проведенням.

Сутність  антикризового  управління фінансами 
підприємства можна  викласти  у  наступних  поло-
женнях:  кризу  можливо  передбачити,  очікувати  і 
прогнозувати;  кризу  у  певній  мірі  можна  приско-
рити, випередити або відкласти; до  кризи можна 
і  необхідно  готуватися;  кризу  можна  пом’якшити 
або її уникнути; управління в умовах кризи вима-
гає особливих підходів, спеціальних знань, досвіду 
і  творчості;  кризові  процеси  до  визначеної  межі 
можуть  бути  керованими;  управління  процесами 
виходу з кризи здатне прискорити або мінімізувати 
наслідки кризи. 

З  проблематикою  антикризового  управління 
фінансами безпосередньо пов’язана необхідність 
дослідження  методів  та  моделей  ідентифікації 
фінансової кризи на підприємстві. В основі таких 
моделей  лежать  кількісні  методики,  що  дозволя-
ють оцінити антикризовий процес на підприємстві 
або  спрогнозувати  ефективність  і  дієвість  реалі-
зації на практиці в конкретних умовах господарю-
вання тих чи інших методів антикризового фінан-
сового управління. 
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Методичні підходи діагностики та ідентифікації 
кризи, як правило, базуються на дослідженні таких 
груп показників діяльності підприємства, які харак-
теризують: фінансово-майновий стан; результати 
господарської  діяльності  за  окремими  напрям-
ками; організація управління підприємством; ком-
бінований підхід. Найбільшого застосування набув 
останній  (комбінований)  підхід,  коли  комплексно 
використовуються фінансові  та економічні показ-
ники,  а  для  ідентифікації  кризового  стану  біль-
шого поширення набуло дослідження тільки однієї 
сфери  діяльності  підприємства.  Найменш  вда-
лим варіантом є використання тільки фінансових 
показників, які обчислюються на підставі балансу 
підприємства,  оскільки  вони  лише  констатують 
становище, що  склалося,  і  не дають  змоги  вста-
новити фактори, які його спричинили. Навіть для 
експрес-діагностики доцільним є сумісне викорис-
тання фінансових та економічних показників.

Залежно  від  інформаційного  забезпечення 
діагностики  існуючі  методичні  підходи  до  її  про-
ведення  можуть  передбачати  використання 
виключно  кількісної,  якісної  або  змішаної  інфор-
мації.  Таким  чином,  вибір  оптимального  підходу 
ідентифікації кризового стану є однією з ключових 
проблем діагностики фінансової кризи на підпри-
ємстві.

У  вітчизняній  і  зарубіжній  науковій  літературі 
існують різні підходи до прогнозування фінансової 
кризи на підприємстві (рис. 1). 

Якісний підхід до діагностики фінансової кризи 
ґрунтується на евристичних методах, які передба-
чають використання інтуїції, попереднього досвіду, 
творчості та уяви при розробці прогнозу розвитку 
ситуації на підприємстві. Кількісний підхід заснова-
ний на економіко-математичних методах, до яких 
відносяться методи кластерного та дискримінант-
ного аналізу, імітаційне моделювання та ін. 

Окремі  дослідники  вважають,  що  прогнозу-
вання фінансової кризи на підприємстві за допо-
могою якісного підходу дає більш точні результати, 
ніж  використання  математичних  моделей.  Однак 
переваги  кількісного  підходу  над  якісним  були 
доведені ще у 1974 р. відомими вченими Альтма-
ном  і  Макгоєм.  Результати  досліджень  виявили, 
що  математичні  моделі  правильно  прогнозували 
ймовірність  банкрутства  у  82%  випадків,  тоді 
як  експертні  висновки  аудиторів  були  достовір-
ними лише на 46%. Крім того, кількісні методики є 
зручнішими в застосуванні з точки зору інтерпре-
тації отриманих результатів, оскільки в них плато-
спроможність оцінується за єдиного комплексного 
показника.

Найбільшою  популярністю  серед  економіко-
математичних  методів  діагностики  фінансової 
кризи  користуються  дискримінантні  моделі,  що, 
в  свою  чергу,  обумовлено  їх  високою  ефектив-
ністю. Однак найчастіше мова йде про  зарубіжні 
методики, серед яких варто зазначити моделі Аль-
тмана, Беєрмана, Таффлера, Спрінгейта та ін. 

У  практиці  господарювання  країн  Заходу 
широко використовують  інший метод оцінювання 
банкрутства  підприємств  –  Z-рахунок  Альтмана 
[10].  Головними  недоліками  моделі  є  обмежений 
простір для  її  застосування  (значний ризик отри-
мання недостовірних результатів оцінювання при 
використанні  в  секторі  малого  і  середнього  під-
приємництва)  та  неадаптованість  до  вітчизняних 
реалій ведення бізнесу. Крім того, якщо значення 
інтегрованого  показника  знаходяться  в  інтервалі 
від 1,23 до 2,9  (так  звана «зона невизначеності» 
в  уточненій моделі),  то Z-критерій Альтмана вза-
галі не працює. Тому, використовуючи цю модель 
на  підприємствах  України,  критичне  значення 
Z-рахунку  необхідно  сприймати  лише  як  сигнал 
можливої фінансової небезпеки, після отримання 

 
Рис. 1. Класифікація підходів до діагностики фінансової кризи на підприємстві
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якого потрібно терміново проводити поглиблений 
аналіз  причин  незадовільного фінансового  стану 
і розробляти заходи щодо їх усунення.

Характеризуючи прогнозну модель, розроблену 
британськими  вченими  Р.  Таффлером  і  Г.  Тішоу 
у 1977 році, доречно наголосити на тому, що її роз-
пізнавальна прогностична здатність поступається 
Z-рахунку Альтмана. Домінуюче місце  у  вказаній 
дискримінантній функції належить показнику спів-
відношення  прибутку  від  реалізації  і  суми  корот-
котермінових зобов’язань підприємства, який має 
вагу в 3-4 рази вищу, аніж у інших коефіцієнтів. Тому 
незначні коливання лише двох фінансових показ-
ників  (валового  прибутку  і  поточних  зобов’язань) 
можуть  суттєво  позначатися  на  зміні  інтеграль-
ного індексу, а, отже, і на об’єктивності оцінок ймо-
вірності  банкрутства  суб’єкта  господарювання. 
Аналогічно, як і аналітична модель  Е. Альтмана, 
рівняння Р. Таффлера  і  Г. Тішоу має свою «зону 
невизначеності»  −  проміжок  від  0,2  до  0,3,  що 
також можна зарахувати до його слабких сторін.

Модель  К.  Спрінгейта  була  побудована  на 
основі дослідження впливу 19 фінансових показ-
ників  та передбачає розрахунок чотирьох факто-
рів, які орієнтовані на майбутні доходи підприєм-
ства.  Вважають,  що  точність  виявлення  загрози 
неплатоспроможності за цією моделлю становить 
92%,  однак  зі  збільшенням  прогнозного  періоду 
цей показник зменшується. Високий рівень досто-
вірності  прогнозування  загрози  неплатоспромож-
ності робить цю модель придатною для широкого 
застосування, однак із застереженнями, аналогіч-
ними тим, які стосувалися Z-критерію Альтмана.

Піонером застосування методології багатофак-
торного  дискримінантного  аналізу  для  передба-
чення можливої загрози банкрутства фірм у Німеч-
чині був К. Беєрман, який, опрацювавши емпіричні 
дані щодо 21 пари підприємств, 50% яких працю-
вали  збитково  та  перебували  у  стані фінансової 
кризи,  у  1976  році  вивів  власну  модель.  Навіть 
поверхневе  ознайомлення  із  запропонованою 
К.  Беєрманом  інтерпретацією можливих  параме-
трів  інтегрального  показника  Z  свідчить  про  те, 
що у випадках,  коли його значення буде в  інтер-
валі  від  0,236  до  0,32,  використання  дискримі-
нантної  функції  нічого  не  дасть  і  потрібно  буде 
проводити додатковий  поглиблений аналіз  інших 
якісних  параметрів,  унаслідок  чого  різко  зростає 
трудомісткість  прогнозування  критичної  фінансо-
вої неспроможності. Отже, діагностика фінансової 
кризи  та  прогнозування  ймовірності  банкрутства 
в  Україні  в  умовах  сьогодення  з  використанням 
зазначених  моделей  виявила  надто  низьку  їх 
здатність до оцінки реального фінансового стану 
національних підприємств і прогнозування ймовір-
ності їх банкрутства, оскільки результати проведе-
них ними досліджень приводять до суперечливих 
висновків.

Основні проблеми розробки більш досконалих 
методик  діагностики фінансової  кризи  на  підпри-
ємстві у сучасних умовах ведення фінансово-гос-
подарської  діяльності  пов’язані  з  нестабільністю 
економіки, незавершеністю формування правової 
бази  господарювання  та  відсутністю  інформацій-
ної бази для створення репрезентативної вибірки 
з  числа  підприємств-банкрутів  та  фінансово- 
стійких підприємств. 

Наприкінці  слід  додати,  що  ефективність 
антикризового  фінансового  управління  підпри-
ємством прямо залежить від вибору відповідної 
стратегії, за допомогою якої його керівництво має 
реальну  можливість  створити  режим  стійкого  і 
стабільного  функціонування  підприємства,  що 
дозволяє  передбачати,  попереджати  і  перебо-
рювати  кризові  ситуації.  Механізм формування 
та  реалізації  антикризової  фінансової  стратегії 
заснований на теорії управлінського циклу, являє 
собою процес підготовки управлінських рішень, 
та складається  з визначеної послідовності  ета-
пів: аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього 
середовища підприємства, що визначають зміст 
антикризової  фінансової  стратегії;  визначення 
періоду її реалізації; формування системи цілей; 
розробка  визначеного  набору  можливих  варі-
антів  антикризової  фінансової  стратегії;  визна-
чення критеріїв вибору антикризової фінансової 
стратегії  та  вибір  найбільш  привабливого  варі-
анту;  розробка  антикризової  фінансової  полі-
тики  підприємства;  формування  системи  захо-
дів  щодо  реалізації  антикризової  фінансової 
стратегії;  реалізація  антикризової  фінансової 
стратегії,  що  передбачає  взаємодію  підприєм-
ства  із  зовнішніми  суб’єктами  господарювання: 
банками,  інвесторами  й  іншими  фінансовими 
інститутами;  моніторинг  як  процес  постійного 
відстеження  фактичних  проміжних  і  кінцевих 
результатів за показниками, які характеризують 
фінансову діяльність підприємства у порівнянні 
із запланованими, забезпечує своєчасне коригу-
вання антикризової фінансової стратегії; оцінка 
якості  стратегії,  яка  здійснюється  на  основі 
аналізу  кількісних  і  якісних  параметрів,  що 
дає  можливість  комплексно  охарактеризувати 
результат, власне процес фінансової діяльності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, впровадження антикризового управ-
ління  фінансами  в  практику  господарювання 
вітчизняних  підприємств  в  сучасних  умовах  стає 
необхідною умовою виведення  їх  зі  стану фінан-
сової  кризи. Відповідно до причин  кризи,  підпри-
ємству  слід  вибирати  метод,  який  краще  за  інші 
допоможе  їх  усунути.  При  чому  вкрай  важливо 
притримуватися  визначеного  механізму  анти-
кризових  заходів,  який  дасть  можливість  не 
лише  своєчасно  реагувати  на  кризові  явища,  
а й попереджати їх розвиток.



263

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1.  Арєф’єва  О.  В.  Планування  економічної  без-

пеки  підприємств:  монографія  /  О.  В.  Ареф’єва, 
Т.  Б.  Кузенко.  –  Київ:  Видавництво  Європейського 
університету, 2004. – 170 с.

2. Вудвуд В. В. Антикризове управління підприєм-
ством як  засіб стабілізації його фінансового стану  / 
В. В. Вудвуд, Ю. О. Шевченко-Котенко // Інноваційна 
економіка. – 2010. – С. 236 – 239.

3.  Букрєєв  А.  М.  Економічний  механізм  анти-
кризового  управління  підприємством:  монографія  / 
Букрєєв А. М., Кремер К. І., Дударєв О. Є. – Київ: Нау-
кова книга, 2007. – 232 с.

4.  Фінанси  підприємств:  Підручник.  –  3-тє  вид., 
перероб.  та  доп.  /  За  ред.  Ф.  Поддєрьогіна.  –  К.: 
КНЕУ, 2000. – 460 с.

5.  Біловол  Р.  І.  Методологічні  підходи  до  роз-
робки  концепції  антикризового  управління  підпри-
ємством / Р. І. Біловол // Регіональні перспективи. – 
2003. – № 7-8 (32-33). – С. 60 – 63.

6.  Осадча  О.  А.  Сутність,  принципи,  функції  та 
методи  антикризового  управління  підприємствами 
машинобудування  /  О.  А.  Осадча  //  Актуальні  
проблеми економіки. – 2010. – № 11. – С. 148 – 155.

7. Паранчук С. В. Чинники необхідності переходу 
підприємства на антикризове управління / С. В. Паран-
чук, І. І. Топій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
h t tp : / /www.nbuv.gov.ua/por ta l /Uproz/2011_4/ 
u1104par.pdf.

8.  Терещенко  О.  О.  Антикризове  управління 
фінансами  підприємств:  автореф.  дис.  на  здобуття 
наук.  ступеня  доктора  екон.  наук  :  спец.  08.04.01 
«Фінанси, грошовий обіг і кредит» / О. О. Терещенко ; 
Київський  національний  економічний  університет.  – 
К., 2005. – 40 с.

9.  Баринов  В.  А.  Антикризисное  управле-
ние:  учебное  пособие  /  В.  А.  Баринов.  –  Москва:  
ИД «ФБК-ПРЕСС», 2002. – 520 с.

10.  Altman  E.  I.  Financial  Rations,  Discriminent 
Analysis and  the Prediction of Corporate Bankruptcy  / 
E. I. Altman // Journal of Finance. – 1968. – Vol. 23. – 
No. 4. – P. 589 – 609.

REFERENCES:
1.  Arjef’jeva  O.V.,  Kuzenko  T.B  (2004)  Planuvan-

nja ekonomichnoji bezpeky pidpryjemstv: monoghrafija 
[Planning  of  economic  security  of  enterprises:  mono-

graph].  –  Kyjiv:  Publishing  House  of  the  European  
University (in Ukrainian).

2.  Vudvud V.V.,  Shevchenko-Kotenko  Ju.O.  (2010) 
Antykryzove upravlinnja pidpryjemstvom  jak  zasib  sta-
bilizaciji  jogho  finansovogho  stanu  [Anticrisis manage-
ment  of  the  enterprise  as  a  means  of  stabilizing  its 
financial  state].  Innovative  economics.  vol.  7,  no.  7-8,  
pp. 236 – 239.

3. Bukrjejev A.M., Kremer K. I. (2007) Ekonomichnyj 
mekhanizm  antykryzovogho  upravlinnja  pidpryjemst-
vom: monoghrafija [Economic mechanism of crisis man-
agement of the enterprise: monograph]. Kyiv: Scientific 
book. (in Ukrainian).

4.  Poddjerjoghin  F.  (2000)  Finansy  pidpryjemstv: 
Pidruchnyk.  [Finances of enterprises: Textbook.]. Kyiv: 
KNEU, (in Ukrainian).

5. Bilovol R.I.  (2003) Metodologhichni  pidkhody do 
rozrobky  koncepciji  antykryzovogho  upravlinnja  pid-
pryjemstvom [Methodological approaches to the devel-
opment of the concept of crisis management enterprise] 
Regional perspectives. vol. 7-8, no. 32-33, pp. 60 – 63.

6. Osadcha O. A. (2010) Sutnistj, pryncypy,  funkciji 
ta metody antykryzovogho upravlinnja pidpryjemstvamy 
mashynobuduvannja  [Essence,  principles,  functions 
and methods of crisis management of machine-building 
enterprises]. Current problems of the economy, no. 11, 
pp. 148 – 155.

7.  Paranchuk  S.  V.,  Topij  I.  I.  (2011)  Chynnyky 
neobkhidnosti  perekhodu  pidpryjemstva  na  antykry-
zove upravlinnja  [Factors of  the Need  for Transition of 
an  Enterprise  to  the  Crisis  Management].  (electronic 
journal),  Available  at:http://  www.nbuv.gov.ua/portal/ 
Uproz/2011_4/u1104par.pdf.

8. Tereshhenko O. O. (2005) Antykryzove upravlinnja 
finansamy pidpryjemstv: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. 
stupenja doktora ekon. nauk : spec. 08.04.01 «Finansy, 
ghroshovyj  obigh  i  kredyt»  [Anticrisis  management  of 
enterprises finance: author’s abstract. dis  for obtaining 
sciences.  Degree  of  Doctor  of  Economics.  Sciences: 
special April 08, 2007 "Finances, money circulation and 
credit"]  Kyiv:  Kyjivsjkyj  nacionaljnyj  ekonomichnyj  uni-
versytet. (in Ukrainian).

9.  Barinov  V.  A.  (2002)  Antikrizisnoe  upravlenie: 
uchebnoe  posobie  [Anticrisis  Management:  A  Study 
Manual]. Moskva: ID „FBK-PRESS”(in Russian).

10.  Altman  E.  I.  Financial  Rations,  Discriminent 
Analysis and  the Prediction of Corporate Bankruptcy  / 
E. I. Altman // Journal of Finance. – 1968. – Vol. 23. – 
No. 4. – P. 589 – 609.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

264 Випуск 19. 2018

Lytovchenko O.Yu.
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv

METHODICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF FINANCES OF ENTERPRISES  
IN THE CONDITIONS OF THE CRISIS

The main means of ensuring the further functioning and stabilization of the financial situation of domestic 
enterprises of global instability is the crisis management, which includes a set of measures to overcome insol-
vency and prevent future crises in the enterprise.

The functioning of enterprises in the modern economic space is associated with a considerable number of 
risks and threats, because in its essence each economic entity is an open system that actively interacts with 
the external environment. Among such risks it  is possible to distinguish among them the threat of develop-
ment of crisis phenomena in the enterprise under the influence of such negative factors as imperfection of the 
legislation, tough competition, instability of economic tendencies in the country and the world. In order to avoid 
the negative impact of such phenomena and restore the effective operation of the enterprise, managers need 
to correctly diagnose the crisis and apply integrated crisis management in the enterprise, one of which is the 
crisis management financial management. Crisis phenomena in an enterprise can be caused both by external 
and internal factors, or by their combination, which, in turn, determines the necessity of developing and imple-
menting an individual set of anti-crisis measures for a particular enterprise.

The main objective of  the crisis management of  the enterprise  is  to ensure stable positions  in  the mar-
ket  and  stable  results  of  the business entity  in  any economic,  political  and  social  changes  in  the  country.  
The choice of an optimal approach to identifying a crisis situation is one of the key problems in diagnosing a 
financial crisis in an enterprise. In the domestic and foreign scientific literature, there are different approaches 
to forecasting the financial crisis in the enterprise. The qualitative approach to the diagnosis of the financial 
crisis is based on heuristic methods that involve the use of intuition, previous experience, creativity and imagi-
nation in developing a forecast of the development of the situation in the enterprise. A quantitative approach 
is based on economical and mathematical methods, which include cluster and discriminant analysis methods, 
simulation simulation, and others. The most popular among economic and mathematical methods of diagnos-
ing the financial crisis use discriminatory models.

The effectiveness of the financial crisis management of an enterprise directly depends on the choice of the 
appropriate strategy, through which its management has a real opportunity to create a regime of stable and 
stable operation of the enterprise, which allows predict, prevent and overcome crisis situations.
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Постановка проблеми. Підприємства  готель-
ного господарства становлять матеріальну основу 
туристичної галузі й мають величезний потенціал 
для  сталого  доходу  в  державний  бюджет.  Ефек-
тивний  розвиток  підприємств  готельного  госпо-
дарства  є  стратегічно  важливим  напрямком  для 
туризму.  Як  елемент  інфраструктури  готельне 
господарство  відображає  облаштованість  соці-
ального  простору  в межах міста,  культурно-діло-
вих  об’єктів  та  виробництва.  Діяльність  підпри-
ємств готельного господарства сприяє зміцненню 
зв’язків,  перетворюючи  їх  на  систему  інтеграцій-
них процесів із реалізацією соціально-культурного 
обміну, з розвитком культури пізнання. Беручи до 
уваги прагнення України послідовно інтегруватися 
у  світове економічне співтовариство, актуальним 
завданням  для  вітчизняного  ринку  гостинності 
вважаємо  пошук  стратегічних  орієнтирів  збіль-
шення конкурентних переваг, які дозволять більш 
повно  задовольняти  потреби  споживачів,  підви-
щити  рівень  сервісу  і,  як  наслідок,  сформувати 
необхідний рівень конкурентоспроможності галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання,  пов’язані  з  функціонуванням  готелів, 
розглянуто  в  роботах  таких  учених,  як  Г.  Яков-
лєв, Е. Балашова, А. Кусков, А. Медик, Х. Інграм, 
Л. Шмакова, В. Кохненко, О. Любіцева, Х. Роглєв, 
В. Ревенко, П. Пуцентейло, М. Мальська,  І. Пан-
дяк  та  ін.  Проблемами  визначення  стратегічних 
напрямків  підвищення  конкурентоспроможності 
підприємств  займалися  такі  вчені,  як  М.  Пор-
тер, Ф. Котлер, Ж. Ж. Ламбен, А. Дж. Стрикленд 
III, Девід У. Кревенс,  І. Зулькарнаєв, Л.  Ільясова, 

Л.  Азоєв,  Є.  Джанджугазова,  Р.  Фатхутдинов, 
І. Ліфіц, І. Спірідонов, А. Яновський та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є виклад 
теоретичного  матеріалу  про  економічний  стан 
сучасного ринку готельних послуг в Україні та роз-
робка заходів, які сприятимуть підвищенню конку-
рентоспроможності підприємств на цьому ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Економічна сутність  готельної  індустрії полягає в 
нематеріальному  характері  її  діяльності.  Резуль-
тат  виробничо-експлуатаційної  діяльності  готе-
лів – основний продукт у формі своєрідного виду 
послуг  –  послуг  гостинності.  Їхня  особливість 
пов’язана  з  тим, що  вони  створюються  та  реалі-
зуються  в  межах  одного  підприємства.  Виробни-
цтво продукту гостинності не може здійснюватись 
окремо від матеріального продукту,  тобто вироб-
ничого  використання матеріально-технічної  бази. 
Вона є основою одночасного виробництва та реа-
лізації послуг. Згідно з особливостями обслугову-
вання  у  готельному  господарстві,  де  поєднують 
виробництво  та  споживання  послуг,  цей  процес 
визначають поняттям «надання послуг».

Готельна послуга – це дія підприємства з роз-
міщення споживача через пропозицію номеру для 
тимчасового  проживання  в  готелі,  а  також  інша 
діяльність, пов’язана з розміщенням і тимчасовим 
перебуванням [2].

Особливістю  сучасного  готельного  обслугову-
вання є децентралізація реалізації послуг. Великі 
готельні  об’єднання  формують  спеціалізовані 
ланки  для  реалізації  основних  послуг.  Тому  час-
тина операцій у процесі обслуговування туристів 
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OF THE ENTERPRISE ON THE MARKET OF HOTEL SERVICES

УДК 338.46

Мангушев Д.В.
к.е.н., доцент кафедри маркетингу  
та менеджменту ЗЕД
Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна
Луняка В.А.
студентка
Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна
Крятова А.С. 
студентка 
Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна

У цій роботі досліджується питання роз-
робки заходів підвищення конкурентоспро-
можності підприємства на ринку готель-
них послуг. А також висвітлюється роль 
конкурентоспроможності в ефективному 
функціонуванні готельних підприємств, 
визначається сутність цієї наукової кате-
горії, здійснюється аналіз методів оцінки 
конкурентоспроможності, пропонуються 
шляхи підвищення конкурентоспроможності 
підприємств готельної індустрії. 
Ключові слова: конкурентоспроможність, 
готельне підприємство, готельна інду-
стрія, методи оцінки, якість, конкурентні 
переваги, конкуренція.

В данной работе исследуется вопрос раз-
работки мероприятий по повышению конку-
рентоспособности предприятия на рынке 
гостиничных услуг. А также освещается 
роль конкурентоспособности в эффек-
тивном функционировании гостиничных 
предприятий, определяется сущность 

этой научной категории, осуществляется 
анализ методов оценки конкурентоспособ-
ности, предлагаются пути повышения кон-
курентоспособности предприятий гости-
ничной индустрии.
Ключевые слова: конкурентоспособность, 
гостиничное предприятие, гостиничная 
индустрия, методы оценки, качество, кон-
курентные преимущества, конкуренция.

In this work, the issue of developing measures to 
increase the competitiveness of an enterprise in 
the hotel services market is being investigated. It 
also highlights the role of competitiveness in the 
effective functioning of hotel enterprises, defines 
the essence of this scientific category, analyzes 
the methods for assessing competitiveness, sug-
gests ways to improve the competitiveness of the 
hotel industry.
Key words: competitiveness, hotel company, 
hotel industry, methods of evaluation, quality, 
competitive advantages, competition.
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не належать до компетенції окремих ланок готель-
ного  підприємства  й  зосереджені  в  спеціалізова-
них  бюро  подорожей  або  самому  підприємстві. 
Тому на якість обслуговування в готелях впливає 
діяльність  посередницьких ланок, що реалізують 
їхні основні послуги.

Обсяг,  якість  і  асортимент  послуг  у  готельній 
сфері зумовлені насамперед станом матеріально-
технічної  бази  й  рівнем  та  кваліфікацією  персо-
налу закладу розміщення. Спостерігаємо постійне 
розширення й урізноманітнення матеріально-тех-
нічної бази та структури персоналу готелів. Поряд 
з  основними  будівлями  готелів  створюють  інші 
споруди:  спортивні,  медичні,  розважальні  тощо. 
У  такий  спосіб  процес  обслуговування  туристів 
ускладнюється,  а  запропоновані  послуги  мають 
комплексний характер.

Витрати готельного підприємства складаються 
в  основному  з  витрат,  що  виникають  у  зв’язку 
з наданням послуг [2]:

•  на  утримання  приміщень  номерів  готелів 
(електро-, водо-, теплопостачання, прання та пра-
сування  білизни,  абонентська  плата  за  телефон 
тощо);

• на оснащення номерів готелів (крім витрат, що 
підлягають амортизації) та обслуговування клієн-
тів у номері (столи, шафи одежні, стакани, попіль-
нички, рушники, мило тощо);

• на оплату праці персоналу, що безпосередньо 
займається  наданням  основних  послуг  готелю: 
покоївкам,  портьє,  черговим  на  поверхах,  вклю-
чаючи відрахування ЄСВ на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування;

• на амортизацію приміщень номерів готелів;
• на охорону праці й техніку безпеки;
• на ремонт  і  технічне обслуговування  готель-

них номерів тощо.
Спектр послуг, що надаються підприємствами 

готельного  господарства,  досить  широкий,  тому 
й  перелік  доходів  від  реалізації  також  відносно 
великий.  Зокрема  це  доходи  від  здачі  готельних 
номерів, реалізації побутових послуг (прання, хім-
чистка, перукарські послуги тощо), реалізації екс-
курсійних  послуг,  реалізації  автопослуг  (переве-

зення  пасажирів),  реалізації  послуг  автостоянки, 
надання  послуг  із  користування  мережею  Інтер-
нет, телефоном тощо.

Далі  наведений  рейтинг  10  найприбутковіших 
готельних брендів у світі за версією електронного 
журналу  Hotelier.PRO (табл. 1) [4].

Далі детальніше розглянемо ситуацію на ринку 
готельних послуг в Україні. За даними Держадмі-
ністрації  туризму  України,  в  індустрії  гостинності 
працюють  1600  готелів  різної  зірковості.  Однак 
слід  зазначити, що  кількість  готелів,  які функціо-
нували на території України, порівняно з 2015 р., 
збільшилось на 1,0% (рис. 1) [7].
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Рис. 1. Кількість готелів та інших місць  
для короткотермінового проживання в Україні  

у 2009-2016 рр. [7]

Проте  сегмент  п’ятизіркових  готелів  в  країні 
незначний:  у  м.  Києві  готель  «Прем’єр-Палас»,  
у м. Одесі – 19-поверховий готель «Одеса Кемпин- 
ски»  біля  Морського  вокзалу  на  158  номерів 
вартістю  28 млн.  дол.,  в  м.  Донецьку  –  «Донбас 
Палас»  на  129  номерів  вартістю  24  млн.  дол.  і 
фешенебельний розважально-готельний комплекс 
«Вікторія», в Дніпропетровську – «Гранд-готель». 

Основними тенденціями в розвитку готельного 
бізнесу є: 

–  посилення  спеціалізації  готельного  бізнесу, 
що дозволяє більш чітко орієнтуватися на визна-
чені сегменти споживачів; 

– персоніфікація обслуговування й повна кон-
центрація на запитах і потребах клієнтів; 

– широке впровадження нових засобів комуні-
кацій  та  інформаційних  технологій,  що  дозволяє 

Таблиця 1
ТОП-10 готельних брендів у вартістному вираженні

№ Назва готелю Країна Річний прибуток
1 Hilton (Hilton Worldwide) США $7,8 млрд
2 Marriott (Marriott International) США $5,3 млрд
3 Hyatt (Hyatt Hotels Corporation) США $3,4 млрд
4 Sheraton (Starwood Hotels & Resorts) США $3,4 млрд
5 Holiday Inn (InterContinental Hotel Group) Великобританія $2,9 млрд
6 Courtyard (Marriott International) США $2,8 млрд
7 Hampton Inn (Hilton Worldwide) США $2,5 млрд
8 Mercure (Accor Group) Франція $1,8 млрд
9 Ramada (Wyndham Worldwide) США $1,7 млрд
10 SHANGRI-LA ASIA (Shangri-La Hotels and Resorts) Китай $1,7 млрд
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проводити  глибоку  й  системну  економічну  діаг- 
ностику; 

–  впровадження  нових  технологій  у  ділову 
стратегію готельних підприємств, зокрема широке 
використання  мережі  Інтернет  із  метою  просу-
вання готельних продуктів і послуг. 

Український  ринок  готельних  послуг  сьогодні 
наближається  до  насичення  в  секторі  п’яти-  
й  чотиризіркових  готелів.  Однак  сектор  готелів 
в  Україні  рівня  трьох  зірок  і  нижче  залишається 
незаповненим. 

Конкурентоспроможність – це складне багато-
рівневе  поняття,  аналіз  і  оцінку  якого  необхідно 
найтісніше пов’язувати з конкретним його рівнем. 
Ієрархічна декомпозиція  конкурентоспроможності 
має чотири рівні (рис. 2) [6].

Для нашого дослідження важливим є виокрем-
лення  конкурентоспроможності  підприємства 
як  складної  економічної  категорії.  Адже  поняття 
конкурентоспроможності  пов’язане  з  визначен-
ням  сутності  та  ролі  конкуренції,  які  обумовлені 
низкою  ключових  проблем  господарської  діяль-
ності.  Можливості  підприємства  конкурувати  на 
певному ринку безпосередньо залежать від конку-
рентоспроможності  товару,  сукупності  соціально-
економічних  і  організаційних  чинників,  а  також 
методів діяльності підприємства, які мають вплив 
на  результати  конкурентної  боротьби.  Останнім 
часом  все  більшого  поширення  на  ринку  готель-
них  послуг  набуває  «утворююча»  конкуренція, 
спрямована  на  пошук  способів  співпраці  конку-
рентів  у  сфері  збуту  й  маркетингу.  Конкуренто-
спроможність готельних підприємств знаходиться 
в залежності від сезонності, природних, загально-
політичних та інших зовнішніх факторів. У цілому 
конкурентоспроможність  готелю  може  бути  опи-
сана такою формулою:

Конкурентоспроможність готелю = конкуренто-
спроможність готельних послуг + імідж (бренд), де 

Конкурентоспроможність готельних послуг = якість 
+ ціна + обслуговування [1]. Наведені залежності 
дозволяють стверджувати, що саме якість послуг 
сьогодні  виступає  головним пріоритетом  у  діяль-
ності  готельних  підприємств.  Відповідно,  можна 
стверджувати, що управляти конкурентоспромож-
ністю  означає  забезпечувати  оптимальне  спів-
відношення  названих  складових,  а  також  спря-
мовувати  основні  зусилля  на  підвищення  якості 
продукції,  зниження  витрат  виробництва,  підви-
щення економічності й рівня обслуговування.

Уважаємо,  що  при  виборі  напряму  руху 
та характеру поточних дій готелям у сучасних умо-
вах господарювання, залежно від конкретної рин-
кової  ситуації,  варто  застосовувати  такі  основні 
стратегії (рис. 3) [3]: 

Бізнес-стратегія  передбачає  розробку  комп-
лексного  плану  управління,  який  спрямований 
на  зміцнення  становища  підприємства  на  ринку 
готельних послуг і забезпечує координацію зусиль, 
залучення  та  задоволення  потенційних  спожива-
чів, успішну конкуренцію й досягнення глобальних 
цілей. Процес вироблення бізнес-стратегії готелю 
ґрунтується  на  ретельному  вивченні  всіх  можли-
вих варіантів розвитку та діяльності підприємства 
готельного бізнесу й полягає у виборі загального 
напряму,  методів  конкуренції  і  моделей  бізнесу, 
тобто бізнес-стратегія означає вибір готелем шляху 
розвитку,  методів  конкуренції  й  ведення  бізнесу. 

Користуючись бізнес-стратегією та проаналізу-
вавши сучасний стан ринку, можна виділити пер-
спективні  напрямки  розвитку  готельного  бізнесу 
в Україні:

1.  Активний  розвиток  малих  готелів.  Це 
пов’язано  з  тими  перевагами,  які  формуються 
в  сучасних  туристів:  вони  хочуть  бачити  в  готелі 
не тільки засіб розміщення, але й хочуть повною 
мірою  відчути  домашній  затишок,  унікальність  і 
неповторність, що якраз є однією з відмінних рис 

• Національна конкурентоспроможність: внутрішний макроекономічний потенціал, 
зовнішньоекономічні зв'язки, державне регулювання, науково-технічний 
потенціал, інфраструктура, інвестиційний клімат; 

• Галузева конкурентоспроможність: визначається наявністю технічних, 
економічних і організаційних умов для створення виробництва та збуту проукції 
високої якості, що задовольняє вимоги конкретних груп споживачів; 

• Конкурентоспроможність підприємств: рентабельність виробництва, характер 
інноваційної діяльності, ефективність стратегічного планування і менеджменту, 
кваліфікація персоналу, технологічний рівень виробництва; 

• Конкурентоспроможність товарів та послуг: комплекс споживчих, цінових  і 
якісних характеристик товру чи послуги, що визначають його успіх як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. 

 
Рис. 2. Ієрархічна структура конкурентоспроможності [6]
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малих незалежних готелів. Конкурентною перева-
гою малого готелю є  індивідуальне ставлення до 
кожного  клієнта,  тобто  застосовують  персоніфі-
кований  підхід  до  гостей,  створюють  атмосферу 
будинку  далеко  від  дому.  Перевагою  сегменту 
міні-готелів є досить швидка окупність (3-5 років) 
при відносно невеликих вкладеннях ($ 0,2-2 млн.).

2.  Найбільш  затребуваними  стануть  найде-
шевші  засоби  розміщення  –  хостели  (від  англ. 
Hostel  –  молодіжний  гуртожиток).  Конкуренції 
серед них практично немає, а попит величезний, 
так  як  більшість  приїжджих  –  відряджені  з  регіо-
нів,  студенти,  економні  туристи,  яким  потрібні 
мінімальні зручності й ночівля і які не можуть собі 
дозволити  проживання  в  «зіркових»  апартамен-
тах.  У  Києві  налічується  близько  двадцяти  хос-
телів. Для порівняння:  у Кракові  працює близько 
100  молодіжних  готелів.  Їх  організаторами  стали 
власники міні-готелів, пансіонатів і багатоквартир-
них будинків.

3.  Перспективним  напрямком  може  стати 
ринок апарт-готелів, який поки не отримав належ-
ного розвитку в Україні. Апартаментами в світовій 
практиці  прийнято  називати  мебльовані  готельні 
номери, що  поєднують  у  собі  домашній  затишок 
і доступ до готельного сервісу. Найчастіше апарт-
готелі  розміщуються  на  верхніх  поверхах  готель-
них  і багатофункціональних комплексів, розташо-
ваних в престижних районах. Апартаменти можуть 
пропонуватися  як  в  короткострокову,  так  і  довго-
строкову оренду, а також продаватися. У світовій 
практиці придбання в приватну власність окремої 
резиденції в готелі вже давно стало нормою, але 

в Україні аналогічні проекти в більшості своїй 
поки знаходяться на стадії реалізації. На сьо-
годні  в Києві можна нарахувати 5-7 об’єктів, 
які тією чи іншою мірою належать до катего-
рії апарт-готелів. При цьому до числа якісних 
професійних об’єктів можна зарахувати лише 
один – апартаменти «Senator Apartments».

4.  У  зв’язку  з  переважанням  в  столиці  і 
великих містах України представників ділових 
кіл,  бізнесменів,  які  приїжджають  на  перего-
вори або в справах компаній, виникає потреба 
в готелях високого класу типу конгрес-готелю 
(з  великими  конференц-залами,  банкетними 
та  переговорними  залами),  розташованих 
недалеко від офісів і ділових центрів.

5.  У  міру  насичення  ринку  готелями 
4-5 зірок відбудеться зміщення пріоритетного 
напряму  розвитку  в  бік  проектів  середнього 
рівня –  готелів 2-3 зірок  і менш категорійних 
готелів.

6. Розвиток вітчизняних готельних мереж, 
наприклад, «Premier Hotels», «Чорне море», і 
їх вихід за межі України.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, на основі вищесказаного можна 
стверджувати,  що  конкурентоспроможність 

виступає найважливішим фактором забезпечення 
ефективного  та  прибуткового  розвитку  підпри-
ємств  індустрії  гостинності.  Саме  ця  категорія 
визначає  здатність  готельних  підприємств  функ-
ціонувати  не  тільки  в  поточних фінансово-еконо-
мічних  і  політичних  умовах,  а  й  в  умовах фінан-
сово-економічної  кризи.  Тому  розробка  заходів 
підвищення конкурентоспроможності є стратегічно 
необхідною та передбачає сукупність заходів щодо 
систематичного вдосконалення послуг, постійного 
пошуку нових видів реклами, нових груп потенцій-
них клієнтів, поліпшення сервісу тощо.

Таким чином, на підприємствах готельного гос-
подарства  в  сучасних  умовах  необхідно  впрова-
джувати більш дієві  та досконалі системи управ-
ління  персоналом,  що  забезпечать  подолання 
вищезазначених  етапів  із  максимальним  резуль-
татом.
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Рис. 3. Основні стратегії конкурентоспроможності 

підприємств на ринку готельних послуг [3]
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DEVELOPMENT OF ACTIVITIES TO INCREASE COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE  
ON THE MARKET OF HOTEL SERVICES

The issue of developing measures to increase the competitiveness of an enterprise in the hotel services 
market is being investigated. It also highlights the role of competitiveness in the effective functioning of hotel 
enterprises, defines the essence of this scientific category, analyzes the methods for assessing competitive-
ness, suggests ways to improve the competitiveness of the hotel industry.

Enterprises of the hotel industry represent the material basis of the tourism industry and have a huge poten-
tial  for sustainable  income  in  the state budget. Efficient development of  the hotel  industry  is a strategically 
important destination for tourism. As an element of infrastructure, the hotel industry reflects the arrangement of 
social space within the city, cultural and business facilities and production. The activities of the hotel industry 
enterprises contribute to the strengthening of the links, turning them into a system of integration processes with 
the implementation of socio-cultural exchange, with the development of culture of knowledge. 

Taking into account the desire of Ukraine to consistently integrate into the world economic community, the 
actual task for the domestic hospitality market is to search for strategic guidelines to increase the competitive 
advantages that will more fully meet the needs of consumers, increase the level of service and, as a conse-
quence, to form the necessary level of competitiveness of the industry.
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Постановка проблеми. Сьогодні сільське гос-
подарство в переважній більшості країн світу набу-
ває пріоритетного значення та виходить на якісно 
новий  рівень  розвитку,  оскільки  саме  ця  галузь 
забезпечує  населення життєво  необхідними  про-
дуктами харчування, а промисловість сировиною.

В Україні хоча і спостерігаються певні позитивні 
зрушення ситуація у сільському господарстві зали-
шається доволі складною. Підприємства змушені 
працювати  в  умовах  високої  складності,  неви-
значеності  та  динамічності  навколишнього  соці-
ально-економічного середовища. Для досягнення 
кінцевої  мети  діяльності  –  одержання  прибутку, 
підприємствам  агропромислового  комплексу 
необхідно  постійно  розвиватися,  удосконалюва-
тися, відповідати вимогам ринкової економіки.

Одним  із  найважливіших  показників,  спро-
можних  впливати  на  формування  ефективності 
виробничої діяльності підприємства є собівартість 
продукції, яка акумулює в собі витрати, пов’язані 
з виробництвом та реалізацією сільськогосподар-
ської продукції. Від зміни рівня та тенденцій витрат 
залежать не тільки фінансові результати окремих 
підприємств,  галузей але й ефективність форму-
вання  національного  доходу  держави  в  цілому. 
Ґрунтовний аналіз витрат підприємства дозволяє 
оцінити  його  економічний  стан  та  виявляти мож-
ливі  напрями  підвищення  ефективності  вироб-
ництва,  реалізація  яких  сприятиме  подальшому 
соціально-економічному  розвитку  підприємств 
аграрної  сфери.  Саме  тому  проблема  ефектив-
ного формування та управління витратами була та 
залишається однією з найактуальніших і водночас 
найскладніших, вирішення якої потребує значних 

зусиль  як  з  боку  держави,  так  і  безпосередньо 
самих суб’єктів господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 
вже було зазначено раніше, витрати відіграють важ-
ливу роль у формуванні кінцевих результатів діяль-
ності  підприємств.  Зважаючи  на  дану  обставину 
цілком закономірно, що зацікавленість до проблеми 
формування  витрат  як  практиків,  які  безпосеред-
ньо  на  результатах  власної  діяльності  відчувають 
вплив даної економічної категорії, так і теоретиків, 
які  розглядають  питання  витрат  з  позицій  еконо-
мічної науки, постійно перебуває у центрі їх уваги.

Вагомий  внесок  у  дослідження  питань 
пов’язаних  з  аналізом  собівартості  продукції, 
управлінням  витратами  аграрних  підприємств, 
особливостями  формування  та  визначення 
основних  напрямків  їх  зниження  зробили  такі 
вчені,  як: Х.М. Бадалов  [1],  І.В. Баришевська  [2], 
О.В. Бондар [3], С.А. Гаркуша [5], О.Д. Дивнич [4], 
Л.М. Демиденко  [4], О.О. Довжик  [5], Н.Ю.  Заха-
рова [6], А.М. Золотарьова [7], Я.П. Мельничук [8], 
Т.С. Муляр [9], В.Г. Настич [10], І.В. Охріменко [11], 
Н.М. Сіренко [12], М.І. Скрипник [13], В.В. Спіцина 
[12],  О.М. Шпичак  [3],  Д.В. Шиян  [14],  Л.М.  Пар-
хоменко [3], Н.В. Ульянченко [14], Т.І. Чаюн [2] та 
ін.  Разом  з  тим  питання  тенденцій  формування 
витрат  в  сільськогосподарських  підприємствах 
залишається недостатньо дослідженим та потре-
бує подальшого вивчення.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання).  Дослідження  тенденцій  формування 
витрат  в  сільськогосподарських  підприємствах 
з урахуванням сучасних змін, що склалися в аграр-
ному секторі економіки.

ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ  
В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
TRENDS OF EXPENDITURE’S FORMATION  
IN AGRICULTURAL ENTERPRISES
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У статті розглянуто тенденції форму-
вання витрат в сільськогосподарських під-
приємствах з урахуванням сучасних змін, 
що склалися в аграрному секторі еконо-
міки. Встановлено, що величина виробничих 
витрат стрімко зростає. З’ясовано основні 
причини стрімкого їх зростання. Здійснено 
аналіз змін у структурі витрат на виробни-
цтво сільськогосподарської продукції, у тому 
числі у розрізі за галузями.
Ключові слова: витрати, структура 
витрат, собівартість продукції, ефектив-
ність, прибуток, сільськогосподарська про-
дукція, підприємство.

В статье рассмотрены тенденции форми-
рования расходов в сельскохозяйственных 
предприятиях с учетом современных изме-
нений, сложившихся в аграрном секторе 
экономики. Установлено, что величина 
производственных затрат стремительно 
растет. Выяснены основные причины стре-

мительного их роста. Осуществлен анализ 
изменений в структуре затрат на произ-
водство сельскохозяйственной продукции,  
в том числе в разрезе по отраслям.
Ключевые слова: расходы, структура 
затрат, себестоимость продукции, эффек-
тивность, прибыль, сельскохозяйственная 
продукция, предприятие.

The article considers the tendencies of cost 
formation in agricultural enterprises taking into 
account the modern changes that have devel-
oped in the agrarian sector of the economy. 
It has been established that the magnitude of 
production costs is rapidly increasing. The basic 
reasons of their rapid growth are revealed. The 
analysis of changes in the structure of expenses 
for agricultural production, including in terms of 
industries, was made.
Key words: costs, cost structure, cost of pro-
duction, efficiency, profit, agricultural products, 
enterprise.
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
Питання формування витрат на виробництво про-
дукції  було  і  залишається  важливим  аспектом 
ефективної діяльності підприємства, зокрема під-
вищення  рівня  прибутковості.  Виробничі  витрати 
сільськогосподарських  підприємств  є  фактором, 
на який в значній мірі може впливати підприємець 
безпосередньо,  на  відміну  від  реалізаційних  цін, 
рівень яких визначає ринок. До того ж в умовах ста-
білізації  економіки  України,  розвитку  конкуренції 
та відсутності вільних коштів у підприємств і насе-
лення підвищення цін неможливе. Ціни на продук-
цію  вітчизняних  товаровиробників  досягли  світо-
вого  рівня,  але  їх  якість  поступається  продукції 
країн  з  ринковою  економікою.  Отже  вітчизняна 
продукція  не  конкурентоспроможна  на  світовому 
ринку, а витрати на її виробництво постійно зрос-
тають.

З  метою  досягнення  необхідного  рівня  ефек-
тивності  діяльності  підприємств  основна  увага 
має бути прикута до  зниження рівня  виробничих 
витрат, причому як прямих, так  і накладних. Зни-
ження прямих витрат потребує значних капіталь-
них  інвестицій  для  впровадження  інноваційних 
технологій,  удосконалення  організації  виробни-
цтва,  сучасних  мотиваційних  механізмів  тощо. 
Але  не  всі  підприємства  мають  можливості  для 
реалізації окреслених заходів. Тому основна увага 
виробників  спрямована  на  зниження  вартості 
виробів шляхом економії накладних витрат. 

Основні  тенденції  формування  виробничих 
витрат  безпосередньо  пов’язані  і  з  різноманіт-
ними  аспектами  підприємства  –  його  розміром, 
галузевою структурою, сумою кредитів і податків, 
рівнем прибутковості, ціноутворенням на продук-
цію  сільського  господарства,  обсягами  дотацій, 
що  виплачуються  державою  на  сільськогоспо-
дарську  продукцію  та  багатьма  іншими  факто-
рами [14]. 

В агропромисловому комплексі України подаль-
ший розвиток сільськогосподарських підприємств 
є  перспективним,  зокрема  з  позиції  вирішення 
проблеми  продовольчого  забезпечення  країни. 
На жаль, стан, в якому знаходяться підприємства, 

хоча  і  має  позитивні  зрушення  проте  залиша-
ється не стабільним, що змушує шукати причини 
та впроваджувати заходи щодо їх усунення.

Як видно з даних табл. 1 у 2016 р. рівень рен-
табельності  всієї  діяльності  сільськогосподар-
ських підприємств в Україні становив 24,9%, сума 
чистого  прибутку  склала  89330,8  млн  грн,  що 
відповідно на 5,5 в.п.  та 14,1% менше порівняно 
з  попереднім  періодом.  Сільськогосподарська 
діяльність  була  прибутковою  для  88,3%  госпо-
дарств, інші 11,7% підприємств отримали збитки.

Значний  вплив  на  формування  рівня  рента-
бельності  виробництва  сільськогосподарської 
продукції справляє збитковість виробництва таких 
видів  продукції  тваринництва  як:  велика  рогата 
худоба на м’ясо,  вівці  та  кози  на м’ясо,  свині  на 
м’ясо, рівень збитковості яких у 2016 р. становив 
23,2%, 31,5% та 4,1%, відповідно (табл. 2).

Основою  для  оцінки  господарської  діяльності 
й ефективності виробництва є повне і достовірне 
відображення витрат на виробництво та їх аналіз. 
Як  відомо,  особливостями  формування  витрат 
в сільському господарстві, в першу чергу, є значна 
тривалість виробничого циклу та чітко визначений 
сезонний  характер  виробництва.  Останнє  вима-
гає  поступового  накопичення  витрат  в  незавер-
шеному виробництві, що призводить до зниження 
основних  фінансових  показників.  З  методичного 
боку особливістю формування витрат сільськогос-
подарських  підприємств  є  використання  певного 
переліку  статей  витрат,  що  пропонуються  Мето-
дичними  рекомендаціями  з  планування,  обліку 
і  калькулювання  собівартості  продукції  (робіт, 
послуг)  сільськогосподарських  підприємств  [6]. 
Але витрати не однорідні і тому для планування та 
обліку за способом включення в собівартість про-
дукції їх групують за статтями. Це дає змогу знати 
складові  собівартості  з метою впливу  на форму-
вання її величини [12].

Аналізуючи  основні  тенденції,  які  мали  місце 
в  сільському  господарстві,  варто  зазначити,  що 
за період з 2014 р. по 2016 р. витрати на вироб-
ництво  сільськогосподарської  продукції  підпри-
ємств  України  зросли  у  1,7  рази  і  становили 

Таблиця 1 
Основні показники діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні за 2012-2016 рр.

Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.
Чистий прибуток (збиток ), млн грн  26728,4 14925,7 21413,4 101912,2 89330,8
Підприємства, які одержали чистий прибуток:
у відсотках до загальної  кількості 78,6 80,3 84,7 88,9 88,3

фінансовий результат, млн грн 33570,1 26186,6 51668,0 127525,5 102230,4
Підприємства, які одержали чистий збиток:  
у відсотках до загальної кількості 21,4 19,7 15,3 11,1 11,7

фінансовий результат, млн грн 6841,7 11260,9 30254,6 25613,3 12899,6
Рівень рентабельності всієї діяльності,% 16,3 8,3 9,3 30,4 24,9
Рівень рентабельності операційної діяльності,% 22,8 11,7 21,4 43,0 32,7

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України
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254641,2 млн. грн з яких 77% припадає на витрати 
галузі рослинництва (табл. 3). 

Однією  з  причин  суттєвого  зростання  загаль-
них витрат на виробництво сільськогосподарської 
продукції  є  інфляція,  проте  темпи  її  зростання 
були нижчими за темпи їх зростання. З огляду на 
зазначене,  припускаємо,  що  збільшення  загаль-
них витрат пов’язане із збільшенням суми витрат 
з розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь. 

Вивчення  складу  та  структури  витрат  у  сіль-
ськогосподарських  підприємствах  України 
показало,  що  суттєвих  змін  у  структурі  витрат 
не  відбувалося,  разом  з  тим  варто  відмітити, 
що  мають  місце  певні  тенденції.  Так,  зокрема, 

у 2016, 2015 рр. порівняно з 2014 р. питома вага 
витрат  на  оплату  праці  зменшилася  на  1,7  в.п., 
а відповідно  і відрахувань на соціальні заходи – 
на 1,5 в.п. Ще у більшій мірі відбулося зменшення 
питомої ваги витрат на пальне і мастильні матері-
али – на 2,7 в.п. 

Також  відбулося  зменшення  питомої  ваги 
витрат  на  насіння  і  посадковий  матеріал  – 
на 0,5 в. п., хоча саме цій статті витрат необхідно 
приділяти значно більше уваги, оскільки від якості 
насіннєвого матеріалу в значній мірі залежить роз-
мір майбутнього врожаю.

Аналогічний  розмір  зменшення  мав  місце  по 
такій статті витрат як «Амортизація основних засо-

Таблиця 2
Рівень рентабельності основних видів продукції сільського господарства  

в сільськогосподарських підприємствах України за 2012-2016 рр.,%
Показник 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р.

Зернові та зернобобові 15,8 2,4 25,7 42,6 37,8
Соняшник 44,9 28,2 36,7 78,4 61,9
Буряки цукрові фабричні 15,9 3,1 17,8 27,7 24,6
Овочі -0,6 7,5 14,5 32,0 15,3
Картопля -17,4 22,4 9,9 24,6 0,6
Культури плодові та ягідні 9,6 127,5 65,8 58,3 25,0
Виноград 71,5 99,0 57,5 92,9 71,4
Молоко 1,8 13,1 11,1 12,7 18,6
Велика рогата худоба на м’ясо -28,3 -41,3 -34,5 -16,9 -23,2
Свині на м’ясо 1,8 0,2 5,6 12,6 -4,1
Вівці та кози на м’ясо -32,8 -36,2 -43,0 -26,6 -31,5
Птиця на м’ясо -2,4 -5,9 -12,6 -5,4 3,4
Яйця курячі 52,6 47,6 58,8 60,9 0,5

Джерело: дані Державної служби статистики України

Таблиця 3
Склад та структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції  

в підприємствах України за 2014-2016 рр.

Статті витрат 2014 р. 2015 р. 2016 р.
млн. грн % млн. грн % млн. грн %

Витрати на оплату праці 11044,1 7,2 11481,2 5,5 14036,5 5,5
Відрахування на соціальні заходи 4149,4 2,7 4008,4 1,9 3120,6 1,2
Матеріальні витрати які увійшли в собівартість продукції 108700,9 70,4 153108,9 73,6 183175,5 71,9
у тому числі:
 – насіння і посадковий матеріал 13985,9 9,1 18383,9 8,8 22009,6 8,6
 – корми 22489,1 14,6 31696,2 15,2 36592,6 14,4
з них: покупні 10710,9 6,9 13322,1 6,4 15884,6 6,2
 – інша продукція сільського господарства 1968,2 1,3 3044,3 1,5 3231,4 1,3
 – міндобрива 15368,6 10,0 29059,7 14,0 36694,8 14,4
 – пальне і мастильні матеріали 16702,4 10,8 19729,9 9,5 20633,3 8,1
 – електроенергія 2028,1 1,3 2324,7 1,1 2954,9 1,2
 – паливо й енергія 1744,2 1,1 2263,4 1,1 2079,3 0,8
 – запчастини, ремонтні і буд. матеріали для ремонту 8022,8 5,2 12210,9 5,9 15277,0 6,0
 – оплата послуг і робіт, виконаних сторонніми 
організаціями 26391,4 17,1 34395,9 16,5 43702,6 17,2

Амортизація основних засобів 8308,7 5,4 9254,1 4,4 12414,6 4,9
Інші витрати 22110,5 14,3 30304,8 14,6 41894,0 16,5
Усього витрат 154313,5 100,0 208157,4 100,0 254641,2 100,0

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України
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бів». Це є свідченням того, що на сільськогоспо-
дарських  підприємствах  відновлення  основних 
засобів  через  створення  амортизаційних  фондів 
відбувається на недостатньому рівні. Кошти вкла-
даються  перш  за  все  в  обігові  засоби,  вартість 
яких  за досліджуваний  період,  суттєво  зростала. 
У  разі  якщо  тенденція  зберігатиметься  й  надалі 
це  може  призвести  до  припинення  інвестування 
в технологічні процеси, що в свою чергу має істот-
ний негативний вплив на ефективність функціону-
вання галузі.

Діаметрально протилежною була зміна питомої 
ваги  витрат  на  запчастини,  ремонтні  і  будівельні 
матеріали  для  ремонту.  Зростання  показника 
склало 0,8 в.п. Це ще раз доводить те, що на сьо-
годнішній день в підприємствах замість придбання 
нової сучасної енергоефективної техніки та облад-
нання  в  переважній  більшості  на  підприємствах 
ремонтують існуючу.

Аналогічна тенденція притаманна питомій вазі 
витрат  на  мінеральні  добрива  –  на  4,4%.  Зрос-
тання  зазначеного  показника  свідчить  про  зрос-
тання рівня інтенсивності ведення сільського гос-
подарства,  що  в  майбутньому  має  позначитись 
на підвищенні рівня урожайності.

Вивчення  динаміки  внесення  добрив  у  сіль-
ськогосподарських  підприємствах  України 
за  1990-2016  рр.  (табл.  4)  створило  додаткові 
можливості  для  аналізу  в  результаті  якого  було 
встановлено,  що  розмір  витрат  на  мінеральні 
добрива в структурі витрат в Україні в останні роки 
має виражену тенденцію до зростання, але поки 
що  ситуація  залишається  складною  та  потребує 
подальшого вирішення. До того ж ситуація з вне-
сенням органічних добрив залишається надсклад-
ною і поки що її стан продовжує погіршуватись.

При  аналізі  структури  витрат  на  виробництво 
сільськогосподарської  продукції  привертає  увагу 
те, що частка витрат на корми майже не змінилась, 

спостерігається певна стабілізація, тоді як у попе-
редні роки їх частка із року в рік суттєво зростала. 

З  метою  поглибленого  вивчення  було  прове-
дено дослідження зміни структури витрат на вироб-
ництво  продукції  тваринництва  в  сільськогоспо-
дарських підприємствах України за 1990-2016 рр. 
(табл.  5).  В  результаті  аналізу  встановлено,  що 
найбільша частка витрат припадає на матеріальні 
витрати, які увійшли в собівартість продукції тва-
ринництва,  причому  її  величина має  чітко  сфор-
мовану  тенденцію  до  зростання.  Значний  вплив 
на формування зміни зазначеного показника мала 
частка витрат на корми, розмір якої за досліджува-
ний період збільшилась із 48,6% до 61,5%. Харак-
терною особливістю є збільшення частки покупних 
кормів, вартість яких значно вище порівняно із кор-
мами власного виробництва, щоправда в останні 
роки тенденція набула зворотнього характеру.

Аналізуючи  структуру  витрат  на  виробництво 
основних видів продукції тваринництва за елемен-
тами у 2016 р. було встановлено, що питома вага 
витрат  на  корми  коливається  в  значних  межах: 
від  54,6%  при  виробництві  молока  до  70,8% 
при вирощуванні  птиці  на м’ясо. Суттєвий вплив 
на  формування  витрат  в  тваринництві,  зокрема 
по статті «Корми» мають витрати на вирощування 
свиней та птиці на м’ясо, оскільки виробництво їх 
м’яса є переважаючим у загальному обсязі.

З  метою  поглибленого  вивчення  основних 
тенденцій  формування  витрат  в  сільськогос-
подарських  підприємствах  було  вирішено  про-
аналізувати  склад  та  структуру  витрат  сільсько-
господарських  підприємств  Харківської  області 
за  2014-2016  рр.  відповідні  дані  представлені 
в табл. 6.

За  досліджуємий  період  величина  витрат 
на  виробництво  сільськогосподарської  продук-
ції  в  підприємствах  Харківської  області  зросла 
у  1,8  рази,  що  перевищує  показник  по  Україні. 

Таблиця 4
Динаміка внесення добрив у сільськогосподарських підприємствах України за 1990-2016 рр.

Показник 1990 р. 2000 р. 2010 р. 2015 р. 2016 р.
Мінеральні добрива, кг (діючої речовини)

Внесено під посіви:
 – зернових та зернобобових культур 132 15 63 90 111

 – технічних культур 260 18 57 67 79
 – овочів та баштанних культу 164 23 137 173 195
 – картоплі 236 66 239 276 319
 – кормових культур 109 6 21 34 42

Органічні добрива, тонн
Внесено під посіви:
 – зернових та зернобобових культур 6,5 0,8 0,4 0,5 0,4

 – технічних культур 17,5 3,1 0,4 0,4 0,4
 – овочів та баштанних культу 20,1 2,9 1,1 0,4 0,6
 – картоплі 62,8 40,1 5,9 2,8 1,9
 – кормових культур 5,7 1,1 1,9 3,1 3,1

Джерело: дані Державної служби статистики України
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В результаті величина витрат у 2016 р. становила 
15029674,0 тис. грн.

Аналізуючи  зміни  в  структурі  витрат  було 
з’ясовано, що в цілому загальні тенденції відпо-
відають тим, які були виявлені при аналогічному 
дослідженні  по  Україні.  Головною  відмінністю  є 
те, що питома вага витрат по кормам мала тен-
денцію до зменшення із 13,9% у 2014 р. до 10,7% 
у 2016 р.

Зазначені зміни обумовлені, перш за все, зна-
чним  скороченням  поголів’я  тварин,  особливо 

це  стосується  великої  рогатої  худоби.  Впродовж 
2000-2016 рр. в Харківській області поголів’я ВРХ 
в усіх категоріях господарств, у тому числі поголів’я 
молодняку та дорослих тварин на вирощуванні та 
відгодівлі і корів скоротилося більш ніж у два рази і 
у 2016 р. становило 194,2 тис. гол, 103,1 тис. гол та 
91,1 тис. гол, відповідно [15]. Іншим чинником, який 
вплинув на зменшення частки кормів у загальній 
структурі витрат, як  і по Україні в цілому, є змен-
шення частки покупних  кормів  (із  7,1% у 2014 р. 
до 4,4% у 2016 р.).

Таблиця 5
Структура витрат на виробництво продукції тваринництва  

в сільськогосподарських підприємствах України за 1990-2016 рр.,%
Статті витрат 1990 р. 2000 р. 2010 р. 2016 р.

Витрати на оплату праці 27,0 15,0 10,0 6,8
Відрахування на соціальні заходи 5,4 0,3 3,6 1,5
Матеріальні витрати, які увійшли в собівартість продукції, всього 56,2 73,2 78,4 84,7
у тому числі:
 – корми 48,6 50,1 55,6 61,5
 – інша продукція сільського господарства - - 4,4 4,3
 – пальне і мастильні матеріали 1,3 7,7 3,2 2,5
 – електроенергія 0,8 3,9 2,8 2,4
 – паливо й енергія 0,4 0,4 1,6 1,6
 – запчастини, ремонтні і будівельні матеріали 2,4 4,3 2,7 3,2
 – оплата послуг і робіт, виконаних сторонніми організаціями 2,7 6,8 8,1 9,2
Амортизація основних засобів 8,3 8,7 3,9 3,6
Інші витрати 3,1 2,8 4,1 3,4
Всього витрат 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України

Таблиця 6
Склад та структура витрат на виробництво сільськогосподарської продукції  

в підприємствах Харківської області за 2014-2016 рр.

Статті витрат 2014 р. 2015 р. 2016 р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %

Витрати на оплату праці 582684,7 7,1 664793,0 5,8 806163,9 5,4
Відрахування на соціальні заходи 216935,6 2,6 242757,3 2,1 190435,0 1,3
Матеріальні витрати які увійшли в собівартість 
продукції 5834611,9 71,0 8265412,8 72,1 10735625,8 71,4

у тому числі:
 – насіння і посадковий матеріал 753429,1 9,2 1024315,5 8,9 1446179,5 9,6
 – корми 1145822,3 13,9 1315941,9 11,5 1608213,5 10,7
 – з них: покупні 583725,2 7,1 560595,3 4,9 665114,4 4,4
 – інша продукція сільського господарства 106449,8 1,3 132746,5 1,2 180247,0 1,2
 – міндобрива 868825,9 10,6 1633592,5 14,2 2354819,9 15,7
 – пальне і мастильні матеріали 995797,7 12,1 1225619,7 10,7 1382607,0 9,2
 – електроенергія 112754,6 1,4 128340,2 1,1 161744,4 1,1
 – паливо й енергія 95889,3 1,2 69083,4 0,6 136166,5 0,9
 – запчастини, ремонтні і буд. матеріали для 
ремонту 490313,3 6,0 909386,7 7,9 1065590,4 7,1

 – оплата послуг і робіт, виконаних сторонніми 
організаціями 1265329,9 15,4 1826386,4 15,9 2400057,6 16,0

Амортизація основних засобів 488047,6 5,9 621822,6 5,4 886054,1 5,9
Інші витрати 1100955,9 13,4 1676782,4 14,6 2411395,2 16,0
Усього витрат 8223235,7 100,0 11471568,1 100,0 15029674,0 100,0

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України
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Наступним  етапом  дослідження  стало  погли-
блення аналізу тенденцій структурних змін витрат 
на  виробництво  сільськогосподарської  продукції 
в  підприємствах  Харківської  області  шляхом  їх 
розгляду за  галузевим спрямуванням  (окремо по 
рослинництву і по тваринництву).

Відомо, що  для  більшості  підприємств  галузь 
рослинництва  відіграє  виключно  важливе  зна-
чення,  оскільки  її  питома  вага  в  структурі  товар-
ної продукції в підприємствах Харківської області 

перевищує 75,0%. Аналіз структури витрат в рос-
линництві (табл. 7) показав, що тенденції які скла-
лися у розрізі за статтями витрат є аналогічними 
до відмічених раніше. В цілому варто зазначити, 
що  ситуація  в  галузі  доволі  складна.  Загальна 
сума виробничих витрат лише за три роки зросла 
більш ніж у 2 рази, що зумовлено в першу чергу 
високими темпами зростанням вартості спожитих 
продукції та послуг, а також інфляцією. Якщо ситу-
ація не зміниться, це може призвести до зниження 

Таблиця 7
Склад та структура витрат на виробництво продукції рослинництва  

в сільськогосподарських підприємствах Харківської області за 2014-2016 рр.

Статті витрат 2014 р. 2015 р. 2016 р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %

Витрати на оплату праці 393518,0 6,4 469510,8 5,1 585028,0 4,7
Відрахування на соціальні заходи 145699,9 2,4 169975,5 1,8 140244,3 1,1
Матеріальні витрати які увійшли в собівартість 
продукції 4138249,0 67,2 6387117,0 69,5 8505761,2 68,8

у тому числі:
 – насіння і посадковий матеріал 753429,1 12,2 1024315,5 11,1 1446179,5 11,7
 – інша продукція сільського господарства 41061,5 0,7 41442,3 0,5 99636,7 0,8
 – міндобрива 868825,9 14,1 1633592,5 17,8 2354819,9 19,0
 – пальне і мастильні матеріали 910420,1 14,8 1125720,6 12,2 1272303,9 10,3
 – електроенергія 49392,0 0,8 62128,6 0,7 77200,4 0,6
 – паливо й енергія 42032,0 0,7 31289,2 0,3 87603,2 0,7
 – запчастини, ремонтні і буд. матеріали для ремонту 421509,8 6,8 814592,5 8,9 941101,0 7,6
 – оплата послуг і робіт, виконаних сторонніми 
організаціями 1051578,6 17,1 1654035,8 18,0 2226916,6 18,0

Амортизація основних засобів 421772,6 6,8 551648,2 6,0 775137,7 6,3
Інші витрати 1059475,8 17,2 1615526,4 17,6 2361514,4 19,1
Усього витрат 6158715,3 100,0 9193777,9 100,0 12367685,6 100,0

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України

Таблиця 8
Склад та структура витрат на виробництво продукції тваринництва  

в сільськогосподарських підприємствах Харківської області за 2014-2016 рр.

Статті витрат 2014 р. 2015 р. 2016 р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %

Витрати на оплату праці 189166,7 9,2 195282,2 8,6 221135,9 8,3
Відрахування на соціальні заходи 71235,7 3,5 72781,8 3,2 50190,7 1,9
Матеріальні витрати які увійшли в собівартість 
продукції 1696362,9 82,2 1878295,8 82,5 2229864,6 83,8

у тому числі:
 – корми 1145822,3 55,5 1315941,9 57,8 1608213,5 60,4
з них: покупні 583725,2 28,3 560595,3 24,6 665114,4 25,0
 – інша продукція сільського господарства 65388,3 3,2 91304,2 4,0 80610,3 3,0
 – пальне і мастильні матеріали 85377,6 4,1 99899,1 4,4 110303,1 4,1
 – електроенергія 63362,6 3,1 66211,6 2,9 84544,0 3,2
 – паливо й енергія 53857,3 2,6 37794,2 1,7 48563,3 1,8
 – запчастини, ремонтні і буд. матеріали для ремонту 68803,5 3,3 94794,2 4,2 124489,4 4,7
 – оплата послуг і робіт, виконаних сторонніми 
організаціями 213751,3 10,4 172350,6 7,6 173141,0 6,5

Амортизація основних засобів 66275,0 3,2 70174,4 3,1 110916,4 4,2
Інші витрати 41480,1 2,0 61256,0 2,7 49880,8 1,9
Усього витрат 2064520,4 100,0 2277790,2 100,0 2661988,4 100,0

Джерело: розраховано авторами за даними Державної служби статистики України
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рівня інтенсифікації галузі, а відповідно і зниження 
рівня ефективності виробництва.

На  відміну  від  рослинництва,  значно  менша 
кількість підприємств виявляє бажання займатися 
та розвивати галузь тваринництва. Основною при-
чиною є збитковість виробництва продукції даної 
галузі.

Порівняно з рослинництвом величина виробни-
чих витрат в тваринництві за 2014-2016 рр. збіль-
шувалась  помітно  меншими  темпами  (табл.  8). 
Якщо розглядати величину витрат з розрахунку на 
одиницю  виробляємої  продукції,  то  виявляється 
що  темпи  її  зростання  значно  вищі.  Пояснити 
зазначені тенденції можна загальним скороченням 
поголів’я тварин. Щодо самої структури витрат, то 
на  відміну  від  рослинництва, має місце відносна 
їх  стабілізація.  Зазначене  може  бути  свідченням 
того, що в галузі відсутні інвестиційні процеси. 

В  цілому,  зважаючи  на  зазначені  вище  зміни 
у складі та структурі витрат на виробництво про-
дукції  тваринництва,  ситуація  в  галузі  і  надалі 
залишатиметься складною.

Висновки з проведеного дослідження. 
В результаті проведеного дослідження було вста-
новлено,  що  в  сільськогосподарських  підприєм-
ствах з урахуванням сучасних змін, які мали місце 
в аграрному секторі економіки, величина виробни-
чих витрат стрімко  зростає. Особливо значним є 
зростання витрат на сировину і матеріали, у тому 
числі  зростання  вартості  спожитих  у  сільському 
господарстві  продукції  та  послуг  промислового 
характеру.  З’ясовано,  що  поряд  з  інфляцією  на 
збільшення виробничих витрат впливає зростання 
їх величини з розрахунку на 1 га або 1 гол.

Вивчення  складу  та  структури  витрат  у  сіль-
ськогосподарських  підприємствах  України  пока-
зало, що суттєвих змін у структурі витрат не від-
бувалося,  разом  з  тим  варто  звернути  увагу  на 
зменшення питомої ваги по такій статті витрат як 
«Амортизація основних засобів» при одночасному 
її  підвищенні  на  «Запчастини,  ремонтні  і  буді-
вельні матеріали для ремонту». Це може свідчити 
про  наявність  проблем  з  оновленням  основних 
фондів  підприємства,  зменшення  інвестування 
у  виробничий  процес,  що  в  недалекому  май-
бутньому може мати  негативні  наслідки  в  галузі. 
Позитивним є те що частка витрат на мінеральні 
добрива  в  структурі  витрат  в  останні  роки  має 
виражену  тенденцію  до  зростання,  але  поки  що 
їх розмір в натуральному вираженні не достатній 
та  потребує  подальшого  збільшення.  Особливо 
якщо врахувати, що питома вага витрат на насіння 
і посадковий матеріал зменшується. 

При  аналізі  структури  витрат  на  виробництво 
сільськогосподарської  продукції  привертає  увагу 
те, що частка витрат на корми майже не змінилась, 
спостерігається певна стабілізація, тоді як у попе-
редні  роки  їх  частка  із  року  в  рік  суттєво  зрос-

тала. Це зумовлено одночасною дією двох чинни-
ків:  зменшенням  чисельності  поголів’я  тварин  та 
зменшенням  частки  покупних  кормів  у  загальній 
структурі витрат на корми. 

На регіональному рівні принципових відміннос-
тей у зміні величини і структури витрат не спосте-
рігається. 

Перспективи  подальших  розвідок  у  даному 
напрямку  будуть  спрямовані  на  виявлення  осно-
вних  напрямів  підвищення  ефективності  витрат 
у сільськогосподарських підприємствах.
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TRENDS OF EXPENDITURE’S FORMATION IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

Today agriculture becomes a priority and proceeds to a qualitatively new level of development in the over-
whelming majority of countries in the world. Although there are some positive changes in Ukraine, the situa-
tion in agriculture remains rather complicated. Enterprises are forced to work in conditions of high complexity, 
uncertainty and dynamism of the surrounding socio-economic environment. Enterprises of the agro-industrial 
complex must be constantly developed, improved, meet the requirements of a market economy, in order to 
achieve the ultimate goal of the activity – profit. 

One of the most important indicators, that is capable to influence the efficiency formation of the enterprise’s 
production  activity  is  the  cost  of  production,  which  accumulates  the  costs  associated with  the  production 
and sale of agricultural products. Changes in the level and trends of costs depend not only on the financial 
results of individual enterprises, but also on the efficiency of the formation of the national income of the state 
in general. The thorough analysis of the enterprise costs allows us to assess its economic status and identify 
possible ways to increase the efficiency of production, the implementation of which will contribute to further 
socio-economic development of agrarian enterprises. That is why the problem of effective formation and man-
agement of expenditures remains one of the most urgent and at the same time the most complicated, the solu-
tion of which requires significant efforts both from the state and directly from the subjects of economic activity.

As a result of the research, it was found out that in agricultural enterprises the cost of production is rapidly 
increasing, taking into account the current changes that took place in the agricultural sector. Particularly signifi-
cant is the increase in the cost of raw materials and materials, including the increase in the cost of consumed 
in agriculture products and services of industrial character. It was also found out that the increase in production 
costs is influenced by an increase in their value, calculated on 1 hectare or 1 goal, along with inflation.

The study of the composition and cost structure of agricultural enterprises in Ukraine showed that there 
were no significant changes in the structure of expenditures; at the same time, it is worth paying attention to the 
reduction of the specific weight under such item of expenses as "Depreciation of fixed assets" while increas-
ing it to "Spare parts, repairs and building materials for repair". This may indicate that there are problems with 
updating the company’s fixed assets, reducing investment in the production process, which may have negative 
consequences in the industry, in the near future. It is positive that the share of expenditures on mineral fertil-
izers in the structure of expenditures in recent years has a pronounced tendency to increase, but so far their 
size in kind is not sufficient and needs further increase. Especially if we consider that the specific gravity of the 
costs of seeds and planting material is reduced.

In the analysis of  the expenditures’ structure on agricultural production  is noticed that  the share of  feed 
costs has almost not changed,  there  is some stabilization, while  in previous years  their share significantly 
increased from year to year. This is due to the simultaneous action of two factors: a decrease in the number 
of livestock and the share of purchased feed in the overall structure of the feed’s costs. At the regional level 
fundamental differences in the change in the size and cost structure are not observed.
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Постановка проблеми.  В  сучасних  ринкових 
умовах,  що  характеризуються  високим  рівнем 
коливань попиту на продукцію,  однією з головних 
задач підприємства є ефективність його господар-
ської  діяльності.  В  сучасних  умовах  господарю-
вання приймаються рішення щодо розпорядження 
обмеженими  ресурсами,  тому  процес  виробни-
цтва орієнтується на певні критерії ефективності. 

Кількісно  оцінити  ефективність  використання 
всіх ресурсів підприємства дають змогу показники 
рентабельності. Рентабельність (від нім. rentabel – 
дохідний) характеризується співвідношенням при-
бутку  та  витрат.  Залежно  від  видів  прибутку  та 
витрат  розраховують  різні  показники  рентабель-
ності, зокрема, рентабельність: окремих видів про-
дукції, активів, власного капіталу, основного капі-
талу, підприємства загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми  підвищення  рентабельності  як  показ-
ника  економічної  ефективності  діяльності  під-
приємств  знайшли  своє  відображення  в  працях 
вітчизняних  та  зарубіжних  вчених-економістів: 
Л. Бернстайна, М. Білик, М. Коробова, Я. Костець-
кого, Г. Савицької, О. Шеремета та інших вчених.

Постановка проблеми.  Головною  метою  цієї 
роботи є аналіз рентабельності операційної діяль-
ності вітчизняних підприємств у рамках вартісної 
концепції управління.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В сучасних умовах велике значення приділяється 
комплексній  оцінці  роботи  суб’єктів  господарю-
вання,  яка  характеризує  їх  діяльність  шляхом 
вивчення сукупності показників, що відображають 
усі  аспекти  господарських  процесів,  на  підставі 

яких  можна  зробити  висновки  про  результати  їх 
роботи.  Важливим  показником  при  поточному 
плануванні  виробництва, а  також при визначенні 
фінансового стану підприємства є показники рен-
табельності.

Об’єктом дослідження в даній роботі виступає 
операційна діяльність підприємств України різних 
напрямків економічної діяльності.

Операційна  діяльність  підприємства  –  це 
основна діяльність,  яка пов’язана  з  виробництво 
або  реалізацією  продукції  (товарів,  послуг),  що 
є  визначною  метою  створення  підприємства  та 
забезпечує основну частину його доходу.

Для  порівняння  результативності  операційної 
діяльності суб’єктів господарювання є необхідним 
проведення  аналізу  ефективності  її  здійснення. 
Одним  із  найбільш  простих,  але  ефективних 
видів  цього  аналізу,  є  операційний  аналіз,  що 
отримав  назву  CVP  (cost-volum-profit,  витрати  – 
об’єм  –  прибуток).  Так,  показник  рентабельності 
операційної  діяльності  доцільно  розраховувати 
за  такими  напрямами,  як  відношення  прибутку 
(збитку) від операційної діяльності до витрат опе-
раційної діяльності.  Рентабельність (збитковість) 
операційної  діяльності  являє  собою  суму  при-
бутку від операційної діяльності, що припадає на 
100 грн витрат від операційної діяльності. Високе 
значення  даного  показника  свідчить  про  те,  що 
підприємство  має  добре  налагоджений  процес 
виробництва та реалізації продукції, постійне дже-
рело доходів.

Для більш інформативного уявлення стану опе-
раційної діяльності  за видами економічної діяль-
ності  в  Україні  на  теперішній  час,  перш  за  все 
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BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITY
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У статті дана оцінка рентабельності 
операційної діяльності вітчизняних підпри-
ємств за видами економічної діяльності. 
Методологічною основою дослідження є 
фундаментальні основи економічної теорії  
та статистичні дані офіційної статистики 
Держстатслужби України. Виконано ана-
ліз рентабельності операційної діяльності 
вітчизняних підприємств у 2016-2017 рр. у 
рамках вартісної концепції управління.
Ключові слова: рентабельність, збитко-
вість, підприємство, операційна діяльність 
підприємств, прибутковість підприємства.

В статье дана оценка рентабельности 
операционной деятельности отечествен-
ных предприятий по видам экономической 
деятельности. Методологической осно-
вой иследования есть фундаментальные 
основы экономической теории и статисти-
ческие данные официальной статистики 
Госстатслужбы Украины. Выполнен анализ 

рентабельности операционной деятельно-
сти отечественных предприятий в 2016-
2017 гг. в пределах стоимосной концепции 
управления.
Ключевые слова: убыточность, предпри-
ятие, операционная деятельность, рен-
табельность предприятий, прибыльность 
предприятия.

The estimation of profitability of the operational 
activity of the domestic enterprises by types of 
economic activity was given in the article. Met-
rological basis of the investigation process was 
fundamental groundwork of the Economic theory 
and statistical data of official State Statistics Ser-
vice of Ukraine. The analysis of profitability of the 
operational activity of the domestic enterprises 
during 2016-2017 years within the cost manage-
ment concept was performing.
 Key words: unprofitableness, the enterprise, 
operational activity, profitability of the enterprises, 
profitableness of the enterprise
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слід  попередньо  проаналізувати  попередні  роки 
діяльності.  Для  цього  розглянемо  дані  офіційної 
статистики  Держстатслужби  України  (таблиця  1), 
за попередні 5 років діяльності.

Проаналізувавши  ефективність  господарської 
діяльності підприємств України за 2012-2016 рр., 
можна зробити висновок, що спад економіки в кра-
їні  припав  на  2014  р.  На  той  момент  майже  всі 
галузі господарської діяльності були збитковими.

Проаналізувавши статистичні дані можна зро-
бити висновок, що багато напрямків господарської 
діяльності були у 2016 році збитковими. Хоча якщо 
взяти  до  уваги  загальнорічний  показник  рента-
бельності, то загалом діяльність підприємств була 
ефективною, оскільки рівень рентабельності за рік 
склав 7,4%.

Розглянемо  сучасний  стан  ефективності  опе-
раційної  діяльності  на  прикладі  вітчизняних  під-
приємств.  Для  цього  розглянемо  дані  офіційної 
статистики Держстатслужби України за 2016 р. – 
2017 р. (табл. 2).

На  підставі  наведених  даних  можна  зробити 
висновок, що найбільш рентабельною у досліджу-
ваному періоді була діяльність сільського, лісового 
та рибного  господарств. Також була ефективною 
діяльність у сфері професійної, наукової, технічної 
діяльності  та  оптова,  роздрібна  торгівля;  ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів.

Підприємства цих видів економічної діяльності 
мають найбільшу окупність витрачених у резуль-
таті операційної діяльності коштів. Це зумовлено, 
насамперед,  наявністю  потреби  у  результатах 
функціонування даних суб’єктів господарювання.

Зовсім  нерентабельною  у  звітному  пері-
оді  була операційна діяльність у сфері мистецтва, 
спорту, розваг та відпочинок. Ця тенденція зумов-

лена низьким рівнем попиту на дані види товарів 
та послуг, початковою неприбутковістю мети ство-
рення.

Якщо  взяти  до  уваги  останні  офіційні  дані 
офіційної  статистики  Держстатслужби  України 
за січень – вересень 2017 р.  (табл. 2),  то можна 
зробити загальний висновок, що ефективність гос-
подарської діяльності підприємств України підви-
щується, в порівнянні з попереднім роком.

Характеризуючи  прибутковість  сфер  еконо-
міки  проаналізуємо  рентабельність  підприємств 
за видами економічної діяльності у 2012-2016 рр. 
(рис. 1).

З  графіку  рентабельності  діяльності  підпри-
ємств за видами економічної діяльності видно, що 
протягом даних п’яти років найбільш прибутковою 
була    галузь  сільського,  лісового  та  рибного  гос-
подарства.  На  1  грн.  доходу  суб’єкти  сільського 
господарства отримували в середньому 25,54 коп. 
прибутку.  Натомість  суб’єкти  господарювання 
з  операціями з нерухомим майном в середньому 
були збиткові на 16,5 коп на кожну 1 грн.

Висновок з проведеного дослідження. В умо-
вах  ринку  проблема  ефективності  виробництва 
є  вирішальною  для  будь-якої  галузі  економіки. 
Проте ефективність у  кожній  галузі  господарства 
має свою специфіку. Проведене дослідження свід-
чить про те, що більшості вітчизняних підприємств 
та  організацій  соціальної  сфери  необхідно  під-
вищувати  ефективність  своєї  операційної  діяль-
ності,  створювати  умови  для  зростання  попиту 
на  їх  послуги.  Забезпечення  ефективної  діяль-
ності  підприємства  можливе  при  чіткому  розпо-
ділі обов’язків і відповідальності між структурними 
підрозділами підприємства та оптимізації системи 
показників для оцінки результативності їх роботи.

 
Рис. 1. Динаміка рентабельності діяльності підприємств за видами  

економічної діяльності за 2012-2016 рр.



283

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Слободян Н.Г. Організація і методика економіч-

ного аналізу. – К., 2013 р.
2.  Чернелевський  Л.М.,  Слободян  Н.Г.,  Михай-

ленко  О.В.  Аналіз  діяльності  підприємств  та 
банківських  установ:  економічний,  фінансово-
інвестиційний,стратегічний. – К., 2009.

3. Короткевич О. В. Рентабельність господарської 
діяльності підприємств. Економіка і прогнозування. – 
K., 2008.

4. Державна служба статистики України [Електрон- 
ний ресурс]. Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

5.  Діяльність  суб’єктів  господарювання  за 
2016 рік: статистичний збірник. К. : Державна служба 
статистики України, 2016. 

REFERENCES:
1.  Slobodian  N.H.  Orhanizatsiia  i  meto-

dyka  ekonomichnoho  analizu.  [Organization 

and  method  of  economic  analysis].  –  Кyiv,  2013.  
(in Ukrainian)

2.  Chernelevskyi  L.M.,  Slobodian  N.H.,  
Mykhailenko  O.V.    Analiz  diialnosti  pidpryiemstv  ta 
bankivskykh  ustanov:  ekonomichnyi,  finansovo-
investytsiinyi,stratehichnyi.  [Analysis  of  activity  of 
enterprises  and  banking  institutions:  economic,  
financial-investment,  strategic]  –  Кyiv,  2009.  (in Ukrai-
nian)

3. Korotkevych O. V. Rentabelnist hospodarskoi diial-
nosti pidpryiemstv. Ekonomika i prohnozuvannia. [Prof-
itability of economic activity of enterprises. Economics 
and forecasting.] – Кyiv, 2008. (in Ukrainian)

4.  Derzhavna  sluzhba  statystyky  Ukrainy  [Elek-
tronnyi  resurs].  [State  Statistics  Service  of  Ukraine]:  
http://www.ukrstat.gov.ua.

5. Diialnist sub’iektiv hospodariuvannia za 2016 rik: 
[Activities  of  economic  entities  for  2016:  statistical  
collection.] – Кyiv: statystychnyi zbirnyk, 2016. 

Mikhaylenko O.V.
Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor, Department of Accounting and Audi
National University of Food Technologies

Nikolaenko S.M.
Assistant of the Department of Accounting and Audi

National University of Food Technologies
Neroda Y.O.

Master 
National University of Food Technologies

ANALYZING OF PROFITABILITY OF THE OPERATIONAL ACTIVITY BY TYPES 
 OF ECONOMIC ACTIVITY

The  target of  the  investigation  is  to  carry out estimation of profitability of  the operational activity of  the 
domestic enterprises by types of economic activity that implies raising their information competence, and is 
able to raise competitiveness of business entities in a market environment. During the investigation process 
were used fundamental groundwork of the Economic theory and statistical data of official State Statistics Ser-
vice of Ukraine. In the article, the estimation of economic efficiency of operational activity of enterprises was 
carried out. The dynamics of aggregation financial results, levels of profitability of operational activity were ana-
lyzed. Scrutinizing efficiency of the economic activity of the Ukrainian enterprises during 2012 – 2016 years, 
we can make conclusion that economy downturn of the country was in 2014 year. In that time, almost all of the 
branches of economic activity were unprofitable. Describing profitability of economy sphere it was found that 
during five years the most profitable branches were agriculture, forestry and fisheries. Contrariwise, economic 
entities with  real estate operational activity were unprofitable.  It  is concluded  that  the majority of domestic 
enterprises and social sector organizations need to increase the efficiency of their operations, create condi-
tions for the growth of demand for their services. Providing effective business activity is possible with a clear 
division of liabilities and responsibilities between the structural branches of the enterprise and optimization of 
the system indicators for estimating the effectiveness of their work.
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Постановка проблеми.  Однією  з  ключо-
вих  задач  кожного  підприємства  є  формування 
команди компетентних фахівців. HR структурні під-
розділи, що є відповідальними за навчання та роз-
виток персоналу, орієнтовані на формування необ-
хідних підприємству компетенцій співробітника та 
їх удосконалення. Практика господарювання свід-
чить, що такі підприємства, які здійснюють управ-
ління  персоналом  з  використанням  компетент-
нісних підходів, впроваджують цілу низку заходів 
та використовують різні методи всередині органі-
зації. Загальновідомим є й те, що на формування 
та розвиток компетенцій співробітника впливають 
як внутрішньо-організаційні процеси, так і зовнішні 
фактори  соціально-економічного  середовища. 
За  таких  умов постає необхідність  у дослідженні 
впливу соціально-економічних чинників на форму-
вання компетенцій персоналу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням  дослідження  компетенцій  та  компе-
тентності  персоналу,  ефективного  менеджменту 
присвячені  праці  І.О.  Волобоєвої  [1],  Л.М.  Спен-
сера  та  С.Н.  Спенсера  [2],  Д.К.  МакКеланда  [3], 
М.Л. Цуркан [4], О.В. Вартанової [5], Г.В. Михайляк 
[6], Б. П-О Кошового [12].   Проте питання впливу 
соціально-економічних  чинників  на  формування 
компетенцій  персоналу  залишається  малодослі-
дженим.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
виявлення  впливу  соціально-економічних  чинни-
ків  (макрорівень), що впливають на розвиток ком-
петенцій  персоналу,  з  аналізуванням  та  оцінкою 
ступеню впливу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Швидкозмінність  внутрішнього  та  зовнішнього 
середовища  здійснює  беззаперечний  вплив  на 
формування  і  розвиток  професійної  компетент-
ності  персоналу  підприємства.  Теорія  та  прак-

тика  менеджменту  засвідчує,  що  відбувається 
постійне  зростання  вимог  до  наявних  компетен-
цій  працівника  [1].  «Компетенція  –  базова  якість 
індивіда, що має причинне відношення до ефек-
тивного  та/  або  найкращого  на  основі  критеріїв 
виконання  роботи»  [2,  с.  9].  Компетенції  явля-
ють  собою  базові  якості  людей  та  обумовлюють 
«варіанти  поведінки  або  мислення»,  що  можуть 
бути поширені на різні ситуації та тривати певний 
період часу [2, c. 9]. Компетенцію також розгляда-
ють як  здатність персоналу виконувати необхідні 
завдання  у  відповідності  з  місією  та  цінностями 
компанії  [3]. Менеджери  з  персоналу  зацікавлені 
у  залученні  до  роботи  працівників,  які  володіють 
компетенцією «безперервність навчання», а також 
володіють  системним  мисленням,  здатні  сприй-
мати  корпоративні  відносини  і  цінності  [4,  с.  63]. 
Важливим є й те, що структура компетенцій пер-
соналу  включає  в  себе  знання,  вміння,  навички 
та  досвід,  а  також  ціннісні  орієнтири,  мотивацію 
та психологічні установки  [5, с. 94]. У своїй праці 
«Сутність компетенцій та фактори їх формування 
у працівників підприємств» Михайляк Г.В., виділяє 
моральне та матеріальне стимулювання, як моти-
ваційні  стимули  завдяки  яким  можуть  формува-
тися та удосконалюватися компетенції працівника 
[6, с. 96-97]. Якщо розглядати ключові компетенції 
працівників, то в основі кожної – лежить не тільки 
професійна,  але  й  психологічна  складова,  яка 
формується  під  впливом  соціально-економічних 
чинників. На нашу думку, розглядаючи соціально-
економічні чинники формування компетенцій пер-
соналу,  в  першу  чергу,  необхідно  звернути  увагу 
на  показники  середньої  заробітної  плати  в  кра-
їні.  Заробітна  плата  –  це  грошова  винагорода, 
яку  працівник  отримує  за  свою  роботу.  З  метою 
вивчення  значення  заробітної  плати  при  виборі 
місця працевлаштування та пріоритетності крите-
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У статті розглянуто показники росту 
середньої заробітної плати в Україні, показ-
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The indicators of average wage growth in 
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ріїв вибору роботи нами було опитано 45 студентів 
випускних курсів різних спеціальностей Сумського 
національного аграрного університету. Результати 
опитування продемонстрували, що для 82,2% рес-
пондентів розмір заробітної плати є пріоритетним 
під час вибору роботодавця, а 75,6% – вважають 
матеріальні засоби мотивації найефективнішими. 
Згідно даних дослідження, представлених у моно-
графії  «Випускники  ВНЗ  у  сучасному  соціокуль-
турному  просторі»,  найвагомішим  критерієм  при 
виборі  роботодавця випускниками є рівень  заро-
бітної плати (76% опитаних) [7, с. 373].

За результатами щорічного дослідження компа-
нії  EY  «Найкращий  роботодавець»,  проведеного 
у 2016 році, 74% опитаних респондентів (фахівці 
з  різних  галузей  України)  віднесли  розмір  заро-
бітної плати до ключових критеріїв привабливості 
роботодавця [8].

Розглянемо  динаміку  середньомісячної  заро-
бітної  плати  в  межах  України  та  порівняємо  її 
з даними про заробітну плату в сільському госпо-
дарстві.

Аналізуючи  дані  рис.  1,  зауважимо,  що  за 
останні  десять  років  прослідковується  позитивна 
тенденція  щодо  збільшення  середньомісячної 
номінальної  заробітної  плати  працівників,  зайня-

тих  у  сільському  господарстві  (2007  р.  –  57,1%, 
а 2017 р. – 85,3%) у порівнянні з середньомісячною 
заробітною платою в межах країни. Таким чином, 
можемо  припустити,  що  підвищення  рівня  заро-
бітної плати у сільському господарстві підвищило 
конкурентоспроможність  аграрних  роботодавців 
в  очах  потенційних  працівників.  Якщо  слідувати 
цьому припущенню, то кількість людей, бажаючих 
працювати в аграрному секторі економіки, мала б 
зрости, а отже мав би зрости і рівень конкуренції 
серед претендентів на посади. Така ситуація спо-
нукає  кандидатів  на  посади  займатися  активним 
розвитком  власних  професійних  компетенцій, 
а вже працюючий персонал – займатися самоос-
вітою з метою безперервного професійного розви-
тку. Проте, базуючись на власних спостереженнях 
автора, зауважимо, що дана тенденція не завжди 
характерна  для  виробничого  персоналу,  проте  є 
актуальною для управлінського персоналу. Також 
до  соціально-економічних  чинників,  що  впли-
вають  на  формування  компетенцій  персоналу 
ми  відносимо  тенденції  ринку  праці.  Так,  напри-
клад, у 2007 р. середньомісячне навантаження на 
10 вільних робочих місць складало 33 особи, а за 
підсумком 2017 р.  –  55 осіб  [10]. На нашу думку 
зростання рівня безробіття негативно впливає на 

 
Рис. 1. Динаміка середньомісячної заробітної плати за період 2007– 2017 рр.

Джерело: сформовано автором на основі [9]

 
Рис. 2. Рівень безробіття в Україні за період 2007-2017 рр.

Джерело: сформовано автором на основі [10]
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формування  професійних  компетенцій.  З  одного 
боку нестабільність ринку праці та ймовірність ско-
рочень мала б стимулювати працівників уважніше 
ставитися  до  роботи,  розвиватися  професійно. 
Ми ж  дотримуємося  тієї  думки, що  для  розвитку 
компетенцій  персоналу  необхідно,  щоб  потреби 
кадрів у безпеці (2-й рівень згідно піраміди А. Мас-
лоу) були задоволені. «До потреб безпеки А. Мас-
лоу  відносить  потреби  індивіда  жити  у  відносно 
стабільній, безпечній і передбачуваній обстановці, 
що  пов’язано  з  потребами  в  організації,  порядку 
та  певних  заборонах,  звільненні  від  страху,  три-
воги та хаосу» [11, с. 7; 12]. Страх втратити роботу 
негативно  впливає  розвиток  компетенцій  персо-
налу.  За  даними  сайту  Head  Hunter  25%  опита-
них  респондентів  бояться  втратити  роботу  [13].  
На рис. 2 представлено динаміку рівня безробіття 
в Україні.

Дані  рис.  2  свідчать, що  в  Україні  рівень  без-
робіття  є  доволі  значним  та  має  тенденцію  до 
зростання.  Слід  зауважити,  що  страх  втрати 
роботи  не  є  безпідставним,  адже  за  період 
з 2007 по 2017 рр. динаміку рівня безробіття   не 
можна назвати стабільно-позитивною. Так, у період 
з 2007-2009 рр. число безробітних в Україні зросло 
на 539,9  тис. осіб. У період з 2009-2013 рр.  спо-
стерігалася  позитивна  динаміка  до  зменшення 
безробіття,  кількість  зареєстрованих  безробіт-
них  скоротилася  на  380,2  тис.  осіб,  а  протягом 
2013-2017  рр.  зросла  на  120,9  тис.  осіб.  Разом 
з  тим відмітимо, що  статистичні  дані щодо рівня 
безробіття не є абсолютно достовірними, адже не 
всі  українці,  які  втратили роботу,  звертаються до 
Державної Служби зайнятості населення. Співро-
бітник, який постійно переживає стрес через три-
вогу втрати роботи не може сконцентруватися на 
якісному виконанні  поточних  задач.  «…Соціальні 
страхи  лімітують  соціальну  активність  людини, 
стримують її особистісну соціальну реалізацію та 
розвиток…» [14, с. 6]. Страх втратити роботу най-
частіше  пов’язаний  з  необхідністю  фінансового 
забезпечення  себе  чи  родини  [13].  Таким чином, 
зробимо припущення, що на рівень розвитку ком-
петенцій персоналу може також впливати й рівень 
інфляційних  процесів  у  національній  економіці. 
Інфляція знецінює вартість грошей, яку отримує за 

свою роботу персонал, при цьому потреби кожного 
співробітника, як  і потреби у товарах та послугах 
членів його родини, залишаються незмінними. 

Аналізуючи  індекс  споживчих  цін  за  період 
2008-2012 рр.  (рис.  3),  зауважимо, що    динаміка 
була позитивною. З 2012-2015 рр. відбулося різке 
зростання  показників,  натомість  з  2015-2017  рр. 
динаміка є нестабільною. Разом з тим, зауважимо, 
що, порівнюючи показники інфляції 2015-2017 рр., 
істотно вдалося зменшити темпи інфляційних про-
цесів – 20,7%, що свідчить про відносну стабіліза-
цію цін.

У  разі,  якщо  роботодавець  не  має  змоги  під-
вищити  розміри  заробітних  плат  персоналу, щоб 
нівелювати інфляційну різницю, виникає ситуація, 
за  якої  кадри  мають  продовжувати  виконувати 
сталий  обсяг  роботи  за  ту  ж  винагороду,  але  їх 
потреби будуть задоволені у меншій мірі. На нашу 
думку,  така  ситуація  з  часом призводить до  зни-
ження рівня мотивації та ініціативності персоналу; 
зростання    коефіцієнта  плинності  кадрів.  Спів-
робітник,  який  надміру  стурбований  проблемою 
заробітку,  не  виявляє  інтересу  до  проблем  ком-
панії, не приділяє увагу розвитку компетенцій, які 
допоможуть  ефективніше  виконувати  роботу, що 
характерно  для  підприємств,  де  відсутній  нала-
годжений механізм:  додаткових  виплат  за  набуті 
знання  і компетенції; матеріальної мотивації пер-
соналу.  За  таких  обставин  співробітник  приділя-
тиме увагу розвитку компетенцій, що допоможуть 
йому  досягти  більш  бажаного  рівня  фінансового 
забезпечення. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Вплив макроекономічних факторів,  таких  як  роз-
мір середньої заробітної плати, попит і пропозиція 
робочої сили на ринку праці, рівень інфляції опо-
середковано  здійснюють  вплив  на  формування 
компетенцій  персоналу,  адже  під  час  взаємодії 
особистості  з  навколишнім  середовищем  вони 
впливають  на  її  переконання,  мотиви  і  потреби, 
а  також  обумовлюють  поведінку  співробітника. 
Компетенції  співробітника формуються  та прояв-
ляються лише  за  відповідних  умов  праці  (розмір 
заробітної плати,  система мотивації, мікроклімат, 
зручне  робоче  місце,  тощо),  які  забезпечує  під-
приємство  (мікрорівень).  В  реаліях  сьогодення 

 
Рис. 3. Індекс споживчих цін в Україні за період 2007-2017 рр.,%.

Джерело: сформовано автором на основі [15]
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для  українців  надзвичайно  важливим  показни-
ком привабливості роботодавця є високий рівень 
заробітної  плати.  На  нашу  думку,  розробку  про-
грам розвитку компетенцій та мотивації персоналу 
варто  здійснювати  не  тільки  виходячи  з  потреб 
підприємства, але й з врахуванням впливу еконо-
міко-соціальних чинників (макрорівень) на персо-
нал. Разом з тим, вчасна локалізація впливу нега-
тивних  зовнішніх  чинників  за  рахунок  внутрішніх 
ресурсів підприємства сприятиме розвитку компе-
тенцій персоналу.
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THE INFLUENCE OF SOCIO– ECONOMIC FACTORS ON FORMATION  
OF PERSONNEL COMPETENCIES

One of the key tasks of each enterprise is the formation of a team of competent specialists. HR structural 
departments that are responsible for training and personnel development, focus on the formation of the neces-
sary competencies of the employee and their improvement. The internal organizational processes and external 
factors of the economic and social environment influence the formation and development of the employee’s 
competencies. The article is devoted to the study of influence of economic and social factors on formation of 
personnel competencies. Methods: questionnaires, expert surveys, sample surveys, generalization, compara-
tive analysis, statistic. The purpose of  the article  is  to  identify  the  impact of socio-economic factors (macro 
levels) that affect the development of personnel competences, with the analysis and assessment of the degree 
of influence. The indicators of average wage growth in Ukraine and in agriculture sector of Ukraine economic 
(for  period 2007-2017  years),  unemployment  rate  indicators  2007-2017  years,  index of  price  growth have 
been discussed in article. The results of various researches on the priorities of employer selection and criteria 
of choosing a job by young specialists (group of respondents is  included graduates of the University) have 
been presented in the article. The connection between the indicators of economic growth and the process of 
formation and development of personnel competencies has been explained. Scope of results. The results can 
be used in the field of personnel management and in education (in the context of  improving the theoretical 
concepts of systems  of motivation of personnel). Recommendations for further research. The issue of devel-
oping new methods and ways for development of personnel, taking into account the current level of influence 
economic and social factors to the process of formulation competencies of employees are becoming topical.
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Постановка проблеми. Проблема визначення 
ефективності  підприємства  та  пошуку  напрямків 
її підвищення є складною і такою, що важко фор-
малізується.  Адже  будь-яке  підприємство  –  це 
складна  система,  яку  важко  спростити,  не  втра-
тивши при цьому її суттєвих характеристик.

В умовах ринку для забезпечення економічного 
розвитку підприємства змушені постійно контролю-
вати і підвищувати ефективність своєї діяльності. 
Поняття  ефективності  як  економічної  категорії 
достатньо досліджувалось у вітчизняній  і в  зару-
біжній економічній літературі, проте до цього часу 
немає однозначного чіткого трактування економіч-
ної сутності даної категорії та єдиних критеріїв, за 
якими  вона може бути  оцінена  кількісно  і  якісно. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Правильність  побудови  системи  ефективності 
роботи підприємства залежить від розуміння кате-
горії «ефективність». Тому багато праць вітчизня-
них  і  та  зарубіжних  вчених  присвячено  поняттю 
«ефективність».  Як  відмічає  В.А.  Медвєдєв,  «ні 
одна  з  економічних  категорій  більш  конкретного 
порядку не може бути повністю розкрита без вра-
хування  її  зв’язку  з  економічною  ефективністю 
виробництва» [1, с. 92].

В. Нелепа, вважає, що ефективність виробни-
цтва  виражається  в  використанні  всіх  факторів 
виробництва  –  земельних  і  трудових  ресурсів, 
матеріально-технічних засобів [2, с. 235].

Поняття  «ефективність»,  у  наукових  дороб-
ках В.  Кулішова  [3]  характеризує  співвідношення 
результатів та витрат.

Ефективність  –  загальноекономічна  категорія, 
суть  якої  полягає  в  тому,  щоб  досягнути  вироб-

ничих  цілей  з  найменшими  затратами  наявних 
ресурсів. Л.І. Абалкін дає таке визначення: «Еко-
номічна ефективність представляє собою форму, 
за  допомогою  якої  діє  і  проявляється  загаль-
ний  закон  економії  часу.  Вона  безпосередньо 
пов’язана з дією основного економічного закону  і 
відображає  ступінь  або  повноту  реалізації  осно-
вного  економічного  інтересу  суспільства.  Рівень 
і  динаміка  ефективності  виробництва  є  узагаль-
нюючими показниками, які характеризують досяг-
нутий ступінь  і темп соціально-економічного про-
гресу суспільства» [4, с. 101].

Сінавіна B.C. вважає, що критерієм економічної 
ефективності служить підвищення продуктивності 
праці внаслідок зниження затрат живої уречевле-
ної праці на випуск одиниці продукції, збільшення 
об’єму  виробництва  і  росту  його  рентабельності 
[5, с. 45].

Тарасенко  Г.С  говорить  про  економічну  ефек-
тивність матеріальної  і  соціальної  сфер, а  також 
суспільного виробництва в цілому може бути оха-
рактеризована співвідношенням таких форм про-
дуктивності і затрат, в яких би найбільш адекватно 
відображалися  відповідно  економічний  ефект 
і затрати на його досягнення [6, с. 96].

Формулювання цілей статті.  Провести  тео-
ретичні дослідження поглядів щодо ефективності 
діяльності  підприємства,  проаналізувати  сучасні 
концепції  її  оцінки  та  обґрунтувати  напрямки 
оцінки ефективності діяльності підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Оскільки  ефективність  діяльності  підприємства 
являє собою результат взаємодії елементів вироб-
ничого процесу: робочої сили, предметів праці і засо-

ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНКИ
EFFECTIVENESS OF THE ENTERPRISE ACTIVITY  
AND THEORETICAL APPROACHES TO ITS EVALUATION

УДК 65.011.46

Онокало В.Г.
к.е.н., доцент кафедри економіки 
підприємства, 
Навчально-науковий інститут економіки 
та менеджменту
Національного університету водного 
господарства 
та природокористування

У статті досліджена ефективність діяль-
ності підприємства і теоретичні підходи 
до її оцінки. Розглянуті та проаналізовані  
напрямки  оцінки ефективності діяльності 
підприємства.  Для формування загального 
висновку про ефективність роботи підпри-
ємства доцільно використовувати комплек-
сну систему показників, яка включає показ-
ники ефективності: робочої сили, засобів та 
предметів праці; управління та організації; 
техніки та технології; конкуренції, попиту 
та пропозиції.
Ключові слова: ефективність, оцінка, ана-
ліз, прибуток, показники. 

В статье исследована эффективность 
деятельности предприятия и подходы к 
ее оценке. Рассмотрены и проанализиро-
ваны направления оценки эффективности 
деятельности предприятия. Для форми-
рования общего вывода об эффективно-
сти работы предприятия целесообразно 

использовать комплексную систему пока-
зателей, которая включает показатели 
эффективности: рабочей силы, средств 
и предметов труда; управления и органи-
зации; техники и технологии; конкуренции, 
спроса и предложения. 
Ключевые слова: эффективность, оценка, 
анализ, прибыль, показатели. 

The article efficiency of activity of enterprise and 
going is investigational near its estimation. Con-
sidered and analyzed directions of estimation 
efficiency of activity of enterprise. For forming 
of general conclusion about efficiency of work 
of enterprise, it is expedient to use the complex 
system of indexes, which includes the indexes of 
efficiency: lab our force, facilities and articles of 
lab our; managements and organizations; tech-
niques and technologies; competition, demand 
and supply.  
Key words: efficiency, estimation, analysis, 
income, indicators.
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бів праці,  система показників ефективності  скла-
дається  з  показників  ефективності  використання 
праці,  основних  фондів,  матеріальних  ресурсів.

Більшість дослідників до числа узагальнюючих 
відносять показники рентабельності [7; 8]. Рента-
бельність  –  це  відношення  корисного  результату 
виробничо-господарської  діяльності  до  величини 
сукупних затрат на його отримання. Показник рен-
табельності  узагальнює  інші  показники  ефектив-
ності  і  дозволяє  досліджувати  вплив  сукупності 
факторів,  які  впливають  на  кінцевий  результат 
роботи  підприємства.  Він  має  чіткий  економіч-
ний  зміст,  є  наскрізним,  порівняним  у  часі  та  у 
просторі. Показник  рівня  рентабельності  набув  у 
вітчизняній практиці найбільшого поширення для 
оцінки й аналізу економічної ефективності.

Як узагальнюючий показник результатів діяль-
ності  підприємств  часто  використовується  показ-
ник  прибутку  .  Але,  на  думку  А.Д.  Шеремета, 
прибуток в абсолютному вираженні не має влас-
тивості  сукупного  ефекту,  він  містить  в  собі  такі 
фактори,  як  собівартість  продукції,  збільшення 
обсягу продукції,  її  якість  і  асортимент й  т.і.,  але 
не  відображає  результати  застосування  ресур-
сів, тобто авансування капіталу, що проявляється 
тільки в показнику рентабельності  [9, с. 77]. А на 
думку Марка Брауна «компанія може демонстру-
вати  прибуток  у  бухгалтерському  балансі,  але 
у дійсності працювати у збиток, якщо згадати про 
вартість капіталу, необхідного для управління біз-
несом. Тому прибуток може виявитися тим показ-
ником,  який  вводить  менеджерів  в  оману  при 
оцінці фінансового успіху» [10, с. 120].

Більш  суттєвим  підходом  до  загальної  оцінки 
ефективності  виробництва  є  метод  визначення 
приросту ресурсу на 1% приросту обсягу продукції 
та метод визначення частки впливу інтенсифікації 
на збільшення продукції, взяте за 100% [11, с. 4]. 
Частка впливу екстенсивного фактора на приріст 
продукції визначається як відношення темпу при-
росту  кожного  виду  ресурсів  до  темпу  приросту 
продукції, а частка впливу інтенсивного фактора – 
як різниця між одиницею і часткою впливу екстен-
сивного фактора.

Головним  недоліком  вищенаведених  методик 
оцінки  і  аналізу  економічної  ефективності  діяль-
ності  в  ринкових  умовах  господарювання  є  від-
сутність  залежності  їх  від  конкурентних  позицій 
підприємства  і  ступеня  задоволення  ринкового 
попиту. Інакше кажучи, у запропонованих методи-
ках відсутні оцінки росту ефективності функціону-
вання підприємства залежно від ступеня задово-
лення ринкового попиту.

На нашу думку оцінка ефективності діяльності 
підприємства  буде  неповна  без  аналізу  показни-
ків  ефективності  за  напрямками  його  діяльності. 
Схема, що пропонується нами, складена  на основі 
матеріалу Небави М.І. [12, с. 66-67] та добавлена 
ринковою складовою, окреслює загальні напрямки 
за якими проводиться оцінка ефективності діяль-
ності підприємства (рис. 1).

Перший з них – ресурсний – відображає пер-
шочергову  необхідність  аналізу  ефективності 
використання  наявної  матеріальної  бази  вироб-
ництва  та живої праці. При цьому слід врахову-
вати  рівень  завантаження  обладнання  в  часі, 

Рис. 1. Напрямки оцінки  ефективності діяльності підприємства
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структуру  собівартості  продукції,  що  виготов-
ляється,  з  точки  зору  співвідношення  в  ній  час-
ток амортизації, матеріальних витрат,  витрат на 
оплату  праці.  Зазначені  показники  слід  розгля-
нути  в  динаміці,  а  також  по  можливості  порів-
няти з показниками найближчих конкурентів. Для 
оборотних фондів  найважливішим показником є 
швидкість  їх  обороту,  отже,  слід  проаналізувати 
чинники  її  збільшення,  зокрема  такі:  зменшення 
обсягів  незавершеного  виробництва;  удоскона-
лення  системи  матеріально-технічного  забезпе-
чення  з  метою  оптимізації  виробничих  запасів; 
прискорення  реалізації  готової  продукції  (акти-
візація  маркетингової  діяльності);  зменшення 
обсягів дебіторської заборгованості.

Крім того, слід звернути увагу і на інші напрямки 
раціоналізації  використання матеріальних  ресур-
сів:  проаналізувати  основні  причини  втрат  та 
нераціонального використання ресурсів; забезпе-
чити  обґрунтоване нормування  втрат матеріалів; 
організувати  використання  вторинних  ресурсів; 
створити  систему  заохочення  за  економію  сиро-
вини, енергії  та матеріалів й відпрацювати  її діє-
вість; акцентувати увагу на використанні сучасних 
високотехнологічних матеріалів.

Що  стосується  аналізу  ефективності  викорис-
тання  трудового  потенціалу  підприємства,  то  тут 
слід зосередити увагу на таких аспектах: внутріш-
ньозмінні  втрати  робочого  часу;  втрати  робочого 
часу  внаслідок  плинності  кадрів;  рівень  викорис-
тання  засобів механізації,  автоматизації  праці  та 
комп’ютерної  техніки;  аналіз  системи  стимулю-
вання  працюючих;  визначення  професійно-квалі-
фікаційної структури працюючих.

У  межах  організаційного  напрямку,  здійсню-
ється  пошук  можливостей  підвищення  ефектив-
ності тих проектів, що відбуваються на підприєм-
стві. При цьому насамперед увага звертається на 
ефективність управління.

Важливою  складовою  ефективності  підприєм-
ства,  а  отже,  і  значним  резервом  її  підвищення, 
є  організація  виробничого  процесу.  У  конкрет-
них  умовах  підприємства  слід  проаналізувати 
всі  аспекти,  що  визначають  ефективність  орга-
нізації робіт, – від рівня робочого місця окремого 
робітника  чи  спеціаліста  до  рівня  підприємства 
в цілому. 

У  межах  ринкового  напрямку,  здійснюється 
пошук  можливостей  підвищення  ефективності 
на підприємстві і поза нього. При цьому насампе-
ред увага звертається на ефективність конкурен-
ції та попиту і пропозиції.  

І,  нарешті,  останнім  (але  не  за  важливістю) 
напрямком  пошуку  можливостей  підвищення 
ефективності є технологічний.

Вирішення  проблеми  технологічного  відста-
вання  особливо  актуальне  для  українських  під-
приємств. 

Висновки з проведеного дослідження. Уза-
гальнюючи вищевказане, зазначимо, що більшість 
методик,  які  дотепер  використовуються  в  Україні 
для оцінки  і  аналізу ефективності  діяльності  під-
приємств,  має  ряд  недоліків:  вони  дозволяють 
визначити  і  проаналізувати  ефективність  діяль-
ності  «ізольованих»  від  ринкових  умов  підпри-
ємств;  дозволяють  повною  мірою  визначити  і 
проаналізувати  вплив  внутрішніх  факторів  на 
ефективність, але практично не враховують вплив 
зовнішніх  ринкових;  відсутні  оцінки  росту  ефек-
тивності  функціонування  підприємства  залежно 
від  ступеня  задоволення  ринкового  попиту:  не 
дають  змоги  оцінити  ефективність  функціону-
вання капіталу підприємства, втіленого у знаннях 
і  кваліфікації  співробітників,  здатність  підприєм-
ства утримувати й залучати нових клієнтів, рівень 
корпоративної  культури;  мають  ретроспективний 
(історичний)  характер  цих  показників, що  значно 
зменшує  їх  цінність  для  прийняття  стратегічних 
управлінських рішень.

На  нашу  думку,  для  формування  загального 
висновку  про  ефективність  роботи  підприємства 
доцільно  використовувати  комплексну  систему 
показників  яка  включає  показники  ефективності: 
робочої  сили,  засобів  та  предметів  праці;  управ-
ління  та  організації;  техніки  та  технології;  конку-
ренції, попиту та пропозиції.
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EFFECTIVENESS OF THE ENTERPRISE ACTIVITY AND THEORETICAL APPROACHES  
TO ITS EVALUATION

Under conditions of the market for maintenance of economic development, enterprises forced to constantly 
monitor and increase efficiency of their activity. The concept of efficiency as an economic category sufficiently 
investigated in domestic and in foreign economic literature, but by that time there is unequivocal clear interpre-
tation of the economic essence of this category and the only criteria by which it can quantified and qualitatively.

Since the efficiency of the enterprise is the result of the interaction of elements of the production process: 
labor, labor and labor, the system of indicators of efficiency consists of indicators of efficiency of labor, fixed 
assets, material resources.

Most of the techniques currently used in Ukraine to assess and analyze the efficiency of enterprises, has 
a number of shortcomings. The main disadvantage of the methods of assessing and analyzing the economic 
efficiency of activities in market conditions of management is the lack of their dependence on the competitive 
position of the enterprise and the degree of satisfaction of market demand. In other words, in the proposed 
methods there are no estimates of the growth of the efficiency of the enterprise depending on the degree of 
satisfaction of market demand.

In our opinion, in order to formulate a general conclusion about the efficiency of the company’s operations, 
it is expedient to use a complex system of indicators in the areas of its activities. Using market indicators. It 
includes performance indicators: labor, tools and labor; management and organization; technology and tech-
nology; competition, supply and demand.
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Постановка проблеми. В умовах нестабільного 
зовнішнього  середовища  підприємства  зі  склад-
ним  технологічним  процесом  і  високою  ресурсо-
місткістю виробництва повинні приділяти постійну 
увагу  ефективності  використання  фінансових 
ресурсів, як в оперативному плані, так і в довгостро-
ковій перспективі. У практиці фінансового менедж-
менту  набула  поширення  методологія  антикри-
зового управління як особлива система не тільки 
екстреної  допомоги,  а  й  системи  забезпечення 
сталого  розвитку  та  фінансового  оздоровлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми  розвитку  підприємств  будівельної 
галузі розглядають у своїх дослідженнях наступні 
автори:    Токарева  О.,  Крикун  К.,  Рогожин  П., 
Гойко А., українські вчені: Савенко В., Савенко С., 
Доценко В., Клюєва В., Пальчик С., Окландер Т., 
Педько І., Петрищенко Н.. Економічна сутність та 
характеристика поняття «фінансове оздоровлення 
підприємства»  було  предметом  дослідження 
значної  кількості  як  закордонних,  так  і  вітчизня-
них  вчених-економістів:  Бандурина  В.,  Бланка  І., 
Григор’єва  В.,  Ільченко  А.,  Масовий  Н.,  Юна  Б., 
Орловської Ю.  і  ін. Опис  окремих  аспектів  оздо-
ровлення підприємств у форматі реструктуризації 
містять наукові роботи: Вятрович О., Лєпьохіна І., 
Моргулець О., Ніценко В.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Теоретичне  обґрунтування  кризових 

явищ і розробка основних напрямків фінансового 
оздоровлення  будівельного  підприємства,  що 
дозволить досягти фінансової рівноваги та виходу 
з  кризового  стану.  Ключова  мета  проведення 
реструктуризації  ‒  підвищення  конкурентоспро-
можності, ефективності та стійкості підприємства.

Виклад основного матеріалу.  У  загальному 
розумінні,  стратегія  розвитку  будівельної  органі-
зації  повинна  бути  орієнтована  на  згладжування 
циклічних коливань, вирівнювання траєкторії роз-
витку, що включає етапи спаду, ділової активності, 
стабілізації і підйому.

Кризовий  стан,  при  певних  обставинах,  може 
з’явитися  у  кожного  господарюючого  суб’єкта  і 
причинами  стають  різноманітні фактори.  У  прак-
тиці дослідження  кризових явищ на підприємстві 
дані фактори поділяють на дві групи [1, с. 296]: 

• закономірні – очікуються у зв’язку зі специфі-
кою діяльності господарюючого суб’єкта, але неві-
домо, коли, як і чи відбудеться така ситуація;

• раптові – форс-мажорні обставини (природні 
катаклізми, катастрофи та інше).

Наведемо приклад будівельної  галузі України, 
яка  з  2008  року  переживала  глибоку  і  затяжну 
кризу. Світовий фінансовий спад, який в багатьох 
країнах вдарив по ринку нерухомості, відгукнувся 
в Україні  заморожуванням будівництва, падінням 
цін  на  квартири,  згортанням  іпотечних  програм 
[2]. Ще  на  початку  2008  року  стало  простежува-
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У сучасних умовах функціонування підпри-
ємств проблема платоспроможності набу-
ває особливої актуальності. У статті роз-
глянуті теоретичні та прикладні питання 
фінансового оздоровлення підприємства 
на прикладі будівельної галузі. Здійснена 
спроба розкриття сутності кризи та 
фінансового оздоровлення будівельного 
підприємства, відображені основні шляхи 
рішення руйнівних проблем. Запропонова-
ний механізм та інструментарій фінансо-
вого оздоровлення дає змогу відновлення 
платоспроможності будівельного підприєм-
ства в період трансформаційних процесів в 
економіці держави.
Ключові слова: антикризове управління, 
фінансове оздоровлення, реструктуризація, 
стійкий розвиток підприємства.

В современных условиях функционирования 
предприятий проблема платежеспособно-
сти приобретает особую актуальность. 
В статье рассмотрены теоретические 
и прикладные вопросы финансового оздо-
ровления предприятия на примере строи-
тельной отрасли. Осуществлена попытка 
раскрытия сущности кризиса и финансо-
вого оздоровления строительного предпри-

ятия, отражены основные пути решения 
разрушительных проблем. Предложенный 
механизм и инструментарий финансового 
оздоровления позволяет восстановить пла-
тежеспособность строительного предпри-
ятия в период трансформационных процес-
сов в экономике государства.
Ключевые слова: антикризисное управ-
ление, финансовое оздоровление, реструк-
туризация, устойчивое развитие предпри-
ятия.

In the modern conditions of functioning of enter-
prises the solvency problem becomes of special 
urgency. The article deals with theoretical and 
applied questions of the financial rehabilitation 
of an enterprise on the example of the construc-
tion industry. An attempt was made to reveal the 
essence of the crisis and financial recovery of the 
construction company, reflecting the main ways 
to solve devastating problems. The proposed 
mechanism and instrument of the financial reha-
bilitation enables to restore the solvency of the 
construction company during the period of trans-
formation processes in the state’s economy.
Key words: crisis management, financial reha-
bilitation, restructuring, sustainable development 
of the enterprise.
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тися  зменшення  обсягів  фінансування  будівель-
ної  галузі,  скорочення  замовлень на будівництво 
об’єктів в різних галузях і сферах діяльності. 

З  початку  2009  року  криза  будівельної  галузі 
переходить  в  активну  фазу.  Проблеми  на  ринку 
набирають все більшої ваги. Вже не стоїть питання 
отримання прибутку, а оцінюється розмір  і відсо-
ток прямих збитків [3]. 

Аналіз  причин,  які  призвели  до  появи  фінан-
сової  кризи,  показує,  що  головними  факторами 
стали:

•  зростання  відсоткових  ставок  по  кредитах 
банків,  що  призвело  до  зниження  купівельної 
спроможності  населення  та  зменшення  обсягів 
фінансування будівництва;

•  скорочення  внутрішнього  попиту  на  збудо-
ване житло та будівельні матеріали.

Більшість  підприємств  будівельної  галузі  не 
були готові до такого повороту подій, що призвело 
до  банкрутства  низки  підприємств  будівельного 
бізнесу.

Слід зазначити, що на сьогоднішній день буді-
вельна  галузь  України  має  позитивні  тенден-
ції,  перебуваючи  у  стадії  пожвавлення.  Обсяги 
виконаних  робіт  на  будівельному  ринку  зросли 
у 2017 р. на 69,7% у порівнянні з 2016 р.. Згідно 
з  даними  офіційної  статистики,  у  2017  р.  буді-
вельними  підприємствами  України  виконано 
будівельних  робіт  на  суму  105682,8  млрд.  грн., 
у 2016 р. – 73726,9 млрд. грн. Згідно з помісячними 
показниками, то в березні 2018 р. обсяг виконаних 
будівельних робіт склав 18296, 1 млн. грн., а в березні 
2017 р. цей показник був 14944,2 млрд. грн. Індекс 
будівельної  продукції  у  2017  р.  становив  126,3.

Однак,  війна  та  девальвація  зробили  фінан-
сово-економічну  кризу  особливо  болючою  для 
більшості підприємств будівельної галузі [4, с. 57].

Слід зазначити, що криза практично ніколи не 
виникає раптово ‒ про наближення кризових явищ 
можна завчасно судити по ряду ознак, які супрово-
джують  діяльність  будівельного  підприємства  на 
протязі досить тривалого часу. 

Ознаками кризи будівельного підприємства є:
•  проблеми  в  розрахунках  по  кредиторській 

заборгованості;
• недостатня кількість оборотних коштів;
•  неефективне  використання  основних  вироб-

ничих фондів;
• велика дебіторська заборгованість, яка не має 

перспектив розрахунку;
• збої та затримки в циклі виробництва;
• відсутність довгострокових домовленостей. 
Щоб запобігти появі кризових явищ, необхідно 

контролювати  їхні  причини  та  застосовувати  ряд 
методів  діагностування  підприємства,  щоб  отри-
мати повну оцінку його діяльності. До методів діа-
гностики  появи  кризових  явищ  можна  віднести 
такі:  системний  моніторинг  платоспроможності 
будівельного  підприємства;  оздоровлення  його 
фінансів;  оновлення  основних  засобів,  оптиміза-
ція структури його капіталу (рис. 1).

В  умовах  кризи  та  економічного  спаду  перед 
власниками та керівниками більшості підприємств 
постає завдання оптимізації бізнесу, змушуючи їх 
пристосовуватися до ситуації, що склалася і роз-
робляти стратегію поведінки в негативних умовах, 
а також комплекс антикризових рішень.

В  сучасних  умовах  процедура  фінансового 
оздоровлення належить до числа найважливіших 
засобів  антикризового  управління  соціально-еко-
номічним розвитком підприємства. Оздоровлення 
фінансового становища підприємства як складова 
частина  антикризового  управління  передбачає 
вибір  найбільш  ефективних  засобів  та  варіантів 
стратегії  подальшого  розвитку  стосовно  до  кон-
кретного підприємства [5, с. 99].

А.А.  Хомякова  характеризує  фінансове  оздо-
ровлення  як  «процес  розробки  та  реалізації 
комплексної  антикризової  стратегії  діяльності 
підприємства, спрямованої на відновлення плато-
спроможності  підприємства  в  поточному  періоді 
та забезпечення оптимального використання його 
фінансового потенціалу в довгостроковій перспек-
тиві» [6].

Рис. 1. Інструменти діагностування кризового стану на підприємстві

Інструменти діагностування кризового стану
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Фінансове  оздоровлення  підприємства  буді-
вельної галузі слід розуміти як комплекс форм та 
методів  усунення фінансової  скрути  та  розробка 
організаційно-економічних  заходів,  дозволяючи 
запобігти  негативні  тенденції  у  фінансово-госпо-
дарській діяльності (рис. 2).

К.К. Лебедев диференціює заходи фінансового 
оздоровлення на дві групи [7, с. 124]: заходи, спря-
мовані на скорочення витрат і зменшення збитків; 
заходи,  спрямовані  на  збільшення  фінансових 
ресурсів боржника.

Механізм фінансового оздоровлення ‒ система 
послідовних кроків, спрямованих на досягнення ‒ 
довгострокової фінансової стійкості (рис. 3).

Відповідно до класифікації, прийнятої у Школі 
бізнесу  британського  університету,  виділяють 
чотири технології проведення перетворень (рис. 4) 
[8, с. 57].

Проблемними моментами процесу розробки та 
реалізації фінансового оздоровлення є:

1.  Застосування  нових  способів  досягнення 
виживання  на  ринку може  викликати  збільшення 
витрат, пов’язаних з освоєнням нової продукції та 
не врахованих раніше в економічній стратегії.

2.  Недостатньо  глибокий  аналіз  зовнішнього 
і  внутрішнього  середовища  підприємства  може 
посилити негативні наслідки невірних стратегічних 
рішень.
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Рис. 2. Склад фінансового оздоровлення

Рис. 3. Механізм послідовного фінансового оздоровлення підприємства
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Одним з найбільш ефективних  заходів фінан-
сового  оздоровлення  є  реструктуризація.  Згідно 
з  Законом України  «Про  відновлення  платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом» 
наводиться  таке  визначення:  «Реструктуризація 
підприємства  –  це  здійснення  організаційно-гос-
подарських,  фінансово-економічних,  правових, 
технічних  заходів,  спрямованих  на  реорганізацію 
підприємства,  зміну форм  власності,  управління, 
організаційно-правової  форми,  що  сприятиме 
фінансовому  оздоровленню  підприємства,  збіль-
шенню  обсягів  випуску  конкурентоспроможної 
продукції, підвищенню ефективності виробництва 
і задоволенню вимог кредиторів».

Ефективним методом розвитку компаній в кон-
курентному  середовищі  є  системна  реструктури-
зація. 

Системна  реструктуризація  будівельного  біз-
несу базується на інноваційних підходах та мето-
дах  управління,  проводиться  в  трьох  основних 
напрямках:

1) реструктуризація бізнесу  (виробничо-техно-
логічна реструктуризація);

2)  реструктуризація  активів  (фінансово-еконо-
мічна реструктуризація);

3) реструктуризація управління (організаційно-
управлінська реструктуризація).

У результаті реалізації проекту реструктуриза-
ції будівельного підприємства спостерігається:

•  завоювання  лідерських  позицій  у  виділених 
стратегічних  сегментах  ринку  (за  рахунок  якості, 
ціни, параметрів продукції, послуг, сервісу і т.п.);

•  зниження  витрат  організації  внаслідок  виді-
лення зайвих виробничих потужностей;

• підвищення якості готової продукції і її спожив-
чих властивостей;

•  оптимізація  основних  процесів  (закупівель, 
виробництва, постачання);

•  впровадження  прозорої,  орієнтованої  на 
ринок системи управління;

• формування  відповідальності  за  досягнення 
вищевказаних результатів і мотивації співробітни-
ків до їх досягнення.

Ознаки фінансового оздоровлення:
1. Відновлення платоспроможності.
2. Збільшення грошових потоків.
3. Зростання прибутку.
4.  Зростання  заробітної  плати  співробітників, 

податкових виплат і капіталізації.
Висновки з проведеного дослідження. Криза 

може виявлятися в формі поглиблення конфліктів, 
які  здатні  призвести  підприємство  навіть  до  роз-
паду. Отже, вчасно реагуючи на ключові моменти 
наближення кризових явищ, у якості яких можуть 
виступати  падіння  доходів,  рентабельності,  зни-
ження якості обслуговування  і  задоволеності  клі-
єнтів, падіння ліквідності, зростання невдоволення 
персоналу, зниження рівня безпеки та збільшення 
ризиків  бізнесу.  Безперервний  моніторинг фінан-
сового стану підприємства і факторів зовнішнього 
середовища,  дозволить своєчасно діагностувати 
передкризовий  стан  і  вжити  заходів  щодо  попе-
редження поглиблення кризи.

При появі нестабільності потрібно сформувати 
антикризову  команду,  яка  встановить  причини, 
які призвели підприємство до наявного кризового 
становища  та  визначити  шляхи  виходу  з  кризи. 
Для оцінки поточного становища будівельного під-
приємства    використовуються  такі    інструменти 
фінансового аналізу та наступні дії:  горизонталь-
ний та вертикальний види аналізу, аналіз майно-
вого стану, показники фінансової стійкості підпри-
ємства, оцінка фінансової коефіцієнтів ліквідності, 
аналіз рівня та динаміки фінансових результатів, 
оцінка ділової активності підприємства, ефектив-
ність  функціонування  підприємства,  факторний 

Рис. 4. Технологія проведення перетворень 

(Розробник – Школа бізнесу британського університету)
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аналіз  показників  оборотності  оборотних  активів 
підприємства.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1.  Економіка  будівельного  підприємства:  під-

ручник  /  авт.  кол.:  Т.О.  Окландер,  І.А.  Педько, 
О.Л.  Камбур  [та  ін.].  К.:  Центр  учбової  літератури,  
2018. – 363 с.

2.  Боднарчук  І.Б.  Стан  та  перспек-
тиви  розвитку  будівельної  галузі  Укра-
їни  //  І.Б.  Боднарчук,  Т.М.  Савка,  Г.М.  Лучик.  URL:  
http://www.rusnauka.com/15_APSN_2011/Economics/ 
9_88458.doc.htm.

3.  Бєлов  Г.О.  Подолання  кризи  в  будівельній 
галузі // Г.О. Бєлов. URL: http://www.rusnauka.com/8_
DN_2011/Economics/10_82397.doc.htm.

4.  Проданова  Л.В.  Проблемні  аспекти  розви-
тку  ринку  будівельної  галузі  України  /  Л.В.  Прода-
нова,  Л.І.  Панкова.  //  Економічний  вісник  Запорізь-
кої  державної  інженерної  академії.  2016.  6-2  (06).  
С. 57-61.

5.  Подсевалова  Е.Н.  Финансовое  оздоровле-
ние  предприятия  туристской  индустрии  как  этап 
антикризисного  управления  /  Е.Н.  Подсевалова, 
О.С. Юманова  //  Научный журнал  «Сервис PLUS». 
2011. № 3. С. 97-106.

6. Хомякова А.А. Финансовое оздоровление пред-
приятий: критерий, стратегия, методы. Автореферат 
дис.. канд. экон. наук. Иваново, 2007.

7. Лебедев К.К. Внешнее управление / К.К. Лебе-
дев. М.: Омега-Л, 2003.  230 с.

8.  Канкиа  Н.О.  Процесс  разработки  стратегии 
финансового оздоровления предприятия / Н.О. Кан-
киа // Стратегия бизнеса. 2014. № 2(4). С. 56-59. 

REFERENCES:
1.  Oklander  T.O.,  Pedko  І.A.,  O.L.  Kambur  (2018) 

Ekonomіka  budіvelnogo  pіdpriєmstva  [Economy  of  a 
construction enterprise]. Kyiv: Centr uchbovoї lіteraturi, 
p. 363 (in Ukrainian)

2.  Bodnarchuk  І.B.  Stan  ta  perspektivi  rozvitku 
budіvelnoї  galuzі Ukraїni  [Status  and prospects  of  the 
construction  industry  in Ukraine]. URL: http://www.rus-
nauka.com/15_APSN_2011/Economics/9_88458.doc.
htm (in Ukrainian)

3.  Bєlov  G.O.  Podolannya  krizi  v  budіvelnіi  galuzі 
[Overcoming  the  crisis  in  the  construction  industry]. 
URL:  http://www.rusnauka.com/8_DN_2011/Econom-
ics/10_82397.doc.htm (in Ukrainian)

4. Prodanova L.V. (2016) Problemnі aspekti rozvitku 
rinku budіvelnoї galuzі Ukraїni  [Problematic aspects of 
the development of the construction industry in Ukraine]. 
Economic  Bulletin  of  the  Zaporizhzhya  State  Engi- 
neering Academy, 6-2 (06). pp. 57-61. (in Ukrainian)

5. Podsevalova E.N.  (2011) Finansovoe ozdorovle-
nie predpriyatiya  turistskoi  industrii  kak etap antikrizis-
nogo upravleniya  [Financial  revitalization of  the  tourist 
industry  as  a  stage  of  crisis  management].  Scientific 
magazine "Service PLUS", № 3, pp. 97-106. (in Russian)

6. Homyakova A.A. (2007) Finansovoe ozdorovlenie 
predpriyatii: kriterii,   strategiya, metodi  [Financial  reha-
bilitation  of  the  precipitate-criteria-strategy-methods] 
(PhD Thesis), Ivanovo (in Russian)

7. Lebedev K.K. (2003) Vneshnee upravlenie [Exter-
nal management]. Moscow: Omega-L, p. 230. (in Rus-
sian) 

8.  Kankia  N.O.  (2014)  Process  razrabotki  strategii 
finansovogo  ozdorovleniya  predpriyatiya  [The  process 
of developing a financial recovery strategy for an enter-
prise]. Business strategy, № 2 (4), pp. 56-59. 

Pandas A.V.
Ph.D. in Economic Sciences,

Associate Professor of the Department of Economics and Entrepreneurship
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Pshenichna Y.G.
Student

Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

SATISFACTORY OF FINANCIAL REHABILITATION OF BUILDING ENTERPRISE

Under conditions of an unstable environment, enterprises with complex technological processes and high 
resource-intensive production should pay constant attention to the efficiency of the use of financial resources, 
both operationally and  in  the  long-term.  In  the practice of financial management,  the methodology of crisis 
management has become widespread as a special system of not only emergency assistance, but also a sys-
tem for ensuring sustainable development and financial rehabilitation.

Crisis conditions, under certain circumstances, may appear  in every economic entity and the causes of 
which may be various factors.

It should be noted that the crisis almost never occurs suddenly – the approach of crisis phenomena can be 
judged in advance on a number of features that accompany the activities of the construction company over a 
long period of time.

Signs of the crisis of a construction company are:
• problems in settlement of accounts payable;
• insufficient working capital;
• ineffective use of fixed assets;
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In order to prevent the emergence of crisis phenomena, it is necessary to control their causes and apply 
a number of methods for diagnosing the enterprise in order to obtain a complete assessment of its activities.

In modern conditions, the procedure of financial rehabilitation is one of the most important means of anti-
crisis management of the socio-economic development of the enterprise.

The financial rehabilitation of a building industry enterprise should be understood as a complex of forms 
and methods for eliminating financial distress and the development of organizational and economic measures, 
allowing to prevent negative trends in financial and economic activity.

Restructuring is one of the most effective measures of financial rehabilitation.
As a result of the implementation of the restructuring project of a construction company, there is:
• gaining leadership positions in selected strategic segments of the market (due to quality, price, product 

parameters, services, service, etc.);
• reduction of organization costs due to the allocation of excess production capacity;
• optimization of the main processes (procurement, production, supply).
Continuous monitoring of the financial condition of the enterprise and factors of the environment, will allow 

timely diagnose the pre-crisis situation and take measures to prevent the deepening of the crisis.



299

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Постановка проблеми.  Кожне  підприємство 
має розуміти, що його бізнес впливає на співробіт-
ників, на споживачів продукції і постачальників, на 
місцеве населення, муніципальне та регіональне, 
а також на джерела фінансування (акціонерів, кре-
диторів,  банки)  та  інші  суб’єкти  господарювання. 
У  підприємства  повинен бути  налагоджений  зво-
ротній  зв’язок  зі  стейкхолдерами:  підприємство 
має прислухатися до їхніх пропозицій і знаходити 
шляхи поліпшення своєї діяльності. Цей принцип 
є базовим для зростання вартості бізнесу, покра-
щення іміджу, отримання та утримання довгостро-
кових конкурентних переваг. 

На  сьогоднішній  день  репутація  відіграє  дуже 
важливу роль при ринковій оцінці підприємства – 
стійка  репутація  сприяє  підвищенню  акціонерної 
вартості і зростанню популярності бренду. Проте, 
реалізація стратегії корпоративної соціальної від-
повідальності  пов’язана  з  деякими  труднощами. 

Дана стратегія вимагає від управлінського апарату 
організації  значних  витрат  часу  та  сил,  змушує 
відволікатися  від  розв’язання  поточних,  терміно-
вих  задач. Швидкого  і  очевидного  результату  від 
впровадження КСВ не буває,  і потрібно докласти 
значних  зусиль  і  терпіння,  щоб  зосередитися  на 
довгостроковій  перспективі,  коли  навколо  тебе 
проблеми, що потребують негайного вирішення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання  корпоративної  соціальної  відповідаль-
ності розглядаються в роботах таких зарубіжних і 
вітчизняних вчених, як П. Друкер [3], Ф. Котлер [2], 
О. Амоша [8], Д. Баюра [5], Ф. Новікова [1], В. Євту-
шенко [7], О. Охріменко [4].

Формулювання цілей статті.  Метою  даної 
роботи  є  обґрунтування  необхідності  застосу-
вання соціальної відповідальності та її важливість, 
аналіз  існуючої  світової  та  вітчизняної  практики 
реалізації стратегії соціальної відповідальності та 
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У статті розглянуто проблему викорис-
тання соціально відповідальної політики 
підприємств, з урахуванням її ролі та місця 
в стратегії компаній. Актуальність дослі-
джуваної теми зумовлена нагальною необ-
хідністю пошуку дієвих засобів ефективного 
розвитку вітчизняного підприємництва, 
утримання його позицій на ринку, підви-
щення конкурентоспроможності продукції 
та послуг, освоєння й завоювання нових 
секторів ринку. Предметом дослідження 
є теоретико-методологічні та прикладні 
аспекти формування і реалізації стратегії 
соціально відповідального бізнесу на підпри-
ємствах. У рамках даної роботи виявлено 
переваги запровадження соціальної відпо-
відальності у діяльності організацій. Також, 
було розроблено шляхи її вдосконалення для 
підприємств, що вже реалізують дану полі-
тику.
Ключові слова: корпоративна соціальна 
відповідальність, КСВ, підвищення конкурен-
тоспроможності, стейкхолдери, інститут 
соціального партнерства, довгострокові 
конкурентні переваги, соціальний захист 
осіб.

В статье рассмотрена проблема использо-
вания социально ответственной политики 
предприятий, с учетом ее роли и места 
в стратегии компаний. Актуальность 
исследуемой темы обусловлена насущной 
необходимостью поиска эффективных 
средств развития отечественного пред-
принимательства, удержания его позиций 
на рынке, повышения конкурентоспособ-
ности продукции и услуг, освоения и заво-
евания новых секторов рынка. Предметом 
исследования являются теоретико-мето-

дологические и прикладные аспекты форми-
рования и реализации стратегии социально 
ответственного бизнеса на предприятиях.  
В рамках данной работы выявлены пре-
имущества внедрения социальной ответ-
ственности в деятельности организаций. 
Также, были разработаны пути ее усовер-
шенствования для предприятий, которые 
уже реализуют данную политику.
Ключевые слова: корпоративная социаль-
ная ответственность, КСО, повышение 
конкурентоспособности, стейкхолдеры, 
институт социального партнерства, дол-
госрочные конкурентные преимущества, 
социальная защита лиц.

The article considers the problem of using 
socially responsible enterprise policy, taking into 
account its role and place in the strategy of com-
panies. The relevance of the topic under study is 
determined by the urgent need to find effective 
means of development of domestic businesses, 
maintaining their position on the market, increas-
ing the competitiveness of products and ser-
vices and expanding to the new market sectors.  
The subject of the study is theoretical, method-
ological and applied aspects of the formation and 
implementation of socially responsible business 
strategy in enterprises. Within the framework of 
this work, the advantages of introducing social 
responsibility in the activities of organizations 
have been identified. Furthermore, authors 
developed ways of possible improvement of 
CSR policy for businesses that are already 
implementing it.
Key words: corporate social responsibility, CSR, 
increase of competitiveness, stakeholders, insti-
tute of social partnership, long-term competitive 
advantages, social protection of individuals.
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загальної  професійної  етики  бізнесу,  та  форму-
вання пропозицій щодо удосконалення діяльності 
вітчизняних  підприємств  з  урахуванням  останніх 
тенденцій розвитку корпоративної соціальної від-
повідальності.

Виклад основного матеріалу.  Соціальна 
відповідальність  має  різний  ступінь  сприйняття, 
розуміння,  змістовної  наповненості,  механізмів 
формування та реалізації залежно від її суб’єктів, 
рівнів  та  сфери  застосування.  Але  в  будь-якому 
разі забезпечення її становлення залишається все 
більш актуальним та затребуваним в Україні, окре-
мих державах та світі в цілому [1].

У світовій практиці щороку все більшою кіль-
кістю компаній застосовується політика соціаль-
ної відповідальності, яка вже давно є невід’ємною 
частиною  ведення  бізнесу.  Дослідження,  прове-
дені Cone Communications у 2015 році вказують, 
що світові споживачі відчувають особисту відпо-
відальність  за  вирішення  соціальних  та  еколо-
гічних  проблем  і  розглядають  компанії  у  якості 
партнерів  в  цьому  процесі.  Наразі,  84%  спо-
живачів у всьому світі  стверджують, що є більш 
схильними  купувати  продукцію  компаній,  які 
переймаються  не  лише  отриманням  прибутку, 
а  й  добробутом  населення  та  навколишнього 
середовища.  За  даними  американської  компа-
нії  Standard  &  Poor’s,  що  входить  в  трійку  най-
впливовіших міжнародних рейтингових агентств, 
82% компаній, що мають індекс S&P 500, опублі-
кували звіти про ведення корпоративної соціаль-
ної відповідальності у 2016 році. Для порівняння, 
у  2011  році  лише  близько  20%  компаній  звіту-
вали  про  свою  діяльність  у  даній  сфері.  Згідно 
з  міжнародним  опитуванням  топ-менеджерів, 
проведеним авторитетною аудиторською  компа-
нією PricewaterhouseCoopers у 2016 році,  понад 
64% керівників вказують, що корпоративна соці-
альна  відповідальність  є  для  них  одним  із  клю-
чових  засобів  досягнення  конкурентних  переваг 
та  формування  позитивних  довгострокових  від-
носин з усіма стейкхолдерами.

Необхідність  застосування  стратегії  корпора-
тивної  соціальної  відповідальності  обумовлена 
низкою  переваг,  що  дають  позитивний  економіч-
ний ефект та відображені як у підвищенні продук-
тивності праці, так і в поліпшенні якості продукції. 
Також, слід відзначити проблему вирішення кадро-
вих питань: соціально відповідальна компанія має 
більш  широкі  можливості,  щоб  залучити  й  утри-
мати талановитих  і енергійних фахівців. Сутність 
КСВ у контексті відносин роботодавців та праців-
ників полягає, насамперед, у дотриманні трудових 
і  соціально-економічних прав працівників  та вра-
хування їхніх  інтересів, встановлення додаткових 
соціальних пільг та гарантій [4].

Окрім  цього,  до  переваг,  що  забезпечують 
комерційні  вигоди  відносять  довіру  інвесторів  і, 

відповідно,  поліпшення  доступу  до  капіталу  та 
отримання довгострокових інвестицій.

Одним із кращих прикладів реалізації політики 
соціально  відповідального  бізнесу  є  діяльність 
компанії Microsoft, що посіла друге місце у світо-
вому  рейтингу  соціально  відповідальних  компа-
ній у 2017 році, згідно з щорічним дослідженням 
бостонської  консалтингової  фірми  Reputation 
Institute. КСВ даної компанії орієнтована на досяг-
нення позитивного впливу майже на всі можливі 
сфери  застосування  цієї  політики,  включаючи 
розширення  можливостей  власних  працівників, 
захист прав людини, співпрацю лише з соціально 
відповідальними  партнерами  та  постачальни-
ками,  турботу про людей  з обмеженими можли-
востями та створення продуктів які забезпечують 
доступність у використанні для будь-кого. Компа-
нія  також  переймається  проблемами  конфіден-
ційності  та  безпеки  даних,  створює  можливості 
для  працевлаштування  молодих  спеціалістів, 
має спеціальні курси та проводить навчання шко-
лярів інформаційним технологіям, тощо. Microsoft 
не залишає без уваги й проблеми охорони навко-
лишнього середовища. Вона прагне використову-
вати інноваційні технології для вирішення деяких 
найважливіших  екологічних  проблем  у  світі  та 
зосереджується  на  ключових  сферах,  де  може 
мати  найбільш  позитивний  вплив.  Нещодавно, 
було започатковано програму AI for Earth, в рам-
ках  якої  впродовж  наступних  5  років  буде  виді-
лено 50 млн. доларів США на реалізацію забез-
печення  окремих  осіб  та  організацій  по  всьому 
світу,  які  працюють  над  екологічним  захистом 
нашої  планети,  технологією штучного  інтелекту. 
Наразі, компанія вже успішно використовує сервіс 
Microsoft Cloud  та  технології штучного  інтелекту 
в декількох країнах аби забезпечити збір та ана-
ліз даних щодо стану води, повітря, землі а також 
дикої природи. Штучний  інтелект у майбутньому 
дасть можливість спостерігати за усіма екосисте-
мами,  їх  глобальними змінами, трансформувати 
показники відповідних сенсорів у корисну інфор-
мацію,  на  основі  якої  можна  приймати  рішення 
щодо необхідних подальших дій стосовно збере-
ження нашої планети.

Більше  того,  компанія  гарантує  скоротити 
викиди  CO2  на  75%  до  2030  року  порівняно 
з 2013 роком за рахунок використання відновлю-
ваної енергії та  інвестування в оптимізацію вико-
ристання енергетичних ресурсів.

На  українському  ринку  одним  з  прикладів 
ефективного  проведення  соціально  відповідаль-
ної політики є діяльність групи компаній «Данон» – 
провідного виробника молочної продукції в Укра-
їні. У  тісній  співпраці  зі  своїми постачальниками, 
«Данон»  переймається  проблемами  поліпшення 
якості молочної  сировини  та підвищення прибут-
ковості молочного виробництва в Україні.
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Перш за все, компанією проводяться консуль-
таційні програми підтримки та навчання фахівців 
підприємств,  а  також  програми фінансової  допо-
моги,  спрямовані  на  підвищення  продуктивності 
корів  і  збільшення  обсягів  виробництва  молока.  
На  великих фермах,  які  є  стратегічними  партне-
рами компанії,  завдяки  інвестиціям та консульта-
ційній підтримці було досягнуто зростання вироб-
ництва на понад 20%.

Компанія  також  приділяє  увагу  різного  роду 
соціальним проектам, які спрямовані на навчання 
дітей, що проходять в ігровій формі та спонукають 
піклуватися про своє здоров’я та харчуватися пра-
вильно,  вживати  молочні  продукти,  що  допома-
гають зміцнити здоров’я. Так був створений соці-
альний освітній проект компанії «Данон» в Україні 
«Корова Квітка», за якого у розважально-навчаль-
ній формі для дітей у школах, дитячих садках та 
таборах  були  проведені  виступи  з  метою  поши-
рити обізнаність дітей та закликати їх до вживання 
молочних продуктів як запоруки міцного здоров’я, 
що  є  особливо  важливим  для  дітей,  адже  вони 
постійно ростуть.

Наразі  компанія  має шість  ключових  соціаль-
них  проектів,  що  полягають  у  просуванні  здоро-
вого способу життя та турботі про здоров’я людей:

1. «Екскурсії на заводи «Данон»»: існує можли-
вість  відвідати  завод  «Данон-Дніпро», що  знахо-
диться в Херсоні, як для дорослих так і для дітей, 
побачити,  як  виготовляється  продукція  «Данон», 
дізнатись багато цікавого про важливість регуляр-
ного споживання молочних продуктів та навіть ску-
штувати деякі  з  них. Для мешканців міста  Києва 
відкрито  інформаційно-пізнавальний  павільйон 
Данон  –  «Шлях  молока»,  де  можна  долучитись 
до  усіх  етапів  виробництва:  від  збору  молока 
до упаковки  готового продукту, потрапляння його 
на  полицю супермаркету.

2.  «Турбота  про  довкілля»:  на  сьогоднішній 
день  політика  збереження  екосистеми  базується 
на таких трьох принципах компанії «Данон»:

–  зниження  негативного  впливу  від  виробни-
цтва на діючих об’єктах;

– збереження екосистеми з метою покращення 
якості сировини, що використовується у виробни-
цтві продукції.

–  підтримка  ініціатив,  здійснюваних міжнарод-
ними організаціями,  направлених  на  збереження 
навколишнього середовища. 

Також  компанія  проводить  проект  Carbone 
Footprint,  що  передбачає  зниження  викидів  діо-
ксиду  вуглецю  в  атмосферу.  За  його  допомогою 
було скорочено викиди вуглецю на 30% з 2008 по 
2012 рік.

3.  «Кооперативи  та  сімейні ферми»:  компанія 
інвестує в молочні кооперативи та сімейні ферми 
України, що допомагає людям організувати свою 
діяльність і поліпшити загальний доступ до ринку 

збуту молока, отримати більший дохід від вироб-
ництва  молока  при  відносно  незмінних  витратах 
праці.  За  рахунок  цього  було  створено  десятки 
нових  робочих  місць  та  отримано  позитивний 
соціальний  ефект.  На  даний  момент  близько 
2,85 млн. євро було інвестовано компанією Данон 
в українське село через проекти розвитку коопера-
тивів та молочних ферм. 

4.  «Кубок  Націй  «Данон»»:  це  найбільший 
дитячий чемпіонат світу з футболу, у якому беруть 
участь діти 10-12 років з 45 країн світу. Компанія 
«Данон» є засновником і організатором цього чем-
піонату в усьому світі, у кожній країні, де є її про-
дукти. Це внесок  у  здорове майбутнє дітей  та  їх 
сімей по всьому світу.

5. «Пробіг з вірою в серці»: всеукраїнська бла-
годійна ініціатива компанії «Данон» в Україні, яка 
була  реалізована  з  2010  по  2016  рік.  Ініціатива 
спрямована на допомогу дітям із кардіологічними 
захворюваннями шляхом  придбання  необхідного 
медичного  обладнання  для  діагностики  та  ліку-
вання у лікарнях міст України.

6.  «3  молочні  продукти  на  день»:  довгостро-
кова  програма,  яка  допомагає  розвіяти  шкідливі 
міфи про молочні продукти, підвищити стандарти 
їх виробництва та є путівником для всіх, хто хоче 
більше  дізнатися  про  включення  молочних  про-
дуктів в свій раціон.

«Данон» має розвинуту систему заходів корпо-
ративної соціальної відповідальності, що охоплює 
багато сфер суспільного життя. Компанія ставить 
своєю  ціллю  задоволення  потреб  споживачів 
з  максимальною  користю  для  них  та  навколиш-
нього середовища загалом, відкрито заявляє про 
важливість  соціального  відгуку  та  діалогу,  спів-
робітництва  та  симбіозу  з  соціумом.  Саме  така 
діяльність  і  формує  позитивний  імідж  компанії, 
допомагає завоювати довіру споживачів та сфор-
мувати відданість бренду. 

Важливо зазначити, що впровадження політики 
КСВ має  бути  не  лише  в  інтересах  компаній.  За 
своєю суттю, соціальна відповідальність спрямо-
вана в першу чергу на соціум, населення, яке про-
живає на певній території, а значить і на  громадян 
певної країни. Тому, така політика компаній так чи 
інакше впливає і на саму державу в  цілому, пере-
плітаючись  з  її  власною  політикою,  законодав-
ством, так само як і держава впливає на компанії 
через свої політичні, економічні, правові, культурні 
фактори.  А  тому  у  здійсненні  такої  суспільно-
корисної діяльності компаніями повинні бути заці-
кавлені всі, у тому числі і держави у яких такі ком-
панії ведуть свій бізнес. Достатньо суттєву роль у 
активізації  та  поширенні  соціально  відповідаль-
ного бізнесу в країні повинен відігравати уряд.

В  контексті  глобальних  перетворень  визна-
чення  та  застосування  соціальної  відповідаль-
ності  на  національному  рівні  в  межах  окремої 
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країни  повинно  спрямовуватись  на  досягнення 
високого  рівня людського  розвитку  з  застосуван-
ням державних важелів регулювання соціальними 
процесами для досягнення цілей людського, соці-
ального та сталого розвитку [8].

Процес  створення механізму  сприяння  розви-
тку соціальної відповідальності бізнесу має скла-
датися з наступних етапів:

– популяризація суспільної думки щодо значи-
мості соціально відповідального бізнесу для роз-
витку соціальної, демократичної держави;

– формування розуміння підприємцями довго-
строкового  позитивного  значення  активної  соці-
альної позиції;

–  розробка  нормативно-правового  акту,  який 
дасть  чіткий  понятійний  апарат,  однозначне  тлу-
мачення  соціальної  відповідальності,  критерії  її 
виміру, форм застосування;

–  розробка  органами  місцевого  самовряду-
вання пакету спеціальних нормативних актів (міс-
цевих програм), що матимуть локальний характер 
та орієнтацію на територіальну громаду. Це дасть 
змогу  краще  розробити,  впровадити  та  зробити 
оцінку результатів виконання програми;

– активне застосування податкового механізму, 
який визначить податкові пільги у частині викорис-
тання коштів на реалізацію соціальних програм;

–  широке  застосування  систем  менеджменту 
за стандартами ISO;

–  запровадження  організаційно-методичної 
допомоги у розробці та реалізації соціальних про-
грам.

Перелічені  заходи  в  довгостроковій  перспек-
тиві  забезпечать  узгодженість  і  гармонію  інтер-
есів влади, суспільства та бізнесу, безконфліктний 
процес економічного розвитку країни.

Для  організацій,  що  знаходяться  на  початко-
вому етапі впровадження політики соціально від-
повідального бізнесу, у загальному вигляді можна 
надати такі основні шляхи її вдосконалення як:

• Прозорість – компанії повинні бути прозорими 
стосовно своїх дій, що і є одним із основних прин-
ципів КСВ. Не потрібно розробляти якихось блис-
кучих стратегій успіху, прозорість зі своїми праців-
никами  та  зовнішніми  стейкхолдерами  зробить 
все  сама.  Приховування  своїх  невдач,  що  рано 
чи  пізно  буде  викрито,  зменшує  довіру  до  ком-
панії  та  може  завдати  великого  удару  по  іміджу.

• Починати з малого – необов’язково витрачати 
велику кількість грошей аби робити щось корисне 
для суспільства. Починаючи поступово з малого, 
наприклад,  купуючи  сировину  у  місцевих  поста-
чальників,  або  виступаючи  спонсором  місцевих 
заходів  чи  надаючи  пожертвування  благодійним 
організаціям вже можна створити позитивне вра-
ження про організацію та заявити про неї.

•  Залучати  якомога  більше  співробітників  та 
формувати  внутрішньо-організаційну    культуру 

КСВ  –  щоб  досягти  ефективної  реалізації  стра-
тегії  КСВ  необхідно  залучати  до  такої  діяльності 
співробітників,  проводити  навчальні  організа-
ційні заходи з метою донесення важливості такої 
політики,  формувати  тісніші  зв’язки  між  роботою 
та суспільним життям.

•  Рекламувати  свою  соціально-відповідальну 
діяльність та інформувати про успіхи в ній – якщо 
було досягнуто  певних  успіхів  у  веденні  КСВ,  це 
можна  використати  як  ефективний  інструмент 
маркетингової  стратегії.  Надаючи  публічний 
доступ до цієї інформації можна привернути увагу 
своїх клієнтів, продемонструвати свої конкурентні 
переваги та мотивувати власних працівників, що є 
абсолютно виграшним ходом для компанії.

• Відстежувати та вимірювати успіхи, що були 
досягнуті – це допоможе зрозуміти вплив проведе-
них змін. Наявність уявлення про те, що вже було 
зроблено і яку користь принесли такі зміни, допо-
може  рухатись  вперед  та  мотивувати  на  досяг-
нення ще більш високих цілей.

• Використовувати ЗМІ  та соціальні мережі як 
потужний  інструмент  просування  своєї  політики 
та залучення інвестицій.

Щодо  вдосконалення  соціальної  відповідаль-
ності підприємств, то в першу чергу це залежить 
від того на якому рівні вона знаходиться, чи є роз-
винутою та активно діючою. Варто зазначити, що 
корпоративна соціальна відповідальність повинна 
здійснюватись комплексно та систематично. Одно-
разова реалізація тих чи  інших проектів чи захо-
дів у окремих сферах суспільного життя не може 
свідчити  про  ефективну  політику  соціальної  від-
повідальності, і у найкращому випадку може дати 
лише певні короткострокові переваги.

КСВ  –  це  стратегія  підприємства,  над  якою 
керівництво  повинне  постійно  працювати  так  як 
і  над  іншими  його  основоположними  стратегі-
ями  ведення  бізнесу.  Необхідно  встановлювати 
чіткі  плани  здійснення  КСВ  на  поточний  рік  та 
регулярно відстежувати виконання цілей  і  задач, 
мотивувати персонал до участі у такій діяльності 
та  коригувати їх дії.

Серед  першочергових  напрямків  вдоскона-
лення аспектів КСВ сучасними українськими під-
приємствами варто виділити наступні:

– необхідно постійно відстежувати та прислуха-
тись до потреб тих спільнот, в яких компанія веде 
свій бізнес, а потім визначити у який спосіб можна 
найбільш  слушно  реалізувати  своє  піклування 
про соціум. Це може бути як допомога безхатчен-
кам,  підтримка дітей-сиріт,  допомога навчальним 
закладам у наданні матеріалів, часу або грошей, 
так  і  зведення  дитячих  майданчиків  та  будинків, 
реабілітація учасників АТО, дні донора крові та ін.;

–  впровадження  волонтерських  програм  пер-
соналу,  благодійних  заходів  та  організацій,  що 
можуть  стати  чудовим  першим  кроком  на шляху 
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до  мотивування  працівників  робити  більше  для 
населення та оточуючих;

– приділяти більше уваги власному персоналу, 
забезпечувати  їх  підтримкою  з  боку  організації 
(надання транспортних засобів, які могли б безко-
штовно та у встановлений час доставляти праців-
ників до та з місця роботи, можливість пільгового 
або  безкоштовного  відпочинку  та  оздоровлення 
у  санаторіях  підприємства,  культурно-масові 
заходи, дотації, доплати та інші форми підтримки);

– створення онлайн платформи КСВ з регуляр-
ними оновленнями тих цілей, які вже було досяг-
нуто компанією та над якими вона працює в даний 
час, що  забезпечує  найвищій  ступінь  прозорості, 
інформативність,  доступність,  можливість  для 
стейкхолдерів отримувати  інформацію про діяль-
ність компанії у режимі реального часу, що в свою 
чергу сприятиме підвищенню довіри до організа-
ції, спрощення складання річного звіту КСВ;

–  поширювати  соціально-відповідальну  діяль-
ність не лише на регіони в яких компанія має свої 
виробничі потужності, а й на прилягаючі території 
та на райони в яких реалізується продукція компа-
нії, адже це покращить інформованість населення 
про  політику  компанії  та  допоможе  збільшити 
рівень продаж;

–  проведення  благодійних  акцій,  наприклад 
з кожної придбаної одиниці товару певний відсоток 
вартості йде у фонд тяжкохворих дітей, що потре-
бують операції. Таким чином, можна «вбити двох 
зайців»: споживачі будуть активніше купувати про-
дукцію, тобто компанія отримає більше доходів,  і 
у той же час покупці будуть розуміти, що компанія 
піклується про населення, тобто формування дов-
гострокових конкурентних переваг для компанії.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже,  використовуючи  вищезазначені  принципи, 
українські  підприємства  зможуть  реалізовувати 
свою  корпоративну  соціальну  відповідальність 
комплексно та у більш повному обсязі. Лише такий 
підхід  до  впливу  на  всі  сфери  суспільного життя 
допоможе  підкріпити  високий  імідж  організацій, 
виявити  піклування  та  турботу  про  оточуючих, 
а  не  лише функціонування  заради  прибутку,  під-
вищити  рівень  довіри  з  боку  суспільства,  у  тому 
числі  партнерів  та  інвесторів,  а  також  в  цілому 
створити  вагомі  довгострокові  конкурентні  пере-
ваги для сучасного бізнесу в Україні.
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OBJECTIVE NEED FOR THE USE OF A SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS STRATEGY  
AND ITS ROLE IN IMPROVING COMPETITIVENESS OF MODERN DOMESTIC ENTERPRISES

The article is dedicated to a problem of continuously increasing role of socially responsible business strat-
egy and its use as a competitiveness improving factor for modern Ukrainian enterprises.

The relevance of the topic under study is determined by the urgent need to find effective means of devel-
opment of domestic businesses, maintaining their position on the market, increasing the competitiveness of 
products and services and expanding to the new market sectors. Authors pay attention to the best world and 
domestic practices of socially responsible entrepreneurship and define the steps that need to be taken to cre-
ate positive environment for implementing such business strategy. In addition, authors discover the ways of 
improvement and development of this strategy for the companies and create a number of recommendations 
for successful implementation of CSR policies at ukrainian enterprises.

The main ideas of socially responsible business strategy and advantages of taking it on board have been 
outlined in the paper. In modern globalized economy, when the competition on the market is tough, even small 
tweaks to the company’s interaction with its stakeholders including local communities and environment can 
significantly improve their relationships and therefore make a company more competitive in the long run.

Each year more and more companies all over the world realize the importance of conducting their busi-
nesses responsibly, which means taking care of their employees, partners, customers, investors, suppliers and 
community. This appears to be beneficial for all of them as companies do good for their stakeholders and then 
stakeholders help companies through loyalty and respect to a brand which builds up a strong reputation and 
image. Finally, there is no good reason to pass on that great opportunity to get a head above your competitors 
while showing others that your company takes care of society and is not all about the money.
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Постановка проблеми.   В умовах посилення 
процесів  глобалізації  та  загострення  конкуренції 
виникає  необхідність  пошуку  нових  шляхів  під-
вищення  конкурентоспроможності  підприємств. 
Для її досягнення використовують стратегічні про-
грами, в тому числі орієнтовані на впровадження 
стандартизованих вимог для розробки, підтримки 
і  розвитку формалізованих  систем менеджменту, 
що  мають  міжнародне  визнання.  Останні  роз-
глядаються в якості  інструментів для збільшення 
прибутків  і  розширення  можливостей  організа-
ції  за  рахунок  системного  управління  ризиками  і 
постійного поліпшення. Однак проблема розробки 
систем менеджменту на основі гармонійного поєд-
нання  цільових  підсистем  (якості,  екології,  охо-
рони  здоров’я  і  безпеки  персоналу  тощо)  у  єди-
ній  системі  менеджменту  підприємства  потребує 
подальшого дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед найбільш вагомих досліджень, які висвітлю-
ють певні аспекти теорії  і практики забезпечення 
ефективного менеджменту, зокрема менеджменту 
якості,  слід  відзначити  праці  зарубіжних  дослід-
ників: Е. Демінга, К. Ісікави, Ф. Котлера, Дж. Хар-
рінгтона, А. Фейгенбаума. Вагомий внесок у дослі-
дження проблеми розробки систем менеджменту 
підприємств  на  основі  вимог  міжнародних  стан-
дартів займалися відомі вітчизняні вчені Ю. Адлер, 
В. Андрійчук, В. Базилевич,  Р. Буряк, Ю. Внуков, 
А. Воронкова, О. Грішнова, Л. Довгань, П. Калита, 
О. Момот, Д. Черваньов, Ю. Шаповал, А. Шегда, 
Т. Щедріна, В. Якубовський та інші.

Постановка завдання.  Визначення  необхід-
ності  та  обґрунтування  підходів  до  формування 
системи  менеджменту  підприємств  на  засадах 
повної  інтеграції загальної системи менеджменту 
з цільовими підсистемами на основі вимог міжна-
родних стандартів. 

Виклад основного матеріалу.  Закони ринко-
вих відносин в умовах глобалізації світової еконо-
міки  вимагають  від  сучасного  бізнесу  постійного 
балансу між максимально можливим  задоволен-
ням  запитів  всіх  зацікавлених  сторін  (акціонерів, 
інвесторів, споживачів, органів державного управ-
ління,  суспільства),    конкурентним  тиском  і 
дотриманням  законодавчих  та  галузевих  вимог. 
Досягнення  і  підтримка  такого  балансу  гарантує 
підприємствам перспективу сталого та успішного 
розвитку,  а  тому  в  багатьох  випадках  є  корпора-
тивною метою. Для її досягнення топ-менеджмент 
використовує  стратегічні  програми,  в  тому  числі 
орієнтовані  на  впровадження  стандартизованих 
вимог для розробки, підтримки і розвитку форма-
лізованих систем менеджменту, що мають міжна-
родне визнання.

В  результаті  всі  сторони,  зацікавлені  в  діяль-
ності підприємства, можуть очікувати підвищення 
конкурентоспроможності  продукції,  зниження 
витрат, збільшення прибутку, рентабельності, обо-
ротних  коштів  і  швидкості  окупності  інвестицій, 
пом’якшення впливу на навколишнє середовище, 
зниження  професійних  ризиків  і  наслідків  від 
нещасних випадків на виробництві, забезпечення 
соціальної захищеності персоналу [1].
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НА ОСНОВІ ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
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ON THE REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL STANDARDS
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У статті визначено зміст поняття інте-
грована система менеджменту підпри-
ємства та здійснено аналіз її складових 
елементів. Вказано причини необхідності 
інтеграції систем менеджменту. Визначено 
напрямки та переваги створення інтегро-
ваної системи управління підприємством 
згідно з міжнародними стандартами. Наве-
дено підходи до створення інтегрованих 
систем менеджменту. 
Ключові слова: міжнародні стандарти, 
інтегрована система менеджменту, сис-
тема менеджменту якості, єдина система 
менеджменту підприємства.

В статье определено содержание поня-
тия интегрированная система менед-
жмента предприятия и проведен анализ 
ее составляющих элементов. Указаны при-
чины необходимости интеграции систем 
менеджмента. Определены направления 
и преимущества создания интегрирован-
ной системы управления предприятием в 

соответствии с международными стандар-
тами. Приведены подходы к созданию инте-
грированных систем менеджмента. 
Ключевые слова: международные стан-
дарты, интегрированная система менед-
жмента, система менеджмента качества, 
единая система менеджмента предприя- 
тия.

The article defines the content of the concept of 
enterprise integrated management system and 
analyzes its constituent elements. The reasons 
for the necessity of management systems inte-
gration are indicated. The directions and advan-
tages of creating an integrated enterprise man-
agement system in accordance with international 
standards are determined. The approaches to 
the creation of integrated management systems 
are presented. 
Key words: international standards, integrated 
management system, quality management sys-
tem, unified management system of the enter-
prise.
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В даний час більшість організацій знаходяться 
на  різних  стадіях  впровадження,  сертифікації  та 
подальшого розвитку систем менеджменту відпо-
відно до вимог міжнародних стандартів  і/або тех-
нічних умов і специфікацій, наприклад: ISO 9001, 
ISO  14001,  OHSAS  18001,  ISO  /TS  16949,  ISO 
22000, ISO / IEC 27001, ISO / IEC 20000 та ін. 

Характерною особливістю для значного числа 
з  цих  організацій  є  їх  прагнення  впровадити  на 
підприємстві відразу або послідовно кілька моде-
лей  системи  менеджменту.  В  якості  найбільш 
типового  прикладу  можна  навести  практику  роз-
робки системи менеджменту якості (СМЯ) на базі 
вимог  ISO  9001,  системи  екологічного  менедж-
менту  (СЕМ)  на  базі  вимог  ISO  14001  та  /  або 
системи  менеджменту  професійної  безпеки  та 
охорони  праці  (СМПБОП)  на  базі  вимог  OHSAS 
18001.  Часто  ці  системи  функціонують  як  неза-
лежні  автономні  моделі,  які  орієнтовані  на  задо-
волення вимог різних зацікавлених сторін (напри-
клад:    система  менеджменту  якості  (ISO  9001) 
повинна в першу чергу відповідати інтересам спо-
живачів  підприємства  за  рахунок  задоволення  їх 
вимог;  система  екологічного  менеджменту  (ISO 
14001) повинна відповідати інтересам суспільства 
в цілому за рахунок мінімізації негативного впливу 
від виробничої діяльності підприємства на навко-
лишнє  середовище;  система  менеджменту  про-
фесійної безпеки та охорони праці (OHSAS 18001) 
повинна відповідати інтересам персоналу підпри-
ємства  за  рахунок  мінімізації  ризиків  в  області 
виробничої безпеки. 

Серед  основних  спільних  характеристик  вка-
заних стандартів можна назвати такі:  визначення 
основних процесів; розробка політики і цілей;  пла-
нування дій,  необхідних для реалізації  політики  і 
цілей; встановлення і розподіл відповідальності та 
повноважень між працівниками; моніторинг проце-
сів і програм, що реалізують політику та цілі;  регу-
лярне проведення внутрішніх аудитів;  прийняття 
коригувальних  і  попереджувальних  дій;    аналіз 
ефективності системи менеджменту вищим керів-
ництвом [2].

Однак, практика свідчить, що одночасне функ-
ціонування декількох автономних систем, як пра-
вило, пов’язане з рядом проблем:

•  дублювання  окремих  вимог  породжує  впро-
вадження декількох процедур, однакових за про-
грамними  цілями  (наприклад:  процедури  управ-
ління  документацією  та  записами;  процедури 
управління внутрішніми аудитами); 

• виникнення суперечностей між пріоритетністю 
у вимогах різних систем менеджменту (наприклад: 
статус  і  роль  представників  керівництва  з  якості 
та  екологічної  безпеки;  ресурси на  забезпечення 
якості і реалізацію екологічних програм) 

•  відсутність  єдиного  дієвого  механізму  або 
наявність  одночасно  декількох,  які  погано  поєд-

нуються між собою механізмів реагування на дес-
табілізуючі  фактори  зовнішнього  і  внутрішнього 
середовища організації [3].

Як  наслідок,  перераховані  вище  проблеми 
неминуче призводять до появи конфліктності між 
різними  системами  менеджменту,  що  супрово-
джується  зниженням  керованості  бізнесом,  від-
торгненням персоналом вимог документів систем 
менеджменту, що далеко не кращим чином позна-
чається  на  ефективності функціонування  підпри-
ємства. 

Поняття  інтегровані  системи  менеджменту 
з’явилося наприкінці 90-х років минулого століття 
у  зв’язку  з  розробкою  систем,  що  відповідають 
вимогам  кількох  міжнародних  стандартів  на  сис-
теми менеджменту [1]. 

Можливі різні шляхи, рівні та способи  інтегра-
ції систем менеджменту. Зокрема науковцями уні-
верситету Санта  Галлен  (Швейцарія)  запропоно-
вано три способи об’єднання автономних систем 
менеджменту  в  інтегровану  систему:  додавання, 
злиття та  інтеграція. При додаванні до  загальної 
системи  управління,  автономні  системи  менедж-
менту функціонують окремо, їх описують в окремих 
документах, суперечливі  компоненти автономних 
систем коригуються. Цей спосіб об’єднання є пер-
шим кроком до формування інтегрованої системи 
менеджменту.  При  злитті  за  основу  (ядро)  інте-
грованої  системи  менеджменту  вибирають  одну 
з автономних систем. За основу такого об’єднання 
доцільно прийняти систему менеджменту, побудо-
вану на базі стандартів  ISO серії 9000. При  інте-
грації розробляється єдина універсальна система 
менеджменту  для  підприємства,  у  якій  спочатку 
закладається виконання вимог міжнародних стан-
дартів [4, с. 48-49].

У  зарубіжній  літературі  серед  ряду  робіт  по 
даній темі найбільш повними  і науково обґрунто-
ваними є:

1. Загальнодоступні технічні умови, розроблені 
Британським інститутом стандартів (BSI) PAS 99: 
2006.  «Технічна  специфікація  загальних  вимог 
системи  менеджменту,  як  структура  для  інтегра-
ції» ("Specification of common management system 
requirements as a framework for integration"); 

2. Об’єднаний стандарт Австралії і Нової Зелан-
дії AS/ NZS 4581: 1 999. «Інтеграція систем менедж-
менту  –  Керівництво  для  приватних,  урядових  і 
громадських  організацій»  ("Management  system 
integration – Guidance to business, government and 
community organizations"). 

При  цьому  необхідно  зазначити,  що  PAS  99: 
2006  містить  уніфіковані  вимоги  до  інтеграції 
систем менеджменту  без  розкриття  даних  вимог 
в контексті загальних підходів і принципів форму-
вання ІСМ. У свою чергу, AS/NZS 4581: 1999 міс-
тить настанови щодо використання ряду елемен-
тів  і  принципів  інтеграції  систем  менеджменту 
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в контексті тільки трьох стандартів без розгляду їх 
в аспекті практичного застосування. 

На  сьогоднішній  день  відсутній  будь-який 
міжнародний  стандарт,  який  визначає  загальні 
вимоги,  керівні  вказівки  і  підходи  до  створення 
інтегрованої  системи  менеджменту.  Дана  обста-
вина  призводить  до  того,  що  інтеграція  систем 
менеджменту часто носить формальний характер 
і не приносить очікуваних результатів. 

Інтегровані системи менеджменту формуються 
на основі системного підходу до управління підпри-
ємством, що дозволяє поєднати у єдине ціле різні 
аспекти діяльності, які у підсумку суттєво вплива-
ють на діяльність усієї організації. Метою розробки 
інтегрованої системи менеджменту є спільне опти-
мальне управління ризиками, яке дозволяє скоро-
тити обсяг необхідних підприємству матеріальних 
та організаційних ресурсів [4, с. 38].

Таким чином, до основних причин необхідності 
інтеграції  систем  менеджменту  можна  віднести: 
досягнення відповідності всім поставленим вимо-
гам; управління ризиками організації; поліпшення 
іміджу організації; зниження невиробничих витрат; 
поліпшення  взаємодії  з  контролюючими,  зако-
нодавчими  та  наглядовими  органами;  зниження 
забруднення  навколишнього  середовища;  поліп-
шення умов праці і безпеки на робочому місці.

Організаційно-методичною  базою  для  побу-
дови інтегрованих систем залишаються стандарти 
ISO  серії  9000.  Це  пов’язано  з  тим,  що  основні 
поняття  і  принципи,  сформульовані  в  них,  най-
більше відповідають поняттям і принципам загаль-
ного менеджменту [6].

Практично  в  будь-якому  з міжнародних  стан-
дартів  ISO  можна  виділити  загальні  елементи, 
якими  доцільно  керувати  уніфікованим  спосо-
бом,  використовуючи  інтегрований  підхід.  Ця 
обставина  виправдовує  бажання  об’єднати  дані 
системи  в  єдину  інтегровану  систему  менедж-
менту (ІСМ) з більшим чи меншим ступенем інте-
грації. Кумулятивний ефект від інтеграції загаль-
них вимог до системи управління підприємством 
дозволить  експлуатувати  ці  системи  менедж-
менту  з  максимальним  ефектом.  Найчастіше 
під  терміном  «інтеграція  систем  менеджменту» 
помилково  розуміється  механічне  об’єднання 
вимог  різних  стандартів  на  системи  управління, 
які  впроваджує  підприємство.  При  цьому  ігно-
рується  необхідність  створення  єдиного  меха-
нізму, який дозволяє досягати мету організації за 
рахунок виконання вимог стандартів на системи 
менеджменту [7, с. 291].

У той же час філософія сучасного менеджменту 
виробила три основних аспекти, які забезпечують 
сталий розвиток бізнесу будь-якої організації: 

1. Відповідність результатів діяльності  (напри-
клад,  таких  як:  продукції,  впливів  на  зовнішнє 
середовище  і  персонал)  вимогам  зацікавлених 

сторін і застосовуваним законодавчим і галузевим 
вимогам.

2. Управління ризиками організації при реаліза-
ції її стратегії і досягненні поставлених цілей.

3.  Інтеграція  всіх  процесів  в  єдину  консолідо-
вану  систему,  що  представляє  собою  цілісний 
механізм управління організацією. 

Інтегрована  система  менеджменту  забезпе-
чує  велику  узгодженість  дій  всередині  організа-
ції,  посилюючи  тим  самим  синергетичний  ефект, 
що  полягає  в  тому,  що  загальний  результат  від 
узгоджених  дій  вище,  ніж  проста  сума  окремих 
результатів.  В  цілому  результат  дає  можливість: 
мінімізувати  функціональну  роз’єднаність  персо-
налу  в  організації;  знизити  витрати  на  розробку, 
функціонування  і  сертифікацію  інтегрованої  сис-
теми;  враховувати  баланс  інтересів  зовнішніх 
сторін  організації;  скоротити  обсяг  документів, 
поліпшити злагодженість процесу обміну інформа-
цією; підвищити ефективність об’єднаної системи 
менеджменту  за  рахунок  використання  спільних 
дій  в  інтегрованій  системі,  таких  як  визначення 
політики, планування, підготовка персоналу і т. д.; 
зменшити конфліктність та ймовірності можливих 
протиріч з питань, пов’язаних з якістю, екологією 
та безпекою, 

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, від  інтеграції систем менеджменту можна 
очікувати  наступні  основні  вигоди  для  бізнесу: 
покращене  планування  і  підвищення  ефектив-
ності  діяльності;  забезпечення  цілісного  підходу 
до  управління ризиками; менша ступінь  конфлік-
тності  між  системами;  зменшення  дублювання  і 
бюрократії;  велика  результативність  і  ефектив-
ність внутрішніх і зовнішніх аудитів; використання 
перспективних можливостей поліпшення;    еконо-
мія ресурсів; поліпшення взаємин з зацікавленими 
сторонами; підвищення якості інформації для при-
йняття рішень; зростання ділової репутації та під-
тримка з боку засновників. 
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ENTERPRISES MANAGEMENT SYSTEM BASED ON THE REQUIREMENTS  
OF INTERNATIONAL STANDARDS

The scientific article is devoted to the actual issue of forming of an enterprise management system based 
on the requirements of international standards. It is determined that as a result of the development of man-
agement systems based on the harmonious combination of target subsystems (quality, ecology, health and 
security of personnel, etc.)  in a single system of enterprise management, all  interested parties can expect 
increased competitiveness of products, lower costs, increased profits, profitability, working capital and the rate 
of investment return, mitigation of environmental impacts, reduction of occupational risks and consequences 
of accidents at work, provided the social security of the staff.

It  is  noted  that  currently most  organizations  are  at  different  stages  of  implementation,  certification  and 
further development of management systems in accordance with the requirements of international standards 
and / or specifications and specifications, for example: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO / TS 16949,  
ISO 22000, ISO / IEC 27001, ISO / IEC 20000 and others.

The common characteristics of international standards are highlighted, among which the following can be 
defined: definition of basic processes; policy development and goals  formation; planning of actions neces-
sary for the realization of the policy and goals; establishment and distribution of responsibilities and powers 
between employees; monitoring of processes and programs implementing policies and goals; regular internal 
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audits; adoption of corrective and preventive actions; analysis of the management system efficiency by senior 
management.

It is noted that the simultaneous operation of several autonomous systems, as a rule, is associated with 
a number of problems: the duplication of  individual requirements generates the introduction of several pro-
cedures which the same for program purposes; the emergence of contradictions between the priorities in the 
requirements of different management systems; the absence of a single effective mechanism or the presence 
of several simultaneously noneffective combined mechanisms for responding to destabilizing  factors of  the 
external and internal environment of the organization.

It is determined that integrated management systems are formed on the basis of a systematic approach to 
enterprise management, which allows to combine different aspects of activity, which eventually significantly 
affect the activities of the entire organization. The purpose of an integrated management system developing is 
the joint optimal risk management, which allows to reduce the amount of material and organizational resources 
needed by the enterprise.

The main reasons for the necessity  of management systems integration are the following: the achievement 
of compliance with all set requirements; management risk organization; improving the image of the organiza-
tion; decrease in non-production costs; improving interaction with supervisory, legislative and supervisory bod-
ies; reduction of environmental pollution; improving working and safety conditions in the workplace.

It has been determined  that an  integrated management system ensures greater coherence of activities 
within the organization, thereby enhancing the synergistic effect that the overall result from concerted actions 
is higher than the simple sum of individual results. In general, the result enables: to minimize the functional dis-
unity of personnel in an organization; to reduce the cost of developing, operating and certifying the integrated 
system; to take into account the balance of interests of the external parties of the organization; to reduce the 
volume of documents, improve the coherence of the information exchange process; to increase the efficiency 
of the integrated management system by using joint actions in the integrated system, such as policy defini-
tion, planning, personnel training; to reduce the conflict and the probability of possible contradictions in issues 
related with quality, environment and safety.

The following main benefits for business from integration of management systems are presented: improved 
planning and efficiency improvement; ensuring a holistic approach to risk management; less degree of conflict 
between systems; reduction of duplication and bureaucracy; great efficiency and effectiveness of internal and 
external audits; use of advanced opportunities  for  improvement;  saving  resources;  improving  relationships 
with stakeholders; improving the quality of information for decision-making; growth of business reputation and 
support by founders.
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Постановка проблеми.  Теоретичний  аналіз 
проблем підвищення продуктивності конкретизу-
ється в розроблених методах визначення впливу 
чинників  продуктивності  на  результати  бізнес-
процесів,  побудові  і  оцінюванні  інтегрального 
показника  підвищення  продуктивності  підприєм-
ства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі  теоретичні  і  практичні  аспекти  основних 
чинників,  що  впливають  на  підвищення  продук-
тивності  бізнес-процесів  висвітлено  в  роботах 
Калини  А.В.,  Ласкавого  А.О.,  Прокопенко  І.І., 
Василенко В.О., Кремнєва Г.Р., Фатхудинова Р.А.,  
Лігоненко Л.О., Гуменюка В.Я.

Постановка завдання. Метою статті є упоряд-
кування  чинників,  що  впливають  на  підвищення 
продуктивності  бізнес-процесів,  визначення 
напрямку  дій  при  розробці  і  реалізації  програми 
підвищення продуктивності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основні  чинники,  що  впливають  на  підвищення 
продуктивності  бізнес-процесів,  можуть  бути 
згруповані  за  їх  рівнем:  мегаекономічні  (світова 
система,  система  взаємовідносин  між  країнами); 
макроекономічні  (характер  середовища,  система 
регулювання); мезоекономічні (галузь, регіон, сис-
тема формування виробничо-фінансових комплек-
сів);  мікроекономічні  (організації,  фірми,  взаємо- 
відносини між ними і безпосередньо на них); нано-

економічні (фізичні особи, працівники організацій, 
споживачі, особливості їх поведінки).

Чинники мега– і макроекономічного характеру, 
що  впливають  на  продуктивність  в  бізнес-проце-
сах організацій, хоч і мають реальну дію, але сту-
пінь управління нею достатньо проблематична.

Звідси  фінансові,  соціальні,  політичні  кризові 
явища,  що  періодично  і  не  періодично  зустріча-
ються у світовій практиці і визначають місце кож-
ної  країни  у  порівняльному  рейтингу  з  виробни-
цтва  ВВП  і  продуктивності  бізнес-процесів  у  цих 
країнах.

Отже,  домінантними  у  поведінці  і  розвитку 
організацій, відносно підвищення продуктивності, 
є мікроекономічні і особливо наноекономічні. чин-
ники.

Основні  напрямки  підвищення  продуктивності 
наведені на рис. 1.

Слід  зауважити,  що  стан  справ  у  реальному 
секторі  економіки  безумовно  впливає  на  фінан-
сове  положення  організації,  на  встановлення  чи 
розрив  ділових  зв’язків.  Криза  викликає  пору-
шення структур і систем взаємовідносин, що скла-
лися, вона ж і визначає кінець уяви, що склалася, 
про те, як вести бізнес, як досягти успіху.

Саме у цій ситуації виникають нові правила біз-
несу, нові підходи, нові структури, нові лідери. Нові 
не тому, що вони зайняли місце старих, а тому, що 
вони інші.
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У статті розглянуті основні питання управ-
ління продуктивністю на мікрорівні: фак-
тори, що впливають на її рівень, напрямки її 
підвищення. Розглянуто принципи складання 
і механізм реалізації програм підвищення про-
дуктивності; роль і місце кадрового питання 
в процесі підвищення продуктивності бізнес-
процесів; необхідність розробки довгостро-
кової стратегії підвищення продуктивності 
і програми підвищення продуктивності, а 
також структури і напрямки дій і основні 
принципи, які покладені в основу при розробці 
та реалізації програми. Розкрито важли-
вість орієнтації підприємств на бізнес-про-
цеси.
Ключові слова: продуктивність, концепція 
управління підвищенням продуктивності, 
кадровий потенціал, програма підвищення 
продуктивності, бізнес-процеси, стратегія 
підвищення продуктивності.

В статье рассмотрены основные вопросы 
управления производительностью на микро-
уровне: факторы, влияющие на ее уровень, 
направления ее повышения. Рассмотрены 
принципы составления и механизм реали-
зации программ повышения производитель-
ности; роль и место кадрового вопроса в 
процессе повышения производительности 
бизнес-процессов; необходимость разра-
ботки долгосрочной стратегии повышения 
производительности и программы повыше-

ния производительности, а также струк-
туры и направлений действий и основные 
принципы, которые положены в основу при 
разработке и реализации программы. Рас-
крыта важность ориентации предприятий 
на бизнес-процессы.
Ключевые слова: производительность, 
концепция управления повышением продук-
тивности, кадровый потенциал, программа 
повышения продуктивности, бизнес-про-
цессы, стратегия повышения производи-
тельности.

The article considers the main issues of perfor-
mance management at the micro level: factors 
affecting its level, the direction of its increase. 
The principles of compilation and mechanism 
for implementing productivity improvement pro-
grams are considered; the role and place of the 
personnel issue in the process of increasing the 
productivity of business processes; the need 
to develop a long-term strategy for improving 
productivity and productivity improvement pro-
grams, as well as the structure and direction of 
action and the basic principles that form the basis 
for the development and implementation of the 
program. The importance of enterprises orienta-
tion to business processes is disclosed.
Key words: productivity, concept of product 
quality management, HR capacity, product 
enhancement, business processes, product 
enhancement strategy.
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Є  немало  прикладів  того,  як  фірми  в  умо-
вах  кризи  розробляли  принципово  нові  страте-
гії  бізнесу  і  різко  посилювали  свої  позиції.  Так  , 
поширення  такої  форми  організації  торгівлі,  як 
супермаркети,  які  дають  відповідь  на  питання, 
як  одночасно  знизити  власні  витрати  і  вартість 
товарів  для  споживачів.  Менеджери  фірм  Пів-
денно-Східної  Азії  досягли  успіхів  у  бізнесі  за 
рахунок  підвищення  продуктивності  наступними 
шляхами:  різке  зменшення  витрат  (скорочення 
кадрів,  закриття  неефективних  філій  тощо); 
більш детальне вивчення постачальників і спожи-
вачів;  створення  команди  висококваліфікованих 
менеджерів,  здібних  приймати  рішення  з  ураху-
ванням зовнішніх умов, що постійно змінюються. 
Успіх приходить до тих, хто приймає неординарні 
рішення (рис. 1).

Сьогодні  кількість  і  сфера  таких  рішень  на 
мікроекономічному рівні підприємств значно поши-
рилась завдяки новітнім технологіям, що дозволя-
ють вирішувати проблеми скорочення витрат. Це 
відбувається  за  рахунок  використання  автомати-
зованих систем, що дозволяють значно скоротити 
запаси  сировини  і  матеріалів,  комплектуючих  і 
напівфабрикатів,  завдяки  точності  забезпечення 
своєчасного  і  безперервного  їх  постачання. Осо-
бливе значення у підвищенні продуктивності набу-
ває якість менеджменту. На сьогодні у українських 
менеджерів один шлях – організувати справу так, 
щоб  товари  і  послуги, що  виробляють  підприєм-

ства, не тільки відповідали світовим стандартам, 
а навіть перевищували їх.

Концепція управління підвищенням продуктив-
ності організації  концентрується у відповідності з 
її  особливостями,  такими,  як  розмір  організації, 
місце  у  галузевій  структурі,  кадрові  особливості, 
взаємодія  між  організацією  і  ринком,  система 
мотивацій тощо.

Невеликі  організації  часто  є  такими  не  тільки 
тому, що вони більш еластичні до  змін у  зовніш-
ньому середовищі, не тільки як інстинктивна реак-
ція  на  ускладнення  і  різноманітність  параметрів 
життєдіяльності  і  економіки,  а  і  в  силу  часового 
чинника – часто такі фірми тільки організувались 
і  їх  розмір  не  є.  постійною  характеристикою,  а  є 
лише тимчасовим станом.

Велика організація може самостійно виробляти 
більшу  частину  компонентів,  а  може  створювати 
дочірні фірми, стаючи таким чином головною фір-
мою віддаючи перевагу концепції «Купувати» кон-
цепції «Робити». В такому випадку при вирішенні 
проблем  підвищення  продуктивності  організа-
ції  необхідно  бути  готовою  до  розв’язання  таких 
основних проблем, як якісне постачання  і «точно 
у  термін»  від  дочерних  фірм.  Організація  буде 
повинна створити систему якості і систему управ-
ління якістю, розробити стандарти норм і правил, 
що встановлюють параметри і шляхи підвищення 
якості закупівельної продукції, правильність вико-
ристання норм і процедур.

Рис. 1. Напрямки підвищення продуктивності
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Бізнес-процеси в сучасних організаціях, діючих 
в  умовах  середовища,  що  постійно  змінюється, 
до  якого  необхідно  постійно  і  швидко  адаптува-
тись, сьогодні не обмежуються тільки виконанням 
виробничих завдань. Оскільки потребуються кон-
кретні  кінцеві  результати,  а  не  той  чи  інший  тип 
поведінки  працівників,  складаються  менш  ієрар-
хічні, більш горизонтальні відношення і взаємодії, 
що є наслідком розвитку інформаційних систем.

Ключовим питанням у процесі підвищення про-
дуктивності  організації  є  кадровий,  що  містить 
в собі оперативні можливості працівників, оскільки 
структура  організації  –  це  свого  роду  підсилю-

вач, що  сприяє  перетворенню  прийнятих  рішень 
управління  в  систему  функціональних  дій.  При 
цьому  є  реальна  небезпека  невикористання  або 
часткового використання таких людських якостей, 
як  творчість,  ум,  відповідальність,  зацікавленість 
в роботі, прагнення до успіху, до лідерства тощо.

Другою,  не менш  важливою  особливістю  про-
цесу  підвищення  продуктивності  є  забезпечення 
ефективного  контакту  між  організацією  зовніш-
нім середовищем для того, щоб працівники могли 
отримувати  із  зовні  інформацію, стимул до праці 
і знання не тільки для мотивації своєї діяльності. 
але й для взаємодії з зовнішнім середовищем.

Підвищення продуктивності складає собою не 
що інше, як процес змін, і усякий процес, особливо 
той,  що  викликає  протидії,  він  потребує  ефек-
тивного  управління,  а  відповідно,  і  стратегічного 
підходу. Зміни відбуваються постійно в усіх осно-
вних організаційних складових: в структурі кадрів, 
зайнятості, кваліфікації, техніці і технології, органі-
зації виробництва і праці, продукції, ринках збуту 
тощо.  Тому  необхідно  розробляти  реальну  стра-
тегію  підвищення  продуктивності  з  урахуванням 
аспектів сприяння і протидій.

Все  вищенаведене  підкреслює  необхідність 
розробки  довготермінової  стратегії  підвищення 
продуктивності, яку і необхідно закласти в основу 
програми підвищення продуктивності (ПГШ).

Програма підвищення продуктивності  складає 
собою  план  діяльності  організації,  згідно  з  яким 
людські,  матеріальні,  технічні,  фінансові,  інфор-
маційні  ресурси  організуються  у  відповідності 

Рис. 2. Напрямок дій при розробці і виконанні 
програми підвищення продуктивності
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Рис. 3. Структура програми підвищення продуктивності
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з  цілями  і  задачами  наступної  роботи  організа-
ції у заданих часом рамках для досягнення змін, 
визначених кількісними і якісними цілями.

Напрямок дій при розробці і виконані програми 
підвищення  продуктивності  наведений  на  рис.  2. 
Такий план-програма буде ефективним, якщо він 
стане складовою частиною довгострокового стра-
тегічного  плану  розвитку  організації,  з  пояснен-
ням методології, цілей, термінів програми і її ролі 
в удосконаленні організації, її діяльності і організа-
ційної структури.

Кожна  організація  повинна  чітко  уявляти,  які 
чинники сприяють  її діяльності щодо підвищення 
продуктивності,  а  які  є  перепоною  із  загального 
переліку чинників: людський чинник, розмір органі-
зації, тип діяльності, вік і історія організації, серед-
овище,  мета  організації,  загальні  цінності,  тип 
управління, технологія тощо.

Прийняття  рішень  у  програмах  підвищення 
продуктивності здійснюється у плановому режимі і 
режимі невизначеності.

Рішення  у  плановому  режимі  приймаються 
у  відповідь  на  часто  виникаючу  ситуацію,  а 
рішення у режимі невизначеності – як реакція на 
унікальну, значною мірою неструктуризовану ситу-
ацію.  При  цьому  визначеність  і  невизначеність 
характеризуються наявною інформацією,її повно-
тою або нестачею відносно альтернативних варі-
антів і майбутніх результатів.

Для  ППП  найбільш  сприятлива  модель  при-
йняття  рішень,  в  якій  менеджери  приймають 
рішення  у  ситуаціях, що  характеризуються  неза-
планованими  рішеннями,  невизначеністю  і  неяс-
ністю.

Саме така модель потребує чіткого визначення 
кінцевої мети, її роз’яснення і доведення шляхів її 
досягнення до  персоналу організації  з  визначен-
ням зворотних зв’язків від результатів (поетапних) 
до прийняття рішень.

Структура  програми  підвищення  продуктив-
ності наведена на рис. 3

Програма  підвищення  продуктивності,  поряд 
з  визначенням  загальної  мети  і  задач,  містить 
наступні складові:

1) підтримка нововведень з їх мотивацією;
2) створення проблемних груп;
3) визначення напрямків досліджень;
4)  визначення  мети,  планування,  координу-

вання, роз’яснення;
5) залучення персоналу, підвищення його ква-

ліфікації і творчості;
6) забезпечення управління програмою в умо-

вах  нормативного  і  ненормативного  прийняття 
рішень.

Досвід використання цільових програм у прак-
тиці  управління  показує  можливість  суттєвого 
покращення  соціальних,  економічних  і  технічних 
показників діяльності організації.

Системний  підхід  при  формуванні  і  реалі-
зації  комплексних  цільових  програм  для  отри-
мання  максимального  ефекту  від  їх  виконання 
взаємопов’язання  складових  елементів  кожної  з 
програми (як між собою, так і з елементами інших 
програм).

Звідси  необхідність  у  нерозривності  плану-
вання, обліку, контролю і координації, тобто забез-
печення  прямого  і  зворотного  зв’язків  процесу 
управління ППП як процесу управління змінами.

В  основу  управління  розробкою  і  реалізацією 
ППП покладаються наступні принципи:

1) поєднання єдиноначальності керівника і коле-
гіальних повноважень представників груп для суміс-
ного прийняття рішень; наділення керівників повно-
важеннями і відповідальністю при повноті рішень;

2) організація єдиного керівництва на усіх ста-
діях розробки і реалізації програм;

3)  дотримання  термінів  і  збалансованості 
ресурсів.  Загальний  централізований  контроль 
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Рис. 4. Загальна структура управління програмою підвищення продуктивності
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за розробкою і реалізацією програм і дійове опе-
ративне  керівництво  роботою  виконавців  етапів, 
зі своєчасним корегуванням  їх діяльності на ета-
пах, забезпечують ефективне управління програ-
мою підвищення продуктивністю.

Робота  над  структурою  і  змістом  програми 
розпочинається  після  підписання  розпорядження 
керівника організації про відкриття програми ство-
рення робочих груп і координаційної ради.

Проект  програми  готується  з  урахуванням 
пропозицій  усіх  структурних  елементів  організа-
ції,  і  він  повинен  відповідати  основним  вимогам: 
конкретність  і  можливість  організації  на  кожному 
етапі;  чітке  обґрунтування  соціальних,  економіч-
них технічних і інших ефектів у підвищенні продук-
тивності;  принцип  оптимальності  по  відношенню 
до витрат; комплексні рішення і координація дій.

На рис 4 наведена загальна структура управ-
ління ППП.

Функціями  координаційної  ради  є  уточнення 
необхідного переліку і складу дій, послідовність їх 
здійснення щодо  ступеню  їх  важливості  і  пріори-
тету, виходячи з умов, що склалися. Рада призна-
чає керівника і визначає склад виконавців, оцінює 
повноту  набору  дій,  що  необхідно  виконати  для 
досягнення кінцевої мети програми, визначає тер-
міни  їх  реалізації,  джерела  і  розміри  ресурсного 
забезпечення. Крім того, рада взаємопов’язує про-
грамні дії.

По програмі готується відповідна документація: 
пояснювальна  записка,  формулюється  основна 
мета програми,  її  склад  і  короткий  зміст;  таблиці 
показників, перелік дій, що забезпечують реаліза-
цію програми (відповідальних виконавців, термінів 
виконання  і  результатів,  що  очікуються),  методи 
виконання дій.

У відповідності із загальною структурою управ-
ління керівник програми наділяється повноважен-
нями, що дозволяють йому оперативно управляти 
виконанням програми. На нього покладається уся 
відповідальність досягнення кінцевих результатів, 
необхідного рівня якості і термінів виконань Керів-
ник організації передає керівникові програми певні 
права  і  функції  щодо  розподілу  ресурсів,  плану-
вання  і  організації  робіт,  представництва сторон-
ніх  організаціях,  заохочення  окремих  підрозділів 
і  виконавців  за  активну  участь  у  реалізації  про-
грами.

Основними задачами оперативного управління 
ППП  є  налаштування  дій  передбачених  програ-
мою;  здійснення  контролю  за  фактичним  ходом 
реалізації  запланованих  дій;  виявлення  і  аналіз 
виникаючих  відхилень  між  запланованим  і  фак-
тичним  ходом  виконання  програми,  внесення 
в  умови  коректив, що  дають можливість  усунути 
відхилення, що виникли.

Розрахунки  і  коригування календарного плану 
реалізації  програми  здійснюють на основі  інфор-

мації,  що  надходить  з  відділу  управління  про-
грамою,  а  також  від  відповідальних  виконавців 
і  виконавців.  Скорегований  план  узгоджується 
з  керівником програми  і  затверджується  керівни-
ком  організації;  з  цього  моменту  за  новими  тер-
мінами  здійснюється  управління  програмою  за 
трьома послідовними етапами:

1)  збір  інформації  про  фактичне  виконання 
програми;

2) обробка зібраної інформації;
3)  корегування планів  і доведення  їх до вико-

навців.
Поетапне  здійснення  програми  може  бути 

представлено у вигляді наступних стадій процесу:
1) визначення і розробка пріоритетних цілей;
2) визначення і розробка критеріїв з кількісним 

описом цілей;
3) складання програми дій з переліком проце-

дур їх реалізації, термінів виконавців;
4)  розробка  методів  вимірювання  продуктив-

ності, показників; 
5) зміни щодо напрямків програми;
6)  проведення  роз’яснювальної  роботи  серед 

персоналу,
7)  стимулювання  участі  і  створення  клімату 

довіри  до  програми;  контроль  виконання  дій, 
інформування  персоналу  про  результати,  під-
тримка уваги до програми.

Повна реалізація етапів ППП вплине не стільки 
на виробничий процес, кільки на соціальні  і люд-
ські відносини – на перетворення співпрацівників 
на  підприємців,  де  кожний буде  відкривати  свою 
специфічну  роль,  але  всі  будуть  відчувати  себе 
членами однієї команди, об’єднаними загальними 
цілями.

Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином, щоб підвищувати продуктивність, у першу 
чергу, необхідно враховувати саме людський чин-
ник, шукати шляхи і мотиви його активізації, тому 
що у  господарській діяльності людина не завжди 
раціональна,  вона  схильна  до  ризику,  неперед-
бачена, її поведінка визначається багатьма моти-
вами. Мабуть аналітикам доведеться відмовитись 
від  однобокого  матеріалістичного  виробничого 
детермінізму,  признати  наявність  невизначеності 
у  поведінці  людини  і  зробити  його  психологію  і 
культуру таким же об’єктом аналізу, як виробнича 
функція, витрати, продуктивність.
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WAYS TO IMPROVE THE PRODUCTIVITY OF BUSINESS PROCESSES

The article considers the main issues of performance management at the micro level: factors affecting its 
level, the direction of its increase. The principles of compilation and mechanism for implementing productivity 
improvement programs are considered; the role and place of the personnel issue in the process of increasing 
the productivity of business processes; the need to develop a long-term strategy for improving productivity and 
productivity improvement programs, as well as the structure and direction of action and the basic principles 
that form the basis for the development and implementation of the program.

The main factors influencing the increase in the productivity of business processes can be grouped accord-
ing to their level: megaeconomy (the world system, the system of mutual relations between countries), mac-
roeconomic (the nature of the environment, the regulatory system); meso-economic (region, region, system 
of  formation  of  production  and  financial  complexes) microeconomic  (organizations,  firms,  the  relationship 
between  them  and  directly  on  them);  nanoeconomy  (individuals,  employees  of  organizations,  consumers, 
peculiarities of their behavior).

The state of affairs in the real sector of the economy certainly affects the financial position of the organiza-
tion, the establishment or disruption of business ties. The crisis causes the violation of structures and systems 
of relationships, it is the same and determines the end of the imagination of the situation, how to do business, 
how to succeed. It is in this situation that new business rules, new approaches, new structures, new leaders 
arise. New not because they took the place of the old, but because they are different.

It is necessary to take into account the human factor in order to increase productivity, to search for ways 
and motives for its activation, because in economic activity a person is not always rational, it is subject to risk, 
unpredictable, its behavior is determined by many motives.
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Постановка проблеми.  В  умовах  стрімкого 
науково-технічного  прогресу  перед  бізнесом 
постають нові вимоги, які змушують підприємства 
йти в ногу з часом і приймати участь в процесах 
інформатизації, впроваджуючи інформаційні сис-
теми та технології. Сьогодні вже нікого не здивуєш 
широким  залученням  сучасного  комп’ютерної 
техніки  та  програмного  забезпечення  в  різних 
сферах діяльності підприємств. Грамотно оформ-
лена  інформаційна  система  управління  підпри-
ємством  дозволяє  почуватися  більш  впевнено 
в умовах стрімких змін і коливань, а також дозво-
ляє підвищити рівень раціональності в прийнятті 
управлінських рішень, що в кінцевому результаті 
підвищує ефективність діяльності будь-якого під-
приємства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Місце  та  значення  інформаційних  систем  стали 
об’єктом досліджень багатьох науковців. Роль  та 
значення інформаційних систем в управлінні діяль-
ністю підприємства досліджував Юрчук Н.П. [1] та 
ін. Умови та чинники якості управлінських рішень 
знайшли  своє  відображення  у  працях  Семенець 
В.М. та Янкового Р.В.  [2]. Дослідження з приводу 
новітніх інформаційних технологій в умовах інфор-
матизації суспільства зустрічаються в працях Най-
дюк С.  [3]  і Шульженко  І.В.  [4]. Питання розвитку 
інформаційних  технологій  в  контексті  прийняття 
рішень  у  державному  управлінні  присвячені 
роботи Ульянченка Ю.О. [5] та ін. Однак залиша-
ється місце для різного роду дискусій,  які  потре-
бують подальшого дослідження в контексті впливу 
інформаційних  систем  на  прийняття  раціональ-
них управлінських рішень на підприємстві. Однак 
наявність дискусійних питань потребує подальших 

досліджень  в  контексті  прийняття  управлінських 
рішень на рівні підприємства.

Формування цілей статті.  Метою  статті  є 
дослідження  типів  та  технологій  інформацій-
них  систем  та  їх  роль  у  прийнятті  управлінських 
рішень.

Виклад основного матеріалу. Типологія і вид 
інформаційної системи або  інформаційної техно-
логії залежить, перш за все, від двох визначальних 
критеріїв: від того чиї інтереси вони обслуговують, 
і від того на якому рівні структури корпоративного 
управління  вони  функціонують,  тобто  для  яких 
типів  і  видів  розробки  і  прийняття  управлінських 
рішень  вони  призначені.  Не  існує  єдиної  універ-
сальної системи, яка могла б повністю забезпечу-
вати підприємство всією необхідною інформацією. 
Як  правило,  всі  інформаційні  системи  компанії 
охарактеризовані завданнями, для вирішення яких 
вони створюються. Існує три типи таких задач, які, 
відповідно, залежать від рівнів управління: добре 
структуровані,  частково  або  погано  структуро-
вані  і  неструктуровані  завдання. На  рис.  1  пред-
ставлені  типи  інформаційних  систем, що  лежать 
в  основі  більшості  підприємств.  На  представле-
ній схемі підприємство розділено на кілька рівнів: 
експлуатаційний  рівень,  рівень  знань,  управлін-
ський рівень  і  стратегічний рівень. Обслуговують 
дані структури чотири види інформаційних систем 
в  залежності  від  видів  прийнятих  управлінських 
рішень на кожному з описуваних рівнів.

Інформаційні системи експлуатаційного рівня – 
це  системи, що  здійснюють підтримку  управляю-
чих операціями, відстежують прості дії організації 
типу продажу, платежів, переводять у готівку пла-
тіжну  відомість  і  так  далі.  Основна  мета  систем 
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експлуатаційного  рівня  полягає  в  тому,  щоб  від-
повідати на звичайні питання  і  проводити потоки 
транзакцій  через  підприємство.  Відповіді  на  такі 
питання  вимагають  можливості  легкого  доступу, 
оперативності та точності інформації.

Інформаційні  системи  рівня  знань  –  це  сис-
теми, що  підтримують  працівників,  які  володіють 
знаннями  і  обробників  даних  в  організації.  Одна 
з  головних  цілей  систем  рівня  знань  полягає 
в тому, щоб допомогти корпорації інтегрувати нове 
знання в бізнес і допомагати організації управляти 
потоком  документів.  Системи  рівня  знань,  осо-
бливо в формі робочих станцій  і офісних систем, 
сьогодні є одними з найбільш популярних елемен-
тів забезпечення розвитку бізнесу.

Інформаційні  системи  управління  –  це  сис-
теми,  які  розроблені  для  здійснення  контролю, 
управління,  прийняття  рішень  і  адміністративних 
дій  менеджерів  середньої  ланки.  Дані  системи 
аналізують  і  визначають  рівень  роботи  об’єктів, 
і періодично сповіщають про  їх стан. Наприклад, 
система  управління  переміщеннями  повідомляє 
про переміщення загальної кількості товару, рівно-
мірності роботи торгового відділу та відділу, який 
фінансує  витрати  для  службовців  в  структурах 
компанії, відзначаючи, де фактичні витрати пере-
вищують заплановані бюджети.

Крім того, деякі системи рівня управління під-
тримують  нестандартні  типи  прийняття  рішень, 
обумовлені  не  зовсім  ясними  інформаційними 
вимогами. Як  правило,  даний  вид  системи  рівня 
управління  має  інтеграцію  з  системами  страте-
гічного управління. Такі рішення часто вимагають 
використання  моделювання  та  прогнозування. 
Зазначені  операції,  в  свою  чергу,  неможливі  без 
нових  даних,  отриманих  ззовні  організації  або 

даних зсередини, які не можуть бути представлені 
існуючими системами експлуатаційного рівня.

Інформаційні  системи  стратегічного  рівня  – 
вид  систем,  які  виступають  в  ролі  інструменту 
допомоги  керівникам  вищої  ланки.  В  обов’язок 
таких менеджерів входять підготовка стратегічних 
досліджень і тривалі тренди в корпорації, а також 
в діловому оточенні. Основне призначення інфор-
маційних систем стратегічного рівня – реалізація 
змін  відповідно  з  існуючою  стратегічною  можли-
вістю  організації.  Дані  системи  мають  потужний 
аналітичний апарат з рядом моделей. Як правило, 
така  діяльність  зазначена  довгостроковою  пер-
спективою.

Сучасні  інформаційні технології, в свою чергу, 
теж мають різні видові характеристики  і класифі-
куються  відповідно  до  типів  інформаційних  сис-
тем, в яких можуть бути використані. Таким чином, 
розрізняють наступні основні види інформаційних 
технологій:

–  Для  вирішення  добре  формалізуються  і 
мають всі необхідні вхідні дані  задач, використо-
вуються  інформаційні  технології  обробки  даних. 
Такого  типу  технології  забезпечують  виконання 
основного обсягу робіт експлуатаційної діяльності 
персоналу з невисоким рівнем професійної квалі-
фікації.  Метою  використання  даних  технологій  є 
оптимізація рутинних постійно повторюваних опе-
рацій, переведення  їх виконання в автоматичний 
режим.  Основними  процесами  даних  технологій 
виступають:  збір  та  обробка  даних,  зберігання 
інформації, створення проміжних документів.

–  Для  виконання  операцій  при  поганій  струк-
турованості  завдань  використовуються  інфор-
маційні  технології  управління.  Робота  даних  тех-
нологій  обумовлена  необхідністю  агрегованого 
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виду  інформації, що  надходить. Основними  ком-
понентами використання є бази даних, які, в свою 
чергу, формуються за рахунків, бюджетів та інших 
нормативних документів підприємства, що визна-
чають  запланований  стан  структурного  об’єкта 
управління  (підрозділи  компанії).  Основним 
напрямком  інформаційної  технології  управління 
є формування різного роду звітів. Такі звіти поді-
ляються  на:  регулярні  (створюються  відповідно 
до  графіка),  спеціальні  (створюються за  запитом 
керівництва),  порівняльні  та  надзвичайні  (ство-
рюються  у  виняткових  ситуаціях,  що  вимагають 
достовірних  оперативних  даних).  Критерії  вирі-
шення  завдань  за допомогою такого роду  техно-
логій, як показує контролінг: в матеріалах повинні 
проглядатися загальні тенденції зміни даних, клю-
чові причини появи відхилень, загальні поради та 
примітки за можливостями їх вирішення.

– Для  організації  та  підтримки  процесів  кому-
нікаційного характеру як всередині компанії, так  і 
з  навколишнім  середовищем,  використовуються 
інформаційні  технології  автоматизованого  офісу. 
Такі  технології  засновані  на  базі  комп’ютерних 
мереж  та  інших  сучасних  телекомунікаційних 
засобів  передачі  та  роботи  з  даними  [6].  Крім 
звичайних  текстових  і  табличних  редакторів,  а 
також систем обміну текстовими повідомленнями  
і  корпоративних  інформаційних  стрічок,  існує 
безліч  можливостей  для  діалогового  і  групового 
спілкування  з  використанням  аудиального  і  візу-
ального  контакту.  Наприклад,  одна  з  сучасних 
технологій  типу  "Skypecast" – вид  інтерактивного 
голосового спілкування між групою співробітників 
до 150 чоловік.

Також,  важливим  елементом  сучасних  корпо-
ративних інформаційних систем є інтернет-техно-
логії. Очевидним фактом є те, що при виборі ком-
понентів  корпоративної  інформаційної  системи 
потрібно віддавати перевагу  програмному  забез-
печенню, що підтримує всі функціональні можли-
вості  роботи  через  інтернет-браузер.  Зазвичай, 
технічні  рішення  такого  роду  дозволяють  вико-
ристовувати стандартні бібліотеки даних та доку-
ментів з локальних організаційних мереж та Інтер-
нету.  З  кожним  роком  в  корпоративних  мережах 
зростає число сервісів, які дозволяють працювати 
з  організаційними  ресурсами  за  допомогою  веб-
інтерфейсів. Використання веб-технологій робить 
корпоративні  системи більш  гнучкими, швидкими 
і  зручними.  Такі  технології  дозволяють  знизити 
рівень вкладень в додаткове системне адміністру-
вання,  технічну  підтримку,  організацію  захисту  і 
збереження інформації.

Говорячи  про  надійність  використання  інтер-
нет-технологій, а саме, про безпеку роботи в кор-
поративній  інформаційній  системі  варто  згадати 
про  спеціальні  програмні  та  апаратні  засоби 

захисту системи. Такі засоби дозволяють переда-
вати зашифровані дані, підтримують використання 
електронних сертифікатів безпеки, цифровий під-
пис користувача і, до того ж, можуть здійснювати 
аутентифікацію клієнта на основі децентралізова-
ної системи авторизації. Всі ці властивості дозво-
ляють  забезпечити  достовірність  і  збереження 
інформації в корпоративній інформаційній системі. 
Крім того, ефективність таких програмних засобів 
захисту може бути  значно  підвищена  за  рахунок 
використання апаратних засобів: апаратних USB-
ключів і смарт-карт.

Ще  один  вид  технологій  –  технології  експерт-
них  систем  і  підтримки  прийняття  управлінських 
рішень. Основними об’єктами рішення даних тех-
нологій є погано формалізовані або неструктуро-
вані завдання. Головними функціональними влас-
тивостями, що характеризують дані технології, є: 
можливість  математичного  моделювання,  побу-
дови прогнозів і планування на основі оброблених 
даних і імовірнісних ситуацій; використання логіч-
них систем порад  і рекомендацій,  заснованих на 
експертних знаннях; високий рівень адаптації від-
повідно  до  критеріїв  використання.  До  основних 
елементів такого роду технологій відносяться: бази 
даних і системи їх управління; бази моделей і сис-
теми  їх  управління;  бібліотеки  експертних  знань.

І  експертні  системи,  і  системи  підтримки  при-
йняття  рішень  мають  значну  схожість.  Обидва 
типи  систем  дозволяють  обслуговувати  управ-
ління  довгостроковими  проектами,  а  також  при-
ймати  важливі  стратегічні  рішення  на  високому 
рівні.  Але,  крім  подібностей,  є  деякі  відмінності. 
Наприклад,  технології  експертних  систем,  зазви-
чай  використовуються  для  роботи  з  питаннями 
в  вузькоспеціалізованих  сферах  діяльності,  і 
дозволяють використовувати характерні для пев-
них  ситуацій  рекомендації  фахівців.  Крім  того, 
технології експертних систем передбачають мож-
ливість  отримання  пояснення  зазначених  порад 
і  рішень.  Технології  систем  підтримки  прийняття 
рішень,  часто,  використовуються  у  вирішенні 
нестандартних, складних проблем. За допомогою 
них  керівник  визначає  тип  і  послідовність  управ-
лінських дій не тільки на основі власного досвіду 
та інтуїції, а й на основі достовірної організаційної 
інформації.

Висновки з проведеного дослідження. 
В процесі прийняття управлінського рішення мене-
джер частіше за все використовує власний досвід 
та  інтуїцію,  але  сучасний  рівень  підприємництва 
вимагає  залучення  до  цього  процесу  наукових 
підходів  формування  інформаційних  систем,  які  
у  поєднанні  з  інтернет-технологіями  та  експерт-
ними  системами  дозволять  підняти  ефектив-
ність та раціональність у прийнятті управлінських 
рішень на більш високий рівень. 



319

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Юрчук Н.П. Інформаційні системи в управлінні 

діяльністю  підприємства  /  Н.П. Юрчук  //  Агросвіт.  – 
2015. – № 19. – С. 53-58.

2. Семенець В. М. Умови і чинники якості управ-
лінських  рішень  [Електронний  ресурс]  /  В.М. Семе-
нець, Р.В. Янковий // Технології та дизайн. – 2013. –  
№  1(6).  –  Режим  доступу:  http://knutd.com.ua/ 
publications/pdf/TD/2013-1/13svmyur.pdf. 

3. Найдюк С. Використання новітніх  інформацій-
них  технологій  у  процесі  прийняття  управлінських 
рішень [Електронний ресурс] / С. Найдюк // Демокра-
тичне врядування. – 2013, Вип. 12. – Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr_2013_12_31 

4. Шульженко І.В. Технологія прийняття управлін-
ських  рішень  в  умовах  інформатизації  суспільства 
[Електронний  ресурс]  /  І.В.  Шульженко  //  Наукові 
праці  Полтавської  державної  аграрної  академії.  –  
2013,  Вип.  2(7).  –  C.  315-320.  –  Режим  доступу:  
h t tps : / /www.pdaa .edu .ua /s i t es /de fau l t / f i l es /
nppdaa/7.2/315.pdf.

5.  Ульянченко  Ю.О.  Роль  інформаційних  тех-
нологій  у  процесі  прийняття  управлінських 
рішень  [Електронний  ресурс]  /  Ю.О.  Ульянченко,  
Г.О.  Свиридова  //  Теорія  та  практика  державного 
управління. – 2015, Вип. 3. – С. 30-36. – Режим доступу:  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_3_8.

6.  Кузнєцова  М.О.  Інформаційні  системи  під-
тримки прийняття  управлінських  рішень  / М.О.  Куз-
нєцова, Г.Ю. Коблінська // Формування ринкових від-
носин в Україні. – 2012, № 9(136). – С. 154-157.

REFERENCES:
1.  Urchuk  N.P.  (2015)  Information  systems  in  the 

management  of  enterprise  activities. Agrosvit,  vol.  19, 
pp. 53-58.

2. Semenec V.M. and Yankovyi R.V.  (2013) Condi-
tions and factors of the quality of managerial decisions 
[Electronic  resource]. Tehnologii  ta dyzain,  vol.  1(6). – 
Mode  of  access:  http://knutd.com.ua/publications/pdf/
TD/2013-1/13svmyur.pdf.

3.  Naiduk  S.  (2013)  Use  of  the  latest  information 
technologies in the process of making managerial deci-
sions  [Electronic  resource].  Demokratychne  vryadu-
vannya, vol. 12. – Mode of access: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/DeVr_2013_12_31.

4.  Shulgenko  I.V.  (2013)  Technology  of  mak-
ing  managerial  decisions  in  the  conditions  of  infor-
mation  society  [Electronic  resource].  Naukovi  praci 
Poltavskoi  dergavno]  agrarnoi  akademii,  vol.  2(7),  
pp.  315-320.  –  Mode  of  access:  https://www.
pdaa .edu .ua / s i t es /de fau l t / f i l e s / nppdaa /7 .2 / 
315.pdf.

5.  Ulyanchenko  U.O.  and  Svyrydova  G.O.  (2015) 
The  role  of  information  technology  in  the  process  of 
making  managerial  decisions  [Electronic  resource]. 
Teoriya  ta  praktyka  dergavnogo  upravlinnya,  vol.  3, 
pp. 30-36 – Mode of access: http://nbuv.gov.ua/UJRN/
Tpdu_2015_3_8.

6. Kuznecova M.O. and Koblinska G.U. (2012) Infor-
mation  systems  for  the  support  of making managerial 
decisions, vol. 9(136), pp. 154-157.

Svidersky V.P. 
Doctor of Technical Sciences, Professor

Kharkiv Institute of Finance 
of Kyiv National University of Trade and Economics

Kuzmenko A.V.
PhD of Economics, Associate Professor of Department

Kharkiv Institute of Finance 
of Kyiv National University of Trade and Economics

Gorecka A.V.
Graduate Student, 

Kharkiv Institute of Finance 
of Kyiv National University of Trade and Economics

TYPES AND TECHNOLOGIES OF MODERN INFORMATION SYSTEMS AND THEIR INFLUENCE  
ON THE ADOPTION OF RATIONAL ADMINISTRATIVE SOLUTIONS

The typology and type of information system or information technology depends, first of all, on two defining 
criteria: from which interests they serve, and on what level of corporate governance structures they function, 
that is, for which types and types of development and management decisions they are intended.

Any enterprise can be divided into several levels: operating level, level of knowledge, managerial level and 
strategic level. Serving data structures of four types of information systems, depending on the types of man-
agement decisions made at each of the described levels.

Modern  information  technologies,  in  turn, also have different  types of  characteristics and are  classified 
according to the types of information systems that can be used.

Speaking about the reliability of using Internet technologies, namely about the security of work in the cor-
porate information system, one should mention the special software and hardware protection systems. Such 
means allow the transmission of encrypted data, support the use of electronic security certificates, a digital sig-
nature of the user and, moreover, can authenticate the client based on a decentralized authorization system. 
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All these properties allow us to ensure the reliability and preservation of information in the corporate informa-
tion system. In addition, the effectiveness of such software can be greatly enhanced by the use of hardware: 
hardware USB keys and smart cards.

They also use technology expert systems primarily to work with issues in highly specialized areas of activ-
ity, and allow the use of recommendations specific to specific situations typical of certain situations. In addition, 
technology expert systems provide an opportunity to get an explanation of these tips and decisions. Technolo-
gies of decision support systems are often used in solving non-standard, complex problems. With the help of 
them, the manager determines the type and sequence of administrative actions not only on the basis of their 
own experience and intuition, but also on the basis of reliable organizational information.
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Постановка проблеми.  Сучасні  дослідження 
все  більше  зосереджуються  на  виявлення  чин-
ників,  які  здатні  надавати  найбільший  вплив  на 
формування ключових показників функціонування 
банку, такі як прибуток, процентна маржа, власний 
капітал. Всі ці показники мають пряму залежність 
від створеної в банку системи ризик-менеджменту.

Головною  метою  будь-якої  діяльності,  як 
відомо, є максимізація прибутку, яка повинна базу-
ватися на ретельній  і  глибокої оцінки всіх факто-
рів, які мають на неї вплив. Саме тому, проблема 
аналізу ризиків набуває особливої значущості. 

Так само слід врахувати, що сучасні фінансові 
кризи є наслідком значних якісних  і  структурних 
трансформацій  в  банківській  сфері,  які  відобра-
жаються  в  значній  зміні  ринкових  показників, 
таких як обмінний курс валют і процентні ставки. 
Зазначені ринкові показники в першу чергу є фак-
торами ризиків, що виникають в банку. На цьому 
наголошується  істотна  роль  системи  ризик-
менеджменту  в  комерційному  банку,  яка  необ-
хідна для успішного функціонування в нових еко-
номічних умовах.

Питання побудови комплексної системи управ-
ління ризиками вельми актуальні для українських 
фінансових інститутів. Однак, намагаючись її роз-
робити,  банки  неминуче  здійснюють  помилки. 
До числа основних з них можна віднести наступні: 
фрагментарність  ризик-менеджменту,  незнання 
концептуального  підходу  при  організації  ризик-
менеджменту, помилкова організаційна структура 
відділу  управління  ризиками  і  функціональної 
моделі  взаємодії  підрозділів  в  рамках  реалізації 
системи управління ризиками, відсутність націле-

ності  на  ефективність  в  роботі  при  заданих  нор-
мативах. 

В  умовах  посткризового  періоду  найважли-
вішою  проблемою  для  фінансових  інститутів  є 
оцінка  та  аналіз  ризиків.  Саме  тому,  тема  цієї 
роботи є актуальною і практично значущою.

Аналіз останніх наукових досліджень і публіка-
цій. Теоретичними та практичними передумовами 
даного  дослідження  є  фундаментальні  та  при-
кладні  роботи  вітчизняних  і  зарубіжних  авторів, 
які  спеціалізуються в сфері  управління ризиками 
комерційного  банку  з  використанням математич-
них моделей.

Значний внесок у побудову та розвиток ефек-
тивних  механізмів  управління  системою  ризик-
менеджменту,  що  виникають  при  банківському 
проектному  фінансуванні  внесли  такі  вітчизняні 
та зарубіжні вчені і спеціалісти, як Бухтін М.А. [1], 
Бобиль  В.В.,  Волощук  В.Р.,  Грюнінг  Х.,  Братано-
вич С. [2], Лаврушин О.І. [3], Заславська О.І., Іва-
нов В.В. [4], Стюарта Ф., Роуз З.С. [5], Сiнкi Дж. [6], 
Евері Р., Diederichs M. [7] та інші.

В той же час дослідженню сутності, властивос-
тей та економічних аспектів використання  інфор-
маційних  ресурсів  також  приділяється  багато 
уваги  з  боку  зарубіжних  та  вітчизняних  вчених, 
серед яких Білорус О.Г., Александров  І.О., Алек-
сєєв О.В., Глушков В.М., Войнаренко М.П., Вінер Н., 
Страссман П., Эйкерлоф Дж., Стиглиц Дж.  та  ін.

Вивчення  робіт  вищенаведених  авторів  вия-
вило  об’єктивну  потребу  в  систематизації  існу-
ючих  поглядів  та  розвитку  концепції  управління 
ризиками,  максимально  наближеної  до  потреб 
вітчизняної дійсності. Складність, багатогранність 
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У статті розглянуті тенденції розвитку 
організаційно-інформаційного забезпечення 
системи оцінки якості управління ризик-
менеджментом комерційних банків. Прове-
дено порівняльний аналіз сучасних підходів, 
які використовуються в IT-системах управ-
ління ризиками. Запропоновано алгоритм 
і розроблено етапи комплексного аналізу 
ефективності IT-системи управління ризи-
ками комерційних банків.
Ключові слова: ризик-менеджмент, комер-
ційний банк, алгоритм, комплексний аналіз, 
IT-система, ефективність.

В статье рассмотрены тенденции раз-
вития организационно-информационного 
обеспечения системы оценки качества 
управления риск-менеджмента коммерче-
ских банков. Проведен сравнительный ана-
лиз современных подходов, используемых в 
IT-системах управления рисками. Предложен 

алгоритм и разработаны этапы комплекс-
ного анализа эффективности IT-системы 
управления рисками коммерческих банков.
Ключевые слова: риск-менеджмент, ком-
мерческий банк, алгоритм, комплексный 
анализ, IT-система, эффективность.

In the article the tendencies of the development 
of organizational and information support of the 
system for assessing the quality of risk man-
agement of commercial banks are considered. 
A comparative analysis of modern approaches 
used in IT-systems of risk management is carried 
out. The algorithm is proposed and stages of the 
complex analysis of the effectiveness of the IT-
system of risk management of commercial banks 
are developed.
Key words: risk management, commercial 
bank, algorithm, complex analysis, IT-system, 
efficiency.
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і недостатня розробленість цілого ряду теоретич-
них  і  практичних  питань  управління  ризиками, 
об’єктивна необхідність їх наукового осмислення і 
комплексного системного аналізу визначили вибір 
мети,  постановки  завдань,  структури  та  змісту 
дослідження.

Методологія дослідження базувалася на вико-
ристанні принципів діалектичної логіки, системного 
підходу. В ході роботи застосовувалися загально-
наукові  методи  і  прийоми:  наукова  абстракція, 
аналіз  і  синтез,  групування, порівняння, моделю-
вання.

Враховуючи  нестабільність  та  невизначеність 
економічної  ситуації  назріла  об’єктивна  необхід-
ність у в сучасному науковому осмисленні новітніх 
явищ  в  заданому  діапазоні  вдосконалення  сис-
теми  банківського  ризик-менеджменту,  створенні 
і творчому застосуванні нових методів управління 
ризиками.

Незважаючи на численні дослідження системи 
ризик-менеджменту,  дане  питання  недостатньо 
вивчений  і  актуальний.  Існуючі  механізми  управ-
ління ризиками складають довершену комплексну 
систему,  але  подальшого  дослідження  потребує 
комплекс питань, пов’язаних з вдосконалення сис-
теми ризик менеджменту фінансових установ.

Формулювання цілей статті. У зв’язку з цим 
метою даного дослідження є вдосконалення сис-
теми  ризик-менеджменту  у  фінансових  інститу-
тах  України,  за  рахунок  визначення  інтегральної 
оцінки якості організаційно-інформаційного забез-
печення  системи  управління  ризиками  на  основі 
результатів  аналізу  просторово-структурної  та 
просторово-часової  моделей  управління  банків-
ськими ризиками. 

Метою роботи є розробка алгоритму з оцінки 
інформаційних  систем,  визначення  критеріїв 
оцінки інформаційних систем та формування ета-
пів  комплексного  аналізу  ризиків  інформаційної 
безпеки з обґрунтування вибору IT-системи управ-
ління ризик-менеджменту.

Виклад основного матеріалу. Ризик-менедж-
мент  це  тривалий  процес,  який  концентрується 
на  комплексному агломераційному підході,  осно-
вними параметрами якого є: час та ефект; управ-

ління і мінімізація загроз ефективності; управління 
максимізацією  прибутковості  у  довготривалому 
періоді; ідентифікація та аналіз ризиків; оцінка та 
прогноз  потенційного  впливу  ризиків;  прийняття 
необхідного  для  усунення  чи  мінімізації  ризику 
рішення. В той же час поширення інформаційних 
технологій підвищує вплив інформаційного забез-
печення  на  діяльність  фінансових  інститутів,  що 
призводить  до  формування  системи  управління 
інформаційними  ресурсами.  Визначення  інфор-
маційних ресурсів як економічної категорії сприяє 
розвитку управління ресурсами банків.

Для  формування  інтегральної  оцінки  якості 
організаційно-інформаційного  забезпечення  сис-
теми  в  процесі  дослідження  були  використанні 
просторово-структурна  та  просторово-часова 
моделі.

Просторово-структурна  модель  управління 
банківськими  ризиками  представлена  двома  рів-
нями:  рівень  «надбудови»  та  рівень  «базису» 
табл. 1. 

Система  управління  банківськими  ризиками, 
зі  сторони  комерційного  банку  носить  характер 
«базису»,  оскільки  саме  специфіка  функціону-
вання  комерційних  банків  у  ринковій  економіці 
викликає  необхідність  такого  управління. В  свою 
чергу, управління ризиками з позиції центрального 
банку виступає у виді «надбудови», яка, з одного 
боку, носить допоміжний характер по відношенню 
до управління в комерційних банках, а з іншого – 
знаходиться ієрархічно вище.

Механізми управління на кожному рівні включа-
ють ціль,  принципи, методи, організаційні форми 
та техніку, але розрізняються за змістом залежно 
від  рівня  управління.  Для  визначення  перспек-
тивних  напрямів  удосконалення  системи  ризик-
менеджменту  фінансової  установи,  згідно  про-
сторово-часової  моделі  управління  банківськими 
ризиками, доцільно використовувати традиційний 
перелік функцій менеджменту: планування, орга-
нізація, оцінка, регулювання та контроль (табл. 2). 

Для  визначення  інтегральної  оцінки  якості 
організаційно-інформаційного  забезпечення  сис-
теми управління ризиками особливе значення має 
інформація, а саме аналіз інформації на кожному 
з модельних етапів. Для підтвердження своєї гіпо-
тези  в  процесі  дослідження  проведено  оцінку,  з 
використанням  бально-рангового  методу,  ризиків 
ПРИВАТБАНКУ,  який  займає  перше місце  в  рей-
тингу банків України [8] рис. 1.

В  результаті  отриманих  даних  визначено,  що 
інформаційний  ризик  займає  третє  місце  за  рів-
нем  значущості  загальній  системі  оцінки  якості 
системи ризик-менеджменту. 

В той же час показником, що характеризує орга-
нізаційну  ефективність  інформаційної  системи, 
формування і використання інформаційних ресур-
сів в умовах стратегічного управління, є рівень зрі-Рис. 1. Рівень важливості ризиків
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лості  інформаційної  системи,  який  визначається 
на основі сукупності компетенцій, що дозволяють 
охарактеризувати  основні  процеси  підприємства, 
пов’язані з інформаційним забезпеченням.

Наступним  етапом  дослідження  було  скла-
дання  алгоритму  з  оцінки  інформаційних  систем 
(ІС)  (табл.  3),  які  використовуються  в  системі 
управління  банківськими  ризиками.  Алгоритм 
оцінки  складається  з  трьох  блоків:  ідентифікація 
ресурсів ІС і загроз; аналіз та оцінка ризику ресур-
сів і всієї системи; управління ризиком. В процесі 
формування  алгоритму  було  визначено  задачі, 
для  кожного  блоку  та  підхід  до  вирішення  задач 
(табл. 3).

Конкретних  інструментів  та  технік  управління 
ризиками існує велика кількість. Зокрема, у міжна-
родному стандарті ISO/IEC 31010:2009 приведена 
31 техніка ризик-менеджменту, в їх числі достатньо 
широко  використовуються  в  практиці  зарубіжних 
компаній FMEA (Failure Modeand Effects Analysis), 
HACCP (Hazard Analysisand Critical Control Points), 
базисові мережі, FN-криві та інші.

В рамках дослідження запропоновано викорис-
тання комплексного методу аналізу та оцінки ризи-
ків інформаційної безпеки банків (рис. 2). 

Одним  з  нових  «розвинутих»  підходів  є  впро-
вадження  ІТ-системи  управління  ризиками.  Най-
більш  розповсюдженими  на  території  України  є 

Таблиця 3 
Алгоритм з оцінки інформаційних систем (ІС)

Назва блоку Задачі Підхід до рішення
Ідентифікація 
ресурсів ІС  
і загроз

Визначення структури інформаційних ризиків. На основі ЛВМ

Аналіз та 
оцінка ризику 
ресурсів і всієї 

системи

Вибір найбільш значущих небезпечних станів ІС.
Оцінка інтегрального ризику інформаційної системи СК:
 – оцінка ймовірності реалізації небезпечного стану ресурсу ІС;
 – оцінка шкоди при реалізації небезпечного стану ресурсу ІС:
 – оцінка структури збитку при витоку конфіденційної інформації;
 – визначення розміру компенсації моральної шкоди.

На основі карт ризиків або 
алгоритму Мамдані
На основі ЛВМ

Модифікований метод 
переваг і заміщень

Управління 
ризиком

Формування найбільш ефективного набору контрзаходів.
Оцінка рівня ризику ІС з урахуванням контрзаходів і оцінка 
ефективності вирішення завдання управління інформаційними 
ризиками.
Визначення премій при страхуванні інформаційних ризиків.

На основі ЛВМ і модифікації 
методики.

 
Рис. 2. Етапи комплексного аналізу ризиків інформаційної безпеки

Таблиця 4 
Результати аналізу сучасних IT-систем управління ризиками

Назва
       Параметри

SAS IBM 
Algorithmics

Oracle Financial 
Services

1. Зараження вірусами 2 5 4
2. Помилки програмування 4 9 6
3. Порушення роботи операційної системи 1 7 3
4. Порушення цілісності системи безпеки 3 8 7
5. Відмова в обслуговуванні 5 4 3
6. Ціна (1-найдешевша 10 - найдорожча) 9 4 7
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системи SAS, IBM Algorithmics та Oracle Financial 
Services.  Результати  аналізу  з  визначення  най-
більш  ефективної  IT-  системи  управління  ризи-
ками наведені в табл. 4 та на рис. 3. 

Для визначення найбільш ефективної  IT-  сис-
теми управління ризиками було проведено порів-
няльний  аналіз,  за  допомогою  бального  методу 
та  розробленими  критеріями,  що  відобража-
ють  основні  загрози  та  проблеми  IT-  системи 
такими,  як:  зараження  вірусами;  помилки  про-
грамування;  порушення  роботи  операційної  сис-
теми, порушення цілісності системи безпеки; від-
мова в обслуговуванні; ціна. Оцінка проводилася 
за 10-бальною шкалою.

Рис. 3. Діаграма аналізу сучасних IT-систем 
управління ризиками

Отже,  за  результатами  проведеного  аналізу, 
IT-система  SAS  є  найкращою  серед  запропоно-
ваних, але одночасно, вона потребує найбільших 
матеріальних вкладень.

За  результатами  запропонованого  вдоскона-
лення, прогнозується наступне відсоткове співвід-
ношення  позитивного  ефекту  від  впровадження 
поліпшеної системи управління ризиками у банку: 
зростання  доходів  –  77%;  зростання  повернення 
на вкладений капітал – 89%; посилення конкурент-
ної позиції – 55%; зростання стійкості прибутків – 
92%;  поліпшення  стратегічного  та  операційного 
планування-97%;  управління  співвідношенням 
активів та зобов’язань – 93%.

Висновки з проведеного дослідження. Вико-
ристовуючи  просторово-структурна  та  просто-
рово-часова моделі було сформовано інтегральну 
оцінку якості організаційно-інформаційного забез-
печення  системи.  Сформовані  етапи  комплек-
сного аналізу ризиків інформаційної безпеки, роз-
роблено  алгоритм  оцінки  та  визначені  критерії 
оцінки  інформаційних  систем.  За  результатами 
аналізу обґрунтовано оптимальний вибір ефектив-
ної IT-системи, що підвищить якість організаційно-
інформаційного  забезпечення  системи  ризик-
менеджменту.  Результати  роботи  можуть  бути 
використані  в  системі  управління  ризик-менедж-
ментом фінансових організаціях, а також як мето-
дичний матеріал для проведення наукових робіт.
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ORGANIZATIONAL AND INFORMATION SUPPORT SYSTEM OF THE ASSESSMENT  
OF THE QUALITY OF RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL BANKS

The  issues of  building  an  integrated  risk management  system are  very  relevant  for Ukrainian  financial 
institutions. However, trying to develop it, banks inevitably make mistakes. Among the main ones are the fol-
lowing: fragmentation of risk management, ignorance of the conceptual approach in the organization of risk 
management, erroneous organizational structure of the risk management department and functional model of 
interaction of units within the framework of the implementation of risk management system, lack of focus on 
the effectiveness of work at the given standards.

The methodology of the research was based on the use of the principles of dialectical logic, the system 
approach. During the course of work, general scientific methods and techniques were used: scientific abstrac-
tion, analysis and synthesis, grouping, comparison, modeling.

Despite the numerous studies of the risk management system, this issue is not well-studied and relevant.
The aim of the work is to develop an algorithm for the evaluation of information systems, to determine the 

criteria for evaluating information systems and to formulate the stages of a comprehensive analysis of informa-
tion security risks with a justification of the choice of an IT risk management system.

In order to form an integrated assessment of the quality of organizational and informational support of the 
system, the spatial-structural and spatial-temporal models were used in the research process, as well as infor-
mation of particular importance, namely analysis of information at each of the model stages, was used.

In the process of forming an evaluation algorithm, tasks were identified for each block (identification of IP 
resources and threats, analysis and risk assessment of resources and the whole system, risk management) 
and an approach to problem solving.

Within the framework of the study, it was proposed to use a complex method of analysis and risk assess-
ment of information security of banks.

One of the new "advanced" approaches is the introduction of an IT risk management system. To determine 
the most effective IT risk management system, a comparative analysis was carried out using the benchmark 
method and developed criteria that reflect the main threats and problems of the IT system, such as: virus infec-
tions; programming errors; violation of the operating system, violation of the integrity of the security system; 
denial of service; price. Thus, according to the results of the analysis, the SAS IT system is the best among the 
proposed, but at the same time, it needs the most material investments.

Using the spatial-structural and spatial-temporal models, an integral estimation of the quality of organiza-
tional and information support of the system was formed. The formed stages of complex analysis of information 
security risks, the algorithm of estimation and the criteria of evaluation of information systems are determined. 
According  to  the results of  the analysis,  the optimal choice of an effective  IT system  is  justified, which will 
increase the quality of organizational and informational support of the risk management system. The results of 
the work can be used in the system of risk management of financial organizations, as well as the methodologi-
cal material for carrying out scientific works.
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  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ПРИНЦИП НОРМАЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
PRINCIPLE OF NORMALITY AND METHODS OF ITS APPLICATION

Постановка проблеми. У процесі розвитку сус-
пільства і його виробничих відносин в економічній 
теорії  формулювались  головні  концепції,  які,  на 
думку  їх прихильників, вирішать більшість еконо-
мічних (а значною мірою і суспільних) проблем. До 
таких  концепцій  можна  віднести:  трудову  теорію 
вартості;  маржиналізм;  кейнсіанську  концепцію 
мультиплікативного  впливу  інвестицій; методоло-
гію виробничих функцій; оптимальне планування 
із  застосуванням  лінійного  програмування;  мето-
дики  обґрунтування  ефективності;  методи  пла-
нування  сталого  розвитку  тощо.  Без  сумніву  усі 
ці  концепції  і  запропоновані  методологічні  поло-
ження сприяли (і сприяють) розвитку економічної 
теорії. Проте, на нашу думку, вони вирішували не 
основне,  а  значною  мірою  другорядне  локальне 
(хоча і дуже важливе) питання – пошук оптималь-
ного розв’язку відповідної економічної проблеми. 
Таке формулювання, на перший погляд, здається 
недоречним  (навіть,  безглуздим),  оскільки  ці  під-
ходи вирішували самі складні проблеми економіч-
ної теорії (і з цим також можна погодитись). Тоді в 
чому проблема? Щоб дати відповідь на це питання 
треба відійти від чисто економічної дискусії (зі сто-
рони завжди краще щось порівнювати). Тому на це 
питання можна задати таке контр питання: а чому 
в більшості природничих наук (фізиці, хімії, меди-
цині  тощо)  практично  не  застосовують  поняття 
«оптимальних  рішень»?  Та  тому,  що  вони  пере-
дусім  визначають  «нормальний  стан»  відповід-
ної системи (предмету дослідження). І коли він не 
порушується, фахівцю там робити нічого. Напри-
клад, якщо в людини нормальні температура, тиск 
тощо, то вона до лікаря не звертається. Тому, на 

нашу думку, в економічній теорії передусім треба 
навчитись  визначати  «нормальний  стан  еконо-
мічної  системи»  (відповідного  предмету  дослі-
дження). Тільки у такому разі можна обґрунтовано 
говорити  про  будь-які  теоретично  обґрунтовані 
додаткові  заходи. Тобто  тепер найважливіше,  на 
нашу думку, в економічній теорії розвивати прин-
цип  (підхід)  нормальності.  Однак  використання 
цього «нормального підходу» в економічних дослі-
дженнях  реалізувати  на  практиці  не  так  просто. 
Для  цього  потрібно  реалізувати  систему  заходів, 
головними  з  яких  є:  створення  формалізованого 
економічного категорійного апарату, який форму-
лює, що саме досліджується, і відповідного «про-
стору», що показує – де це явище вивчається, а 
також  останнього  елемента  –  системи  базових 
законів, які обґрунтовують, чому саме так відбува-
ються певні явища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В  економічній  літературі  останнім  часом  термін 
«нормальний»,  який  характеризує  стан  еконо-
мічної системи і  її показники, досить часто почав 
вживатися. Найбільше він вживається в мікроеко-
номіці стосовно прибутку. Але роз’яснення, які при 
цьому наводяться, скоріше заплутують розуміння 
сутності  цього  показника,  ніж  їх  пояснюють.  Так, 
наприклад, формулюється це поняття в [1, с. 409]: 
нормальний прибуток – мінімальна плата (дохід), 
яку повинен (сподівається) отримувати підприєм-
ницький  талант  для  виконання  підприємницьких 
функцій у фірмі. Інші дослідники [2; 3; 4 тощо] нор-
мальний прибуток розглядають яв неявні витрати. 
Тому в [5, с. 135 – 138] так пояснюють це питання: 
«неявні витрати  виробництва  деякі  економісти 
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У статті розглянуто застосування прин-
ципу нормальності для визначення обґрун-
тованої вартості основних фондів під-
приємства. Розглянуто основні концепції 
економічної теорії та виявлено їх недоліки. 
Досліджено вплив на процес ціноутворення 
амортизаційних відрахувань. Розроблено 
базовий алгоритм розрахунку нормальної 
вартості основних засобів підприємства. 
Теоретично обґрунтовано значення вели-
чини отриманого прибутку. Визначено 
обґрунтовану вартість основних засобів під-
приємства.
Ключові слова: нормальна ціна, нормальний 
прибуток, нормальна потужність, інвести-
ційна норма прибутку, кількісний формалізо-
ваний апарат.

В статье рассмотрено применение прин-
ципа нормальности для определения обо-
снованной стоимости основных фондов 
предприятия. Рассмотрено главные кон-
цепции экономической теории и обнаружено 
их недостатки. Исследовано влияние на 
процесс ценообразования амортизационных 
отчислений. Разработан базовый алгоритм 

расчета нормальной стоимости основных 
фондов предприятия. Теоретически обо-
сновано значение величины прибыли. Опре-
делено обоснованную стоимость основных 
фондов предприятия.
Ключевые слова: нормальная цена, нор-
мальная прибыль, нормальная производи-
тельность, инвестиционная норма при-
были, количественный формализованный 
аппарат.

The article discusses the application of the prin-
ciple of normality for determining the grounded 
value of the fixed assets of the enterprise.  
The main concepts of economic theory were 
considered and their shortcomings were dis-
closed. The influence of depreciation charges 
on the pricing process has been studied. A basic 
algorithm for calculating the normal value of fixed 
assets of the enterprise is developed. The value 
of the received profit is theoretically grounded. 
The grounded value of fixed assets of the enter-
prise is defined.
Key words: normal price, normal profit, normal 
capacity, investment rate of return, quantitative 
formalized apparatus.
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називають  нормальним прибутком  (NP)»… 
Однак  «неявних  витрат  бухгалтери  не  визнають, 
оскільки  грошові  потоки  на  забезпечення  цих 
витрат відсутні. Тому вони зараховують увесь над-
лишок сукупного виторгу над явними витратами до 
прибутку». В прикладних економіках  (особливо в 
«Бухгалтерському обліку») основну увагу зосеред-
жено на дослідженні двох показників – нормальній 
ціні  і нормальній потужності підприємства. Осно-
вні підходи до вирішення цієї проблеми знайшли 
своє  відображення  в  Законі  про  бухгалтерський 
облік  і Положеннях  (стандартах) бухгалтерського 
обліку  –  П(С)БО  [6].  Найбільшим  позитивом  цих 
документів є  те, що в них зроблена спроба узго-
дити нормативні  (нормальні) витрати на виготов-
лення  продукції  з  відповідною  їх  кількістю,  тобто 
узгодити  з  вперше  запропонованим  показником 
«нормальною потужністю підприємства». Тільки  і 
в цьому підході  існують, на нашу думку, застере-
ження  (недоліки), оскільки мова йде не про узго-
дженість ціни з нормальною потужністю, а тільки 
витрат  (а  ще  точніше  –  про  розподіл  постійних 
витрат).  Тобто  питання  обґрунтування  значення 
«нормального  прибутку»,  який  має  включатись 
в нормальну ціну,  навіть  не  згадується. Значною 
мірою  ці  питання  вирішуються  в  публікаціях,  які 
безпосередньо  стосуються  цієї  тематики  –  це 
в статті  [7]  і монографії  [8]. Однак в цих публіка-

ціях  досліджується  виключно ціна  продукції.  Але 
ж  існують й  інші  види цін. Серед найголовніших, 
на  нашу  думку,  обґрунтування  нормальної  ціни 
функціонуючого підприємства.

Постановка завдання.  Метою  виконаного 
дослідження є обґрунтування методу визначення 
нормальної ціни функціонуючого підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Запровадження «нормальної ціни функціонуючого 
підприємства»  для  більшості  економістів  здава-
тиметься  дивним,  оскільки  вже  існує  «первісна 
вартість  необоротних  активів  (тобто  основних 
засобів)», їх «відновна вартість» тощо. Тому засто-
сування ще додаткового методу оцінювання функ-
ціонуючого  капіталу, на перший погляд,  здається 
дивним. Для того, щоб дати обґрунтування такого 
запровадження, треба розглянути  існуючі методи 
визначення  вартості  основних  засобів  –  осо-
бливо відновної вартості. Постановою Кабміну від 
21.12.98 р. № 2035 наводиться таке визначення: 
відновна вартість основних засобів – це первісна 
вартість з урахуванням переоцінок основних засо-
бів,  що  проводилися  за  період  їх  експлуатації, 
на дату оцінки. Для цілей цієї Методики під пер-
вісною (відновною) вартістю розуміється вартість 
основних засобів, відображених у балансі підпри-
ємства,  складеному  на  дату  оцінки.  В  Економіч-
ній енциклопедії так визначають цей показник [9]:  

Рис. 1. Базовий алгоритм розрахунку нормальної вартості (ціни) 
основних засобів підприємства

Примітка: власна побудова

Визначення нормальної ціни продукції

Визначення його нормальної (економічної) потужностіВизначення його нормальної (економічної) потужності

Розрахунок нормального прибутку

Підготовчий етап

Завершальний етап

Визначення фактичної прибутковості підприємства

Врахування показників первісної вартості підприємства

Розрахунок нормальної вартості (ціни) його 
основних засобів
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відновна вартість основних фондів – вартість від-
творення  основних  фондів  у  нових  виробничих 
умовах  за  певний  період  часу  (рік).  Розрізняють 
повну  відновну  вартість  основних  фондів  і  від-
новну  вартість  основних  фондів  без  величини 
зношування (залишкову). Повна відновна вартість 
основних фондів  –  це  витрати  на  їх  відтворення 
за сучасними цінами. Із цих визначень видно, що 
головна  сутність  цього  показника  –  здійснення 
переоцінки основних засобів підприємства. Недо-
ліком формулювання постанови № 2035 є те, що 
не формулюються будь-які причини і методи такої 
переоцінки. Формулювання, яке наводиться в еко-
номічній  енциклопедії,  є  більш  вдалим,  оскільки 
стисло  пояснює  ці  питання  (причину  і  методи). 
Але  його  недоліком  є  те,  що  така  переоцінка 
фактично зводиться до затратного методу оціню-
вання. Однак, на нашу думку, у такому разі пере-
дусім  треба  оцінювати  не  просто  основні  засоби 
(як  здійснюється  при  створенні  підприємства  і 
визначенні  його  первісної  вартості,  оскільки  як 
воно  буде  функціонувати  ще  невідомо),  а  функ-
ціонуючий  капітал.  Для  власника  підприємства, 
його потенційних покупців, тай і держави в цілому 
найважливіше  визначити  справедливу  вартість 
цього функціонуючого капіталу, який складається 
не  тільки  з  основних  засобів,  але  й  з  працівни-
ків,  нематеріальних  активів  тощо.  Тому,  на  нашу 
думку, основний метод переоцінки основних засо-
бів функціонуючого підприємства має базуватись 
на  ринковій  оцінці  –  тобто  передусім  на  враху-
ванні  його  прибутковості.  Однак  формулювання 
цього  твердження  не  містить  жодної  наукової 
новизни, оскільки вже давно існують методи вико-
нання такої оцінки. Вся складність такого підходу 
полягає в тому, що визначити локально будь-який 
важливий  економічний  процес,  а  тим  більше  – 
зробити  узагальнюючу  оцінку,  на  нашу  думку, 
неможливо  (неможливо  встановити  стан  хворого 
за  одним  аналізом,  наприклад,  температурою), 
тому  потрібно  виконати  більш  ретельне  дослі-
дження. Спрощено алгоритм  такого  дослідження 
виглядає наступним чином (рис. 1). 

З цього алгоритму видно, що для кінцевого роз-
рахунку  нормальної  вартості  підприємства  необ-
хідно виконати розрахунки підготовчого етапу. Цей 
етап необхідний для того, щоб переконатись, що 
прибутковість підприємства досягнуто за рахунок 
відповідних інноваційних заходів, а не за рахунок 
монопольно високих цін, або інших подібних дій.

Однак, поряд з цим, виникає наступне питання, 
а як визначити ці «нормальні» показники, які пока-
зано  на  рис.  1.  Очевидно,  що  для  визначення 
нормальних  значень  будь-яких  показників  треба 
користуватись  відповідним  константним показни-
ком. Так, наприклад, прискорення вільного падіння 
із  нормативним  значенням  g  =  9,8  м/с2  розрахо-
вано,  знаючи  константний  показник  –  Ньютонів-

ську  гравітаційну  сталу  (а  нормативним  це  при-
скорення  слід  називати  тому,  що  це  усереднене 
значення прийняли уряди ряду країн, оскільки його 
значення на  полюсах Земної  кулі  і  на  її  екваторі 
значно відрізняються. Тому для виконання більш 
точних  розрахунків  користуватись  треба  більш 
уточненими показниками).  При досліджені можли-
вих варіантів розвитку – як в літературі називають 
науково-технічного прогресу (НТП) за Хіксом, Хар-
родом і Солоу – було встановлено [10, с. 110-122], 
що всі базові показники цього процесу – первісна 
вартість основних засобів Ко, початкова (гранична) 
величина  річного  прибутку  По  і  розрахунковий 
період експлуатації цих основних засобів підпри-
ємства Тр –  змінюються. Залишається незмінним 
тільки один показник, який в  [10] назвали «інвес-
тиційна  норма  прибутку»  Нпі.  Економічний  зміст 
цього показника – це відношення сумарного зна-
чення  прибутку  Кпт,  який  отримуватимуть  протя-
гом розрахункового періоду експлуатації основних 
засобів, до їхньої первісної вартості Ко, що відпо-
відає виразу

5,1
К

ТП
2
1

К
КН

о

ро

о

пт
пі =

⋅
==

р

о
а Т

КП =

ооо
ч
пр П

4
3П

4
1ПП =−=

а
ч
а П

4
3П =

ч
а

ч
пр ПП +

оааааочгп ПП3П
4
3П

4
9П

4
3П

4
3П ==+=+=

о

по
о К

ПЕ =

к

по
а Е

ПК =

мпаочфп П
4
3)ПП(

4
3П =+=

Пмпт = 2 ‧ Нпм ‧ Паф

1
П
П

k
мпт

мпф
пер ≥=

.           (1)

Було  встановлено,  що  нейтральний  розви-
ток  НТП  відбуватиметься  тільки  за  умови,  коли 
значення  інвестиційної  норми  прибутку  дорівню-
ватиме  півтори  частки  одиниць  [10].  І  коли  таке 
спостерігається,  то  це  означає,  що  переглядати 
вартість  продукції  і  вартість  основних  засобів  не 
потрібно. Якщо врахувати, що річні амортизаційні 
відрахування визначаються як відношення первіс-
ної  вартості  основних  засобів  до  їхнього  періоду 
експлуатації
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то, підставивши його у вираз  (1), можна отри-
мати  таке  співвідношення  між  значеннями  при-
бутку (граничного) і амортизаційними відрахуван-
нями

По = 3 Па.                            (3)
Залишається розкрити економічний зміст цього 

показника  (економіко-математичний  його  зміст 
розкрити значно простіше, але він для практичного 
застосування мало що  пояснює).  Тому  в  [11]  так 
пояснюють  економічну  сутність  цього  показника. 
Оскільки  в  різних  країнах  значення  прибуткового 
податку різні, то можна припустити, що воно може 
становити  і 25%. Тоді  значення чистого прибутку 
становитиме
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В  традиційних  економічних  дослідженнях  при 
розрахунку чистого грошового потоку поряд з чис-
тим  прибутком  враховують  всю  суму  амортиза-
ційних  відрахувань.  Але  щодо  останньої,  то  тут 
виникають  відповідні  застереження.  Очевидно, 
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що  суми  амортизаційних  відрахувань  на  будівлі 
і  споруди,  термін  експлуатації  яких  становить 
50-100 років, можна відносити до чистих грошових 
потоків,  оскільки  вони  не  будуть  використовува-
тись протягом  тривалого  періоду. Але на підпри-
ємстві  існують  основні  засоби,  терміни  експлу-
атації  яких  2-8  років.  Тому  навіть  на  початкових 
етапах функціонування підприємства, виникатиме 
потреба  у  витрачанні  амортизаційних  коштів  на 
оновлення цих основних засобів. Внаслідок цього 
включати  всю  суму  амортизаційних  відрахувань 
в чистий грошовий потік, на нашу думку, є помил-
ковим рішенням. Більш правильно всю суму амор-
тизаційних  відрахувань  поділити  на  дві  частини: 
ті,  які можуть  залишатися  невикористаними про-
тягом тривалого періоду, і ті, які споживатимуться 
практично  кожного  року.  Припустимо,  що  частка 
суми,  яка  споживатиметься  практично  кожного 
року,  становитиме  25%  (четверта  частина)  від 
загальної  величини  амортизаційних  відрахувань. 
Тобто  значення «чистих  амортизаційних  відраху-
вань» відповідатиме виразу
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Оскільки  чистий  грошовий  потік  визначається 
за виразом

Пчгп = 
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,                      (6)
то, підставивши в нього значення виразів (2) – 

(5), отримаємо такі перетворення:
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Отримана  послідовність  перетворень,  яка 
встановлює,  що  чистий  грошовий  потік  можна 
прирівнювати  до  значення  граничного  прибутку, 
є  важливим  результатом  в  методичному  плані, 
оскільки  спрощує  моделювання  розвитку  капі-
талізації  (переоцінки  вартості  основних  засобів) 
на  підприємстві.  В  радянський  період  розрахо-
вувався  показник  «коефіцієнт  ефективності  капі-
тальних вкладень» Ео як відношення річного при-
бутку Ппо до первісної вартості основних засобів Ко 
або вкладеного капіталу
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В  західній  економіці  цей  показник  називають 
«коефіцієнт  капіталізації»,  оскільки  значення 
цього  показника  застосовувалось  для  обґрунту-
вання  капіталізації.  Тобто  курс  (вартість)  акцій 
визначали за виразом
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де Ка – вартість акцій, Ек – коефіцієнт капіталі-
зації.

Але тут треба зупинитись ще на одній деталі, 
на яку економісти чомусь не звертають належної 
уваги,  –  існуючими  розбіжностями  в  трактуванні 
прибутку  і  амортизаційних відрахувань  в  постра-
дянських країнах та на заході. На заході аморти-

заційні відрахування ніколи не включають в собі-
вартість  продукції,  оскільки  розглядають  їх  як 
податкову пільгу. А в Україні її й дотепер відносять 
до собівартості, що, на нашу думку, є рудиментом 
радянського  періоду  (хоча  для  того  періоду  це 
було  обґрунтовано,  оскільки  амортизаційні  від-
рахування  накопичувались  на  окремому  балан-
совому  рахунку  і  мали  цільове  призначення  – 
витрачались виключно на відтворення ОЗ). Тому 
чистий грошовий потік Пчгп фактично має відпові-
дати граничному прибутку По або просто чистому 
фактичному прибутку Пчфп (в західному розумінню) 
і визначатись за формулою, яка є продовженням 
виразу (7)
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де  Пмп  –  маржинальний  (маргінальний)  при-
буток,  який визначають як  суму прибутку  і  амор-
тизаційних  відрахувань  [12,  с.  80].  В  монографії 
[11]  перерахунок  вартості  основних  засобів  про-
понують виконувати за таким алгоритмом (рис. 2).  
Відповідним недоліком цього підходу є:

–  по-перше,  вихідні  дані  показників  первісної 
вартості основних засобів, отриманого прибутку  і 
амортизаційних  відрахувань  беруться  як  усеред-
нені.  Це  в  деякій  мірі  суперечить  законодавчим 
нормам, оскільки в них стверджується, що треба 
враховувати показники, які є на момент здійснення 
переоцінки.  Та  й  автори  монографії  вказують  на 
цей недолік;

 – по-друге, ми пропонуємо використовувати не 
прибуток,  а маржинальний  прибуток,  оскільки  це 
більш об’єктивно відтворюватиме цей процес;

 – по-третє,  сам  процес  розрахунку  спрощу-
ється і скорочується.

Основними показниками для виконання розра-
хунку є значення маржинального прибутку – тео-
ретичне Пмпт і фактичне Пмпф, що відповідає вира-
зам 

Пмпт = 2 × Нпм × Паф,                 (11)

Пмпф = Ппф + Паф,                     (12)
де  Нпм  –  константне  значення  норми  маржи-

нального прибутку (Нпм = 2,5);
Паф  і Ппф – фактичні  значення амортизаційних 

відрахувань і прибутку.
Переоцінку  пропонуємо  здійснювати  за  два 

етапи:
визначається коефіцієнт переоцінки
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і нове значення вартості основних засобів
Ко.пер = kпер × Ко,                     (14)

де Ко – первісна вартість ОЗ на момент пере-
оцінки.

Застосування  запропонованого  методу  здій-
снюватимемо на прикладі  діяльності  нафтопере-
робного  підприємства  ВАТ  «Нафтопереробний 
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Рис. 2. Схема послідовності перерахунку нового значення первісної 
вартості основних засобів підприємства, де Е% – банківський процент.

Примітка: взято з [11, с. 96]

Вихідні дані:
середнє значення первісної вартості ОЗ (Кос); 
середнє значення отриманого прибутку (Ппс); 

середнє значення амортизаційних відрахувань (Пас) 
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де Нпі – константний показник інвестиційна норма прибутку 

(його значення 1,5 часток одиниць)

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Час, роки

П
ер

ві
сн

а 
ва

рт
іс

ть
 О

З,
 т

ис
.г

рн
.

Фактична первісна вартість
основних засобів (ОЗ)
Первісна вартість ОЗ без
перерахунку

Рис. 3. Первісна вартість ВАТ НПЗ Галичина за 2001–2011 рр.

Примітка: власна побудова
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комплекс – Галичина» (на жаль, тепер це підпри-
ємство не працює, і взагалі всі НПЗ в Україні або не 
працюють, або про їх діяльність не відображають 
на офіційних сайтах  інтернету). Показники діяль-
ності  ВАТ  «Нафтопереробний  комплекс  –  Гали-
чина» наведено в табл. 1. Використовуючи данні 
з табл. 1, можна побудувати графік зміни первісної 
вартості  основних  засобів  за  розглянутий  період 
(рис. 3).

З рис. 3 видно, що на початок 2009 року на під-
приємстві здійснили переоцінку вартості ОЗ. Якщо 
використати  показники  табл.  1,  то  можна  визна-
чити фактичне значення коефіцієнта переоцінки
kпер.ф = Ко 2009 : Ко 2008 = 1911415 : 335836 = 5,69.
Необхідно перевірити обґрунтованість викона-

ної  переоцінки.  Використовуючи  запропоновану 
нами  методику,  треба  передусім  визначити  тео-
ретичне і фактичне значення маржинального при-
бутку  за  виразами  (11)  і  (12).  Тобто можна отри-
мати

Пмпт 2008 = 2 × 2,5 × 16013 = 80065 тис. грн.;
Пмпф = 16013 + 146305 = 162318 тис. грн. 
Визначаємо значення обґрунтованого коефіці-

єнта переоцінки вартості ОЗ за виразом (13)
kпер = 162318 : 80065 = 2,027 рази.
Якщо це значення порівняти з фактичним (5,69), 

то  видно,  що фактична  переоцінка  здійснена  не 
цілком  обґрунтовано  (перевищення  становить 
більше ніж у два рази). Обґрунтована переоцінена 
вартість ОЗ за виразом (14) має становити

Ко.пер 2009 = 2,027 × 335836 = 680739,6 тис. грн. 
Якщо  це  значення  перерахунку  порівняти 

з перерахунком, виконаним в [11], то можна встано-
вити, що між ними незначні розбіжності, оскільки у 
них отримано значення 621662 тис. грн. [11, с. 98]. 
Але перевага у запропонованому нами методі все 
таки є те – він потребує менше розрахунків. Можна 
зробити такий висновок: теоретично обґрунтована 
вартість основних засобів функціонуючого підпри-

ємства,  яка  встановлюється  після  їх  переоцінки, 
фактично  має,  на  нашу  думку,  збігатися  із  зна-
ченням «нормальної  вартості  основних  засобів», 
оскільки це значення встановлюється на підставі 
фактичних  даних  підприємства  з  використанням 
теоретично обґрунтованих константних показників 
(тобто будь-які суб’єктивні елементи відсутні).

Висновки з проведеного дослідження. 
Запропонований  категорійний  апарат  утворює 
метод  дослідження,  який  удосконалює  та  спро-
щує  існуючі системи визначення вартості підпри-
ємства. Тому, на нашу думку, в економічній теорії 
передусім  треба  навчитись  визначати  «нормаль-
ний стан економічної системи». Тобто тепер най-
важливіше  розвивати  принцип  (підхід)  нормаль-
ності.  У  виконаному  дослідженні  вирішувались 
такі завдання:

 – розроблено  алгоритм  для  кінцевого  роз-
рахунку  нормальної  вартості  підприємства. 
Це  необхідно  для  того,  щоб  переконатись,  що 
прибутковість підприємства досягнуто за рахунок 
відповідних інноваційних заходів, а не за рахунок 
монопольно високих цін, або інших подібних дій;

 – визначено  теоретично  обґрунтоване  зна-
чення прибутку;

 – встановлено, що чистий грошовий потік фак-
тично  має  відповідати  граничному  прибутку  або 
просто чистому фактичному прибутку, оскільки на 
заході амортизаційні відрахування ніколи не вклю-
чають в собівартість продукції, тому що розгляда-
ють їх як податкову пільгу. А в Україні її й дотепер 
відносять  до  собівартості,  що,  на  нашу  думку,  є 
рудиментом радянського періоду;

 – визначено  обґрунтовану  вартість  основних 
засобів підприємства.

Отже,  запропонований  підхід  «нормальності» 
значно  розширює  можливості  й  точність  визна-
чення  багатьох  економічних  показників,  що  дає 
змогу перейти від абстрактно-теоретичних до кон-

Таблиця 1
Показники діяльності ВАТ «Нафтопереробний комплекс – Галичина»

ПОКАЗНИКИ
Фактична первісна 
вартість основних 

засобів
Первісна вартість ОЗ  

без перерахунку Амортизація Прибуток 
фактичний

Маржинальний 
прибуток 

(фактичний)
2001 237548 237548 17041,3 1822,1 18863,4
2002 236457 236457 7426,5 14308,3 21734,8
2003 264805 264805 9445,5 27906,7 37352,2
2004 282290 282290 33806,7 -9098,6 24708,1
2005 283437 283437 58554,6 13735,7 72290,3
2006 304644 304644 12479,1 -94726 -82247,3
2007 311139 311139 17655,5 33976,2 51631,7
2008 335836 335836 16013 146305 162318
2009 1911415 326148 36556 181068 217624
2010 1907456 322189 51906 52996 104902
2011 1907723 322456 27055 98243 125298

Складено на підставі звітності підприємства;

Примітки: темним фоном виділено показники року, які враховуються для здійснення переоцінки
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кретно-прикладних методів дослідження, що зна-
чно  поглиблює  його  можливості.  Проте  для  реа-
лізації  такого  переходу  необхідно  виконати  ще 
багато  додаткових  досліджень.  Очевидно,  що  в 
подальших  дослідженнях  з  використанням  наве-
деного підходу «нормальності» треба враховувати 
особливості  окремих  країн,  підприємств  та  галу-
зей,  оскільки  вони  можуть  мати  інші  характерні 
особливості.
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PRINCIPLE OF NORMALITY AND METHODS OF ITS APPLICATION

As a result of the formation of a market economy in Ukraine, many problems arise, in particular in the pricing 
mechanism. Price is the basic concept in economic theory, therefore it is examined in numerous publications. 
However, most of these studies carry out an abstract-qualitative analysis of this category, which is not charac-
teristic of the exact sciences. The main reasons for this are the lack of a quantitative formalized apparatus that 
determines what is being researched and the corresponding "space", which shows – where this phenomenon 
is being studied, as well as the absence of a third element, without which any quantitative science cannot turn 
into a "fundamental" system basic laws and principles that justify why this is how certain phenomena occur. 
The article explores how such important factors influence the pricing process:

– depreciation  charges,  because  they  can be calculated by many methods, and how  this  is  taken  into 
account in pricing is unknown;

– the value of "normal profit";
– the price of the enterprise’s products and, most importantly, the normal price of the fixed assets of a func-

tioning enterprise.
The procedure for calculating the cost of a functioning enterprise is as follows: it is supposed to first deter-

mine the theoretical and actual value of marginal profit. Further,  it  is necessary to determine the value of a 
justified coefficient of  revaluation of fixed assets. The next and final stage  is  the calculation of a grounded 
value of fixed assets. The application of the proposed method was carried out using the example of OJSC "Oil 
refinery complex - Galichina" (unfortunately, now this enterprise does not work, and in general all refineries 
in Ukraine either do not work or do not reflect their activities on official Internet sites). The basic algorithm for 
calculating the normal value of fixed assets of the enterprise is developed in the article. It was determined how 
depreciation affects the process of determining the value of an enterprise. The value of the profit received is 
theoretically justified. The grounded cost of the fixed assets of the enterprise was determined.
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У статті досліджені поняття страте-
гічного управління підприємством. Вико-
ристано методологію SPACE-аналізу для 
оцінки стратегічного становища та дій 
страхової компанії. Виокремлено позитивні 
сторони (конкурентні переваги) та недо-
ліки діяльності компанії. Встановлено, 
що всі сильні сторони діяльності компанії 
стосуються її страхової діяльності, а усі 
слабкі сторони стосуються діяльності 
фінансової та інвестиційної. Запропоно-
вано напрями та цілі стратегічного управ-
ління. Виділено такі пропоновані стратегії 
управління: стратегія інвестування та 
фінансування,утримання позиції лідера на 
ринку та захист наявних конкурентних 
позицій. 
Ключові слова: стратегія, стратегічне 
управління, SPACE-аналіз, SWOT-аналіз, кон-
курентні переваги. 

В статье исследованы понятия стра-
тегического управления предприятием. 
Использована методология SPACE-анализа 
для оценки стратегического положения и 
действия страховой компании. Выделены 
положительные стороны (конкурентные 
преимущества) и недостатки деятель-
ности компании. Установлено, что все 
сильные стороны деятельности компании 
касаются ее страховой деятельности, а 
все слабые стороны касающиеся деятель-
ности финансовой и инвестиционной. Пред-

ложены основные направления стратеги-
ческого управления. Выделены следующие 
предлагаемые стратегии управления: 
стратегия инвестирования и финансиро-
вания, удержание позиции лидера на рынке и 
защиту имеющихся конкурентных позиций.
Ключевые слова: стратегия, стратеги-
ческое управление, SPACE-анализ, SWOT-
анализ, конкурентные преимущества.

The authors determinates the purpose of the arti-
cle is to analyze the state of the enterprise and to 
develop recommendations for the improvement 
of strategic management of the enterprise pro-
viding financial services. The authors devoted 
the concept of strategic enterprise management 
in the article. The authors consider the SPACE 
analysis methodology was good to use to assess 
the strategic position and actions of the insurance 
company. The authors analyzed the positive 
sides (competitive advantages) and shortcom-
ings of the company. The authors established 
that all the strengths of the company relate to its 
insurance business, and all weaknesses relate 
to the activities of financial and investment. We 
proposed the following strategies: the investment 
and financing strategy, maintaining the position 
of a leader in the market and protecting existing 
competitive positions.
Key words: strategy, strategic management, 
SPACE-analysis, SWOT-analysis, competitive 
advantages.

Постановка проблеми.  Дослідження  діяль-
ності та функціонування компаній-лідерів на світо-
вому страховому ринку свідчить про те, що вони 
мають  різні  моделі  та  методи  управління.  Однак 
вони  мають  і  спільні  риси.  Всі  вони  здійснюють 
стратегічне планування, оскільки воно має більше 
переваг, ніж недоліків. Компанії здійснюють аналіз 
зовнішнього середовище; оцінку сильних і слабких 
сторін страхової компанії, можливостей та загроз 
тощо. Всі вони мають стратегію (бачення, загаль-
ний  курс  управління  компанією  для  досягнення 
своїх стратегічних цілей) [1]. Всі вони мають певні 
напрями дій на майбутнє. Вони мають показники 
для вимірювання  їх цілей. Вони реалізують  інно-
ваційні  методи  надання  страхових  послуг.  Крім 
того, найбільші страхові компанії світу стикаються 
з низькою дохідністю облігацій, глобальним геопо-
літичним ризиком, регуляторним тиском та ін. 

Досліджуючи  розвиток  стратегічного  управ-
ління  необхідно  підкреслити  його  виключне  зна-
чення  для  забезпечення  довгострокової  конку-
рентоспроможності  суб’єктів  господарювання. 
Визначення  стратегічних  цілей  обумовлює  роз-
виток  підприємств,  формує  вимоги  до  відповід-
ного ресурсного забезпечення цього процесу. Крім 
того, удосконалюється інструментарій управління 
та формуються нові підходи до розуміння еконо-
мічних  систем.  На  сьогодні  значна  кількість  під-

приємств намагається сформувати дієву систему 
управління, яка б, з однієї сторони, унеможливлю-
вала  негативний  вплив  середовища  функціону-
вання підприємств, а з  іншої – відповідала осно-
вним стратегічним цілям підприємства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Тематиці  стратегічного  управління  приділяється 
значна  увага  у  працях  І. Ансоффа,  Г. Мінцберга, 
М.  Портера,  А.  Томпсона,  А.  Чандлера.  Аналіз 
останніх  досліджень  і  публікацій  свідчить  про 
увагу багатьох науковців до окресленої проблеми, 
хоча  у  дослідженнях  з  стратегічного  управління 
страховою  компанією  зазначена  проблематика 
розглядається  не  надто  детально,  що  потребує 
подальших досліджень. Тому, дослідження напря-
мів удосконалення стратегічного управління  ком-
панією,  що  надає  фінансові  послуги,  є  на  нашу 
думку актуальним та своєчасним.

Постановка завдання.  Метою  статті  є  здій-
снити  аналіз  стану  підприємства  та  розробити 
рекомендації  щодо  удосконалення  стратегічного 
управління  підприємством,  що  надає  фінансові 
послуги. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Загальне  розуміння  стратегічного  управління  та 
специфіка  розробки  його  складових  еволюціону-
вала з поступовим розвитком економічних систем. 
Зазвичай виділяють чотири основні  етапи розви-
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тку  стратегічного  управління  з  виділенням відпо-
відних етапів розвитку. 

Трактування поняття «стратегічне управління» 
є  доволі  різноманітним.  Наприклад:  Герасим-
чук  В.Г.  вважає,  що  стратегічне  управління  –  це 
єдність,  узгодженість  та  внутрішня  послідовність 
стратегічних  рішень  компанії,  що  визначають  її 
місце  в  навколишньому  середовищі  і  забезпечу-
ють фірмі  індивідуальність,  можливість  мобілізу-
вати зусилля та досягати успіху на ринку [5, c. 29]. 
Шершньова З.Є. наголошує, що стратегічне управ-
ління  –  це  багатоплановий,  формально-пове-
дінковий  управлінський  процес,  який  допомагає 
формулювати  та  виконувати  ефективні  стратегії, 
що  сприяють  балансуванню відносин між  органі-
зацією та зовнішнім середовищем, а також досяг-
ненню визначених цілей [12, c. 27].

Можна  погодитись  з  думкою,  що  стратегічне 
управління підприємством передбачає обов’язкове 
урахування  загальної  стратегії  підприємства  та 
забезпечення  його  економічної  безпеки  з  ура-
хуванням  потенційних  можливостей  та  наявних 
у суб’єкта господарювання ресурсів. Результатом 
такого управління для підприємства є мінімізація 
негативних  впливів  середовища  функціонування 
та забезпечення стійкості системи в цілому, однак 
комплексних  наукових  досліджень  у  даному 
напрямку недостатньо, тому окреслена проблема-
тика потребує подальших наукових досліджень [4]. 

Перевагами  стратегічного  управління  є:  здат-
ність  приймати  рішення  та  реагувати  на  мінливі 
ринкові умови;визначати мету організації та вста-
новлювати  реалістичні  цілі  та  завдання,  що  від-
повідають  місії;мінімізація  негативних  наслідків 
змін,  що  відбуваються,  а  також  факторів  «неви-
значеності  майбутнього»;  можливість  отримати 
необхідну  базу  для  прийняття  стратегічних  та 
тактичних  рішень;  дозволяє  здійснювати  більш 
ретельний  моніторинг  та  контроль  (за  наявності 
системи стратегічних планів є можливість порівню-
вати досягнуті результати з цілями, визначеними 
у формі планових  завдань). Поряд  з перевагами 
наявною є й низка недоліків: може бути дорожчим 
і трудомістким;формалізація у процесі може бути 
більш бюрократичною, брак гнучкості, менш акту-
альне в умовах кризи. Як бачимо, не зважаючи на 
низку недоліків стратегічне управління має більше 
переваг. Тому на нашу думку, його можна рекомен-
дувати до застосування компаніям. 

Перш ніж приступити до процесу формування 
стратегії діяльності  підприємства в умовах ринку 
необхідно  виконати  певну  роботу  для  оцінки 
середовища,  з  яким  взаємодіє  підприємство, 
визначити місію та цілі підприємства. Потім на під-
ставі  інформації,  отриманої  з  аналізу  навколиш-
нього  середовища,  цілей  і  стратегічного  потенці-
алу, наявного у даного підприємства здійснюється 
вибір найбільш кращої з усіх можливих альтерна-

тивних стратегій, а також методи контролю її вико-
нання та оцінки її ефективності [9]. 

Філіпова  С.  В.  [10]  виокремлює  чотири  групи 
стратегій: 

–  першу  групу  стратегій  складають  так  звані 
стратегії  концентрованого  зростання,  пов’язані  
зі зміною продукту і ринку. У разі їх використання 
підприємство  модифікує  продукт  або  починає 
виробляти  новий,  не  змінюючи  при  цьому  свого 
сегмента на ринку;

– другу групу утворюють стратегії інтегрованого 
зростання, які передбачають розширення підпри-
ємства  шляхом  додавання  нових  організаційних 
структур. Зазвичай підприємство може вдаватися 
до їх здійснення, якщо воно не може здійснювати 
стратегії концентрованого зростання;

–  третю  групу утворюють стратегії диверсифі-
кованого  зростання,  які  реалізуються  в  випадку, 
якщо  підприємства  далі  не  можуть  розвиватися 
на  даному  ринку  з  даним  продуктом  в  рамках 
даної галузі;

–  четверту  групу  утворюють  стратегії  скоро-
чення,  які  реалізуються  тоді,  коли  підприємство 
потребує  перегрупування  сил  після  тривалого 
періоду  зростання  або  у  зв’язку  з  необхідністю 
підвищення  ефективності,  коли  спостеріга-
ються спади  і кардинальні зміни в економіці, такі 
як  структурна  перебудова  і  економічна  криза.  
У  цих  випадках  підприємство  вдається  до  вико-
ристання стратегій цілеспрямованого  і  спланова-
ного скорочення. 

Шавшин О. С. [11] виокремлює такі види стра-
тегії:

–  стратегія  виживання  та  оновлення  застосо-
вується на стадії депресії (зародження) життєвого 
циклу  підприємства,  якому  відповідає  високий 
рівень інноваційного розвитку;

– стратегія  інтенсифікації  зусиль, особливістю 
якої  є  те, що вона використовується як на  стадії 
зростання,  так  і  на  стадії  спаду  його  життєвого 
циклу, а тому повинна передбачати заходи як на 
підтримання позитивних зростаючих позицій, так і 
на недопущення переходу підприємства до стану 
небезпеки,  де  дія  негативних  факторів  впливу  є 
максимально деструктивною;

– стратегія запобігання дії негативних факторів 
впливу націлена на вихід  із  стану ризику підпри-
ємства.  Характерною  особливістю  стратегії  є  те, 
що вона використовується як на стадії зростання,  
так  і  на  стадії  спаду  розвитку,  а  тому  повинна 
передбачати заходи як для підтримання позитив-
них  зростаючих  позицій,  так  і  для  недопущення 
переходу  до  стану  загрози  та  дії  деструктивних 
факторів впливу;

–  стратегія  запобігання  діям  негативних  фак-
торів  впливу  повинна  забезпечувати  перехід  до 
зростання  підприємства,  тим  самим  створювати-
муться передумови для забезпечення її безпеки;
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– стратегія стабілізації та зміцнення досягнутих 
позицій використовується для підтримання стану 
безпеки підприємства та створення нових переду-
мов його зміцнення. 

Використовуючи  методологію  SPACE-аналізу, 
оцінимо  стратегічне  становище  та  дії  СГ  «ТАС». 
У  таблицях  1-4  відображені  результати  оцінки 
критеріїв,  що  характеризують  відповідно  фінан-
сове  становище  підприємства,  його  конкуренто-
спроможність,  привабливість  галузі,  стабільність 
середовища.

Для оцінки фінансової сили підприємства було 
обрано  такі  критерії,  як  ліквідність,  оборотність 
активів,  фондовіддача,  рентабельність  влас-
ного  капіталу,  фінансова  незалежність,  стабіль-
ність  отримання  прибутку.  Кожен  із  них  оцінено 
за  п’ятибальною  шкалою.  Кожному  критерієві 

було присвоєно відповідну вагу, після чого визна-
чено його зважену оцінку та оцінку групи загалом. 
Фінансове  становище  СГ  «ТАС»  слабке  і  стано-
вить 1,95 балів.

Зважена  оцінка  критерію  конкурентоспромож-
ності  підприємства  для  СГ  «ТАС»  формувалася 
на основі: ринкової частки компанії, якості послуг  і 
стадії їх життєвого циклу, прихильності клієнтів, рен-
табельності продажів та ступеня вертикальної інте-
грації (табл. 2). Загальна оцінка становить 2,95 бала.

При  оцінці  привабливості  галузі  визначаль-
ними  було  обрано  наступні  критерії:  потенціал 
зростання  галузі,  конкурентна  ситуація,  стадія 
життєвого  циклу  галузі,  використання  ресурсів, 
капіталоємність, бар’єри входження на ринок, дер-
жавна підтримка галузі. Зважена оцінка становить 
3,1 бала (табл. 3).

Таблиця 1
Розрахунок зваженої оцінки критеріїв фінансового становища за методом SPACE-аналізу  

для СГ «ТАС»
Критерій Бал Вага Зважена оцінка

Ліквідність 2 0,05 0,1
Оборотність оборотних активів 3 0,05 0,15
Фондовіддача 3 0,1 0,3
Рентабельність власного капіталу 1 0,2 0,2
Фінансова незалежність 2 0,1 0,2
Стабільність отримання прибутку 2 0,5 1
Фінансове становище 1,95

Джерело: обраховано автором

Таблиця 2
Розрахунок зваженої оцінки критеріїв конкурентоспроможності за методом SPACE-аналізу  

для СГ «ТАС» 
Критерій Бал Вага Зважена оцінка

Ринкова частка 4 0,1 0,4
Якість послуг 3 0,4 1,2
Стадія життєвого циклу послуги 3 0,05 0,15
Прихильність клієнтів 3 0,3 0,9
Рентабельність продажів 2 0,1 0,2
Ступінь вертикальної інтеграції 2 0,05 0,1
Конкурентоспроможність 2,95

Джерело: обраховано автором

Таблиця 3
Розрахунок зваженої оцінки критеріїв привабливості галузі за методом SPACE-аналізу  

для СГ «ТАС» 
Критерій Бал Вага Зважена оцінка

Потенціал зростання 3 0,2 0,6
Конкурентна ситуація 3 0,1 0,3
Стадія життєвого циклу галузі 4 0,1 0,4
Використання ресурсів 2 0,2 0,4
Капіталоємність 4 0,1 0,4
Бар’єри входження на ринок 4 0,1 0,4
Державна підтримка 3 0,1 0,6
Привабливість галузі 3,1

Джерело: обраховано автором
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Стабільність середовища діяльності СГ «ТАС» 
оцінена  в  2,25  бала  та  здійснювалася  за  крите-
ріями:  інновації,  інфляція,  варіація  попиту,  дер-
жавне регулювання галузі, агресивність конкурен-
тів, маркетингові та рекламні можливості (табл. 4). 

Таким чином, результати зважених оцінок чоти-
рьох  груп  критеріїв  SPACE-аналізу  СГ  «ТАС», 
наведено в таблиці 5.

Наступним  етапом  SPACE-аналізу  є  відобра-
ження  результатів  зважених  оцінок  критеріїв  у 
системі  координат  XOY,  в  якій  кожна  половина 
осей X  і Y відображає відповідну групу критеріїв.  
Для  того, щоб  визначити  вектор  рекомендованої 
стратегії, потрібно знайти координати точки Р (X; Y)  
за формулами: 

X = ПГ – КП = 3,1 – 2,95 = 0,15; 
Y = ФС – СС = 1,95 – 2,25 = -0,3. 

Вектор  рекомендованої  стратегії  (рис.  1)  за 
метод SPACE-аналізу будують за двома точками: 
О (0;0) та Р (0,15; -0,3).

З рис. 1 видно, що рекомендованою стратегією 
для СГ «ТАС» є стратегія конкуренції. Ця позиція 
характерна для привабливих ринків у стабільному 
середовищі.

На  підставі  проведеного  дослідження,  можна 
побудувати матрицю SWOT-  аналізу  для  страхо-
вої компанії СГ «ТАС». SWOT-аналіз (назва похо-
дить від початкових букв англійських слів strengths 
(сильні);  weaknesses  (слабкі);  opportunities  (мож-
ливості);  threats  (загрози)  – означає аналіз  силь-
них  і  слабких  сторін  в  діяльності  компанії.  При 
цьому до уваги беруться фактори внутрішнього та 
зовнішнього середовища, фінансові  та не фінан-
сові фактори. Даний вид аналізу може здійснюва-
тися стосовно всієї компанії, її структурних підроз-

ділів,  а  також  у  розрізі  окремих  видів  страхових 
послуг, які надаються компанією [12, с. 345].

Матриця SWOT-аналізу для страхової компанії 
СГ «ТАС» має наступний вигляд (табл. 5).

В  результаті  отримуємо  наочне  уявлення  про 
становище  підприємства.  Фактично  чітко  видно 
позитивні  сторони  (конкурентні  переваги)  органі-
зації та недоліки. За наведеними в таблиці даними 
можна зробити висновок про те, що усі сильні сто-
рони діяльності СГ «ТАС» стосуються її страхової 
діяльності, а усі слабкі сторони стосуються діяль-
ності  фінансової  та  інвестиційної.  Тому  перш  за 
все цій страховій компанії необхідно внести зміни 
до управління активами і пасивами, а також визна-
чити нову стратегію інвестування та фінансування.

Досліджувана  компанія  –  СГ  «ТАС»  –  має 
безсумнівну  конкурентну  перевагу,  а  основні 
зусилля керівництва мають бути спрямовані на її 
збереження  з  використанням  наявного  фінансо-
вого  потенціалу.  Фінансовий  стан  підприємства 
може бути  ідентифікований як незадовільний. Як 
наслідок,  низьку  конкурентоспроможність  поро-
джують  внутрішні  чинники:  низька  ліквідність  та 
оборотність, неповне використання ресурсів. Кон-
курентна  стратегія  підприємства  –  це  прагнення 
дослідити  якнайбільше  альтернатив,  нежорсткий 
децентралізований контроль, інколи неповне роз-
криття  потенціалу.  Для  СГ  «ТАС»  відповідно  до 
методики SPACE-аналізу можуть бути рекомендо-
вані наступні уточнюючі стратегії: захист наявних 
конкурентних позицій для утримання конкуренто-
спроможності підприємства на досягнутому рівні; 
стабілізація фінансового становища та продуктив-
ніше використання потенціалу; фінансування тих 
напрямків  діяльності,  що  забезпечать  стабільну 
ринкову частку підприємства.

Таблиця 4
Розрахунок зваженої оцінки критеріїв стабільності середовища за методом SPACE-аналізу  

для СГ «ТАС»
Критерій Бал Вага Зважена оцінка

Інноваційї 3 0,1 0,3
Інфляція 3 0,1 0,3
Варіація попиту 1 0,3 0,3
Державне регулювання галузі 2 0,15 0,3
Агресивність конкурентів 3 0,3 0,9
Маркетингові та рекламні можливості 3 0,05 0,15
Конкурентоспроможність 2,25

Джерело: обраховано автором

Таблиця 5
Результати зважених оцінок критеріїв SPACE-аналізу для СГ «ТАС»

Критерій Зважена оцінка, балів
Фінансова стабільність (ФС) 1,95
Конкурентоспроможність підприємства (КП) 2,95
Привабливість галузі (ПГ) 3,1
Стабільність середовища (СС) 2,25

Джерело: обраховано автором
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Отже,  СГ  «ТАС»  притримується  лідерських 
позицій, що вимагає відповідних заходів, які спри-
ятимуть  утриманню  на  позиції  лідера  на  ринку. 
В цілому, завершивши аналіз галузі та конкурент-
ного  середовища,  можна  зробити  висновок,  що 
наразі  для  існуючих  підприємств  немає  великої 
загрози з боку нових конкурентів.

Підвищення  конкурентоспроможності  підпри-
ємства  досягається  шляхом  орієнтації  підприєм-
ства  на  споживача,  поліпшення  якості  продукції, 
впровадження  інноваційної  політики,  більш  якіс-
ного використання ресурсів, у тому числі людських, 
поліпшення умов роботи та ряду  інших факторів. 
Особливу  увагу  необхідно  приділити  людським 
ресурсам як ключовому елементу продуктивності 
та  конкурентоспроможності.  Безумовно,  існують 
загальні методи підвищення  конкурентоспромож-
ності підприємства, проте шляхи підвищення кон-
курентоспроможності  конкретної  фірми  повинні 

розглядатися на основі  сфери  її діяльності,  виду 
підприємства,  організаційної  структури  та  інших 
факторів [6].

В умовах зростаючої конкуренції та пасивного 
попиту  на  страхові  послуги,  страховики  пови-
нні  приділити  основну  увагу  питанням  реалізації 
страхових  продуктів,  збереженню  конкурентних 
позицій, посиленню лояльності  споживачів  тощо. 
Таким  чином  саме  принципи  маркетингу  стають 
головними  в  управлінні  страховою  компанією. 
Актуальність  розробки  процесу  ефективного 
маркетингового  управління  у  страхуванні  нині 
об’єктивно  зростає ще й у  зв’язку  з  тим, що сам 
процес  маркетингового  управління  в  страхових 
компаніях не набув достатнього наукового обґрун-
тування. Страховий маркетинг – це система вза-
ємодії страховика та страхувальника, спрямована 
на  взаємне  врахування  інтересів  і  потреб.  Комп-
лекс страхового маркетингу включає: проведення 

Рис. 1. Побудова вектора рекомендованої стратегії за методом SPACE-аналізу 
для СГ «ТАС»

Джерело: побудовано автором

      ФС

Конкурентна стратегія    Агресивна стратегія

КП           ПГ

       Р (0,15; -0,3) 

Захисна стратегія      Конкурентна стратегія

      СС

Таблиця 5
Матриця SWOT-аналізу для страхової компанії СГ «ТАС»

Сильні сторони Слабкі сторони
Достатньо велика вартість активів для українського 
ринку
Відома торгівельна марка
Високий рівень ділової репутації обумовлений 
значними страховими виплатами в минулих періодах
Велика мережа філій і представництв
Кваліфікований персонал
Наявність великих і дрібних клієнтів (збалансований 
страховий портфель) 

Темпи зростання активів перевищують темпи зростання 
обсягів реалізації страхових продуктів
Незбалансовані грошові активи з поточними 
зобов’язаннями (дефіцит покриття)
Недостатній інвестиційний дохід

Можливості Загрози

Можливості впровадження нових видів страхування
Приєднання (поглинання) більш дрібних компаній
Покращення інвестиційної політики

Збільшення рівня конкуренції в галузі
Подальше погіршення фінансового стану
Застосування санкцій з боку органів нагляду за 
невиконання нормативу платоспроможності
Поглинання з боку більш капіталізованих (можливо 
іноземних) страхових компаній

Джерело: складено автором
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маркетингових  досліджень,  сегментацію  і  позиці-
онування щодо  їх результатів; розробку нових чи 
адаптацію  існуючих  страхових  продуктів  (послуг) 
з  урахуванням  вимог  ринку;  формування  конку-
рентних цін (тарифів) на страхові продукти; фор-
мування  ефективної  системи  збуту  (розподілу) 
страхових продуктів та управління цією системою; 
здійснення  заходів  щодо  просування  страхових 
продуктів [3, с. 23]. 

Завдання  маркетингу  в  страховій  компанії 
випливають з його принципів і є такими: забезпе-
чення рентабельної роботи в умовах, що постійно 
змінюються;  забезпечення  конкурентоспромож-
ності компанії з метою дотримання інтересів клієн-
тів, підтримки суспільного іміджу страховика; мак-
симальне задоволення запитів клієнтів за обсягом, 
структурою  і  якістю  послуг,  створення  умов  для 
стійких  ділових  відносин;  комплексне  вирішення 
комерційних, організаційних і соціальних проблем 
колективу страхової компанії [2].

Управління  маркетинговою  діяльністю  СГ 
«ТАС» може ставити перед собою ряд цілей: 

– досягнення максимальної прибутковості ком-
панії; 

–  збільшення  кількості  реалізованого  страхо-
вого продукту; 

– завоювання певної частки ринку; 
– забезпечення постійного зростання конкурен-

тоспроможності компанії.
До основних способів підвищення конкуренто-

спроможності СГ «ТАС» можна віднести:
–  ґрунтовне вивчення  запитів  клієнтів  і  аналіз 

конкурентів; 
– обґрунтована рекламна політика; 
– надання нових видів послуг; 
– покращення якості послуг; 
– вдосконалення обслуговування тощо.
Висновки з проведеного дослідження. Ана-

ліз  наукових  джерел  дозволив  з’ясувати,  що  на 
сьогодні  не  існує  єдиного  визначення  поняття 
стратегічного  управління.  Проте  більшість  авто-
рів сходяться на думці, що стратегічне управління 
є  важливим  етапом  в  управлінні  організацією,  
що сприяє його економічній безпеці. 

Формування  конкурентної  стратегії  страхових 
компаній повинно базуватися на головній концеп-
ції страхування взагалі, що визначає страхування 
одним  із важливих фінансових чинників розвитку 
вітчизняної економіки. 

І тому внутрішні проблеми розвитку страхових 
компаній певною мірою пов’язані з економічними, 
організаційно-правовими,  функціональними  та 
інформаційно-аналітичними проблемами держав-
ної політики щодо підтримки та стимулювання роз-
витку страхового ринку.

Менеджмент підприємства має вживати заходи 
щодо  мінімізації  негативних  впливів  як  зовніш-
нього  так  і  внутрішнього  середовища функціону-
вання, сприяти забезпеченню фінансової стійкості 
організації.

Серед основних напрямів удосконалення стра-
тегічного  управління  компанією  можна  назвати: 
розробку  нової  маркетингової  стратегії,  покра-
щення якості існуючих продуктів та послуг та вве-
дення нових; приєднання (поглинання) більш дріб-
них компаній. Особливу увагу необхідно приділити 
людським ресурсам як ключовому елементу про-
дуктивності та конкурентоспроможності організації. 
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IMPROVING THE STRATEGIC MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

The authors determinates the purpose of the article is to analyze the state of the enterprise and to develop 
recommendations for the improvement of strategic management of the enterprise providing financial services. 
The authors devoted the concept of strategic enterprise management in the article. The authors consider the 
SPACE analysis methodology was good to use to assess the strategic position and actions of the insurance 
company. 

The authors analyzed the positive sides (competitive advantages) and shortcomings of the company. The 
authors established that all the strengths of the company relate to its insurance business, and all weaknesses 
relate to the activities of financial and investment. 

We proposed the following strategies: the investment and financing strategy, maintaining the position of a 
leader in the market and protecting existing competitive positions. The analysis of scientific sources made it 
clear that today there is no single definition of the concept of strategic management. However, most authors 
agree  that strategic management  is an  important stage  in managing an organization  that contributes  to  its 
economic security. The competitive strategy of insurance companies should be based on the main concept of 
insurance in general, which defines insurance as one of the important financial factors for the development of 
the domestic economy. Therefore, the internal problems of the development of insurance companies are to 
some extent related to the economic, organizational, legal, functional and informational and analytical prob-
lems of the state policy in support and stimulation of the development of the insurance market. 

The management of an enterprise should take measures to minimize the negative effects of both external 
and internal operating environment and contribute to the financial sustainability of the organization. 

Among the main areas of improvement of strategic management of the company we can determinate: the 
development of a new marketing strategy, improvement of the quality of existing products and services and the 
introduction of new ones; joining (absorption) of smaller companies. 

For our opinion the particular attention should be paid to human resources as a key element of productivity 
and competitiveness of the organization.
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Постановка проблеми.  Однією  з  головних 
проблем, що виникає перед будь-яким підприєм-
ством,  є  забезпеченість  безперервного  розвитку. 
Наш колись аналоговий світ змінився, став більш 
глобальним, більш віртуальним, швидшим, більш 
мінливим  та  більш  пов'язаним.  Ці  умови  став-
лять  підприємствам  більш  жорсткі  вимоги,  тому 
їх  ефективний  розвиток  не  можливий  без  добре 
продуманої стратегії, а стратегічне управління без 
конкретного плану реалізації. 

В  сучасних умовах нестабільного  зовнішнього 
середовища,  яке  має  значний  вплив  на  ефек-
тивну діяльність та розвиток підприємств, виникає 
потреба в покращенні системи стратегічного пла-
нування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Тематика  стратегічного  управління  висвітлю-
ється  у  працях  багатьох  вітчизняних  та  зарубіж-
них вчених. Так, Г. Мінцберг, М. Портер, А. Томп-
сон,  А.  Чандлер  приділяють  увагу  дослідженню 
сутності  стратегічного  управління.  Проблематиці 
державної власності присвячені праці українських 
вчених:  А.  Гальчинського,  В.  Гейця,  А.  Гриценка, 
П. Єщенка, І. Жадан, Я. Жаліла, І. Лукінова, В. Ман-
дибури,  І. Малого, Ю. Пахомова, Л. Підопригори, 
А.  Чухна  та  інших.  Аналіз  останніх  досліджень 
і  публікацій  свідчить  про  значну  увагу  багатьох 
науковців до окресленої проблеми, тож тематика 
є  актуальною  і  потребує  проведення  подальших 
досліджень. 

 Постановка завдання. Метою  дослідження 
є  обґрунтування  важливості  використання  стра-
тегічного  планування  на  підприємствах  держав-

ного  сектору  та  вдосконалення  етапів  побудови 
його розробки. Для досягнення поставленої мети 
ми визначили такий комплекс завдань: визначити 
та розкрити в  теорії  сутність  та важливість  стра-
тегічного  планування  на  підприємствах;  розро-
бити алгоритм побудови етапів стратегічного пла-
нування  розвитку  на  державних  підприємствах; 
з’ясувати,  які  саме  пріоритети  при  стратегічному 
плануванні  повинні  ставити  керівники державних 
підприємств. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У  наукових  джерелах  немає  єдиної  точки  зору 
щодо  поняття  та  сутності  «стратегії».  У  науко-
вій  літературі  зустрічається  визначення  поняття 
«стратегія»  як  плану,  керівництва  або  напрямку 
розвитку,  дороги  від  теперішнього  до  майбут-
нього.  Cтратегія  –  це  програма,  план,  загальний 
курс управління  компанією для досягнення стра-
тегічних цілей у певній сфері діяльності [1]. Варто 
зазначити, що сутність поняття «стратегії» зміню-
валась в процесі еволюції наукового пізнання еко-
номічних процесів та явищ. Так, військова теорія 
розуміє під стратегією – довгостроковий план дій; 
теорія  ігор  –  алгоритм, що  заздалегідь  визначає 
вибір; класичний менеджмент – план, що інтегрує 
цілі,  політику  та  дії;  стратегічний  менеджмент  – 
набір правил здійснення місії та досягнення цілей, 
теорія державного управління – узгоджений план, 
який  визначає  базові  орієнтири;  економічна  тео-
рія – сукупність відносин, що визначаються влас-
тивостями відтворення суб’єкта [2, c. 10]. Жаліло 
Я.А.  наголошує  на  проблемі  інтеграції  стратегіч-
них намірів та практичних можливостей суб’єкта, 
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У статті розглянуто сутність та важ-
ливість стратегічного планування на під-
приємствах. Обґрунтовано важливість 
використання стратегічного планування 
на підприємствах державного сектору та  
розроблено алгоритм побудови етапів його 
розвитку. З’ясовано, які саме пріоритети 
при стратегічному плануванні повинні ста-
вити керівники державних підприємств. 
Визначено, що стратегічне планування на 
державних підприємствах повинно бути орі-
єнтоване на забезпечення зростання сукуп-
ного державного капіталу.
Ключові слова: стратегічне планування, 
процес, етапи, аналіз, місія, цілі.

В статье рассмотрены сущность и важ-
ность стратегического планирования 
на предприятиях. Обоснована важность 
использования стратегического планиро-
вания на предприятиях государственного 
сектора и разработан алгоритм построе-
ния этапов его развития. Выяснено, какие 
именно приоритеты при стратегическом 

планировании должны ставить руководи-
тели государственных предприятий. Опре-
делено, что стратегическое планирование 
на государственных предприятиях должно 
быть ориентировано на обеспечение роста 
совокупного государственного капитала.
Ключевые слова: стратегическое плани-
рование, процесс, этапы, анализ, миссия, 
цели.

The article considers the essence and impor-
tance of strategic planning at enterprises. The 
importance of using strategic planning at public 
sector enterprises was substantiated and the 
algorithm of construction of stages of its develop-
ment was developed. It is determined which pri-
orities for strategic planning should be put by the 
heads of state enterprises. It is determined that 
strategic planning at state-owned enterprises 
should be oriented towards ensuring the growth 
of aggregate state capital.
Key words: strategic planning, process, stages, 
analysis, mission, goals.
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що набула розвитку, на думку автора, в досліджен-
нях фахівців, які працюють у сфері маркетингу, що 
пояснюється  постановкою  перед  ними  конкрет-
них  завдань щодо  визначення  доступних шляхів 
забезпечення  конкурентоспроможності  підприєм-
ства, тобто оптимізації його відносин із зовнішнім 
середовищем [3, c. 13]. Адже саме конкуренція, на 
думку вченого, відіграє роль зовнішнього «мірила» 
ефективності  прийнятих  управлінських  рішень, 
встановлюючи досить жорсткі обмеження на мож-
ливості практичного досягнення стратегічних амбі-
цій.  Якщо  стратегічні  цілі  не  узгоджені  з  можли-
востями організації, не забезпечують  існування її 
у довгостроковій перспективі під впливами навко-
лишнього середовища, – така «стратегія» виявля-
ється позбавленою сенсу, бо, зрештою, заперечує 
існування  власного  суб’єкта.  Так,  класик  марке-
тингу Ф. Котлер розглядає стратегічне планування 
як  «управлінський  процес  створення  і  підтримки 
стратегічної  відповідності  між  метою  і  потенцій-
ними можливостями».

Варто  додати,  що  державні  підприємства  на 
відміну від приватних підприємств  (переслідують 
власні  інтереси)  зорієнтовані  на  забезпечення 
суспільних  благ. Стратегічне  планування  на  дер-
жавних  підприємствах  має  бути  орієнтоване 
на  забезпечення  зростання  сукупного  держав-
ного капіталу,  тоді як для приватних підприємств 
головним    пріоритетом  є  індивідуальний  капітал.  
Реалізація державної користі може супроводжува-
тися  обмеженою  дохідністю,  а  в  окремих  випад-
ках – і збитковістю діяльності. Тому необхідним є 
удосконалення стратегічного планування. Страте-
гічне планування – це процес, за допомогою якого 
підприємство прогнозує та планує свою діяльність 
на майбутнє. Основними передумовами переходу 
до стратегічного планування є:

– необхідність реакції на зміни умов функціону-
вання підприємства;

– потреба в об’єднанні різних напрямків діяль-
ності  підприємства  в  умовах  розвитку  процесів 
децентралізації  та  диверсифікації  (насамперед 
конгломератної);

–  наявність  яскраво  виражених  конкурентних 
переваг і необхідність їх підтримки (у підприємств, 
що їх мають) або створення їх (в аутсайдерів); 

– посилення конкуренції;
– інтернаціоналізація бізнесу, розвиток зв’язків 

з  підприємствами,  які  використовують  систему 
стратегічного планування; 

– наявність висококваліфікованих менеджерів, 
здатних розв’язувати складні питання, застосову-
ючи систему стратегічного управління; 

–  розвиток  теорії  та  практики  стратегічного 
планування, які допомагають перейти від методу 
«проб  і  помилок»  до  наукових  методів  перед-
бачення  та  підготовки майбутнього  і  до майбут-
нього; 

–  наявність  доступної  інформації  (глобальних 
інформаційних  мереж)  для  вивчення  сильних  і 
слабких  сторін  підприємства,  зовнішнього  сере- 
довища та умов конкуренції; 

–  посилення  інноваційних  процесів,  генерація 
та швидке освоєння підприємствами нових ідей;

 – необхідність впровадження високої культури 
управління,  зорієнтованої  на  запобігання  опору 
змінам  та  стимулювання  розвитку  підприєм- 
ства [4].

Що  стосується  стратегічного  планування  роз-
витку державних підприємств, то, на нашу думку, 
вони повинні бути спрямовані на вирішення одного 
з основних завдань будь-якої системи: пошук від-
повіді  на  питання  про  ключові  точки,  куди  необ-
хідно  спрямовувати  доступні  ресурси  для  того, 
щоб  забезпечити  нормальне  відтворення  і  роз-
виток  системи життєдіяльності  підприємства. Ми 
вважаємо, що для цього потрібно проаналізувати 
середовище,  в  якому  функціонує  підприємство. 
Це  сприятиме  розумінню  його  поточного  стану 
та  допоможе  визначити  можливі  тенденції  роз-
витку  і  дій,  які  необхідні  для  досягнення  постав-
лених цілей. На діяльність підприємства впливає 
ряд внутрішніх та зовнішніх чинників. Внутрішні – 
визначають сильні та слабкі сторони підприємства, 
зовнішні  –  підприємство  контролювати  не  може, 
вони як відкривають нові можливості для розвитку 
підприємства, так і створюють загрози, які можуть 
значно погіршити результати його діяльності.

На  державних  підприємствах  ми  пропонуємо 
побудувати стратегічний план   розвитку за допо-
могою алгоритму, який включає чотири етапи. 

Першим етапом є аналіз внутрішніх чинників, 
який  можна  провести  за  допомогою  моделі  лан-
цюга  створення доданої  вартості М. Портера,  це 
дасть змогу керівництву підприємства проаналізу-
вати конкретні заходи, які можуть створювати вар-
тість, підвищити ефективність та забезпечити кон-
курентні переваги. Модель складається з дев'яти 
стратегічно взаємозалежних видів діяльності, п'ять 
з  них  основні,  а  інші  відіграють  допоміжну  роль.

Основна діяльність включає в себе такі струк-
турні елементи: 

– вхідна логістика – види діяльності щодо отри-
мання, зберігання і сортування продукції  від поста-
чальників; контроль; управління матеріально-тех-
нічними запасами;

–  виробнича діяльність  –  види діяльності,  ви- 
трати  та  активи,  спрямовані  на  перетворення 
сировини на кінцевий продукт (виробництво, скла- 
дання,  упаковка,  забезпечення  функціонування 
обладнання, установка, сертифікація якості товару); 

–  вихідна  логістика  (доставка  товару  до  спо-
живача) –– види діяльності, пов'язані з фізичною 
доставкою  товару  до  покупця  (складання  кінце-
вого продукту, обробка замовлення, формування 
розкладу, відвантаження, транспортування); 
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–  продажі  та  маркетинг  –  види  діяльності, 
витрати та активи, що мають відношення до про-
дажу,  реклами  та  просування  товару  на  ринок, 
маркетингового  дослідження  і  планування,  під-
тримки дилерів і дистриб'юторів;

  –  обслуговування  (сервіс)  –  види  діяльності, 
витрати  та  активи,  призначені  для  забезпечення 
допомоги покупцям в установці, доставці запасних 
частин, обслуговуванні та ремонті, для технічного 
сприяння,  інформування  покупців  та  розгляду 
скарг [5]. 

Допоміжна  діяльність  включає  наступні  еле-
менти:

–  розвиток  технології  (ноу-хау,  технологічні 
нововведення,  які  використовуються  в  кожній 
ланці ланцюга цінності) – види діяльності, витрати 
та активи, що мають відношення до процесу дослі-
дження  і  розвитку  продукту,  поліпшення  процесу 
проектування, розробка необхідного обладнання, 
розвиток  матеріального  забезпечення,  системи 
телекомунікації,  комп'ютерні  розробки,  нові  мож-
ливості баз даних, розвиток комп'ютерної системи 
підтримки;

–  управління  персоналом  –  види  діяльності, 
витрати та активи, що мають відношення до найму 
працівників,  підготовки,  розвитку  та  соціального 
забезпечення персоналу, відносини між працівни-
ками, підвищення професіоналізму (майстерності);

–  інфраструктура  фірми  –  види  діяльності, 
витрати  та  активи,  що  мають  відношення 
до  загального  керівництва,  бухгалтерії  та фінан-
сів, юридичних питань, безпеки та охорони конфі-
денційності,  інформаційної  системи  управління, 
та інші функції вищого керівництва; 

– матеріально-технічне постачання – закупівля 
сировини, забезпечення поставок [6].

Другим етапом стратегічного планування 
є аналіз зовнішніх чинників, який, на нашу думку, 
має  важливе  значення  для  державних  підпри-
ємств. При його проведенні основну увагу потрібно 
звернути на виявлення слабких сторін і ризиків та 
визначення напрямків, які підприємству слід роз-
вивати. З цим чудово допоможе справитися PEST-
аналіз,  який  може  виявити  політичні,  економічні, 
соціальні  та  технологічні  аспекти    зовнішнього 
середовища,  які  можуть  вплинути  на  стратегію 
державного підприємства. Метою PEST-аналізу є 
відстеження  (моніторинг)  змін  макросередовища 
за чотирма вузловим напрямами і виявлення тен-
денцій, подій, непідконтрольних підприємству, але 
що роблять вплив на результати прийнятих стра-
тегічних рішень. У PEST-аналізі домінуючими є дві 
позиції:  стратегічний  аналіз  кожного  з  чотирьох 
компонентів  має  відповідати  принципам  систем-
ності,  тому  що  в  житті  вони  певним  чином  вза-
ємозалежні. Значна зміна кожного з компонентів, 
як правило, впливає на весь ланцюжок. Такі зміни 
для конкретного підприємства й у кожній конкрет-

ній  ситуації  можуть  стати  загрозою  чи  навпаки, 
новою стратегічною можливістю його майбутнього 
бізнес-успіху.  PEST-аналіз  –  це  інструмент  істо-
рично  сформованого  чотириелементного  страте-
гічного аналізу далекого зовнішнього середовища 
(макрооточення  підприємства).  Окремі  фактори 
зовнішнього  середовища  на  різні  підприємства 
справляють  різний  вплив.  При  цьому  великі  під-
приємства від далекого зовнішнього середовища 
залежать більше, ніж дрібні [7]. 

Цей аналіз не дає відповіді на конкретні питання, 
а допомагає оцінити середовище, у якому діє під-
приємство  та  зосередитися  на  найважливіших 
чинниках, які повинні оцінювати не лише поточну 
ситуацію,  а  й  минулу  динаміку  та  можливі  зміни 
у майбутньому.

Після  проведення  аналізу  зовнішніх  та  вну-
трішніх  чинників,  які  впливають  на  розвиток  під-
приємства,  ми  вважаємо,  що  можна  перейти 
до  третього етапу стратегічного плану-
вання – визначення ключових чинників, які мають 
вплив  на  результати  діяльності  підприємства 
та його подальший розвиток. 

Результати  аналізу  можна  згрупувати  відпо-
відно  до  SWOT  моделі,  яка  повинна  бути  тісно 
пов'язана з аналізом внутрішніх і зовнішніх чинни-
ків. Ідея SWOT-аналізу полягає в наступному:

а)  застосування  зусиль  для  перетворення 
зовнішніх  загроз  в  нові  можливості  і  внутрішніх 
слабостей в силу; 

б) розвиток сильних сторін, конкурентних пере-
ваг фірми у відповідальність з її обмеженими мож-
ливостями [8].

На нашу думку, результати аналізу можна буде 
взяти за основу для визначення подальшої діяль-
ності  підприємства,  стратегічних  напрямків  та 
цілей, а також брати до уваги, розробляючи план 
дій та встановлюючи цілі діяльності. 

Проаналізувавши  середовище,  в  якому функ-
ціонує державне підприємство, потрібно перейти 
до четвертого етапу стратегічного плану-
вання –  визначення  головних  орієнтирів  діяль-
ності  –  місії  та  цілей. Місія  допоможе  визначити 
орієнтири функціонування  підприємства,  а  також 
відобразить  зміст  його  існування,  його  філосо-
фію та бачення свого місця в даному середовищі, 
а також дасть змогу:

– охарактеризувати підприємство; забезпечити 
напрям та орієнтири для визначення цілей і стра-
тегій на різних організаційних рівнях; 

–  формувати  погляди  вищого  керівництва 
на довгострокові плани розвитку підприємства; 

–  публічно  повідомляти  про  поведінку  підпри-
ємства у зовнішньому середовищі, її переконання 
та цінності та визначити принципи роботи підпри-
ємства із суб’єктами зовнішнього середовища; 

–  знижувати  ризик  недалекоглядного  управ-
ління та прийняття необґрунтованих рішень;
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–  визначити  наміри  підприємства  стосовно 
потреб споживачів, ринків, технологій; полегшити 
підготовку підприємства до майбутніх змін.

Цілі  потрібно  спрямувати  на  повне  викорис-
тання  можливостей  та  сильних  сторін  підпри-
ємства.  Вони  повинні  висловлювати  конкретні 
кінцеві  результати,  яких  підприємство  прагне 
досягти в майбутньому, а  також відповідати його 
місії. Основним завдання планування є знайдення 
відповіді на питання про те, як підприємство має 
намір досягти заздалегідь поставлених цілей. 

Ми пропонуємо розробити  їх  на основі  крите-
ріїв SМАRТ [6]:

– S (specific) – конкретними. Вони повинні бути 
розмежованими  та  такими, щоб  кожен  працівник 
чи група працівників чітко знали, які завдання вони 
повинні  виконувати,  яких  результатів  від  них  очі-
кують та яка покладена на них при цьому відпо-
відальність. 

– М (measurable) – вимірюваними. Цілі повинні 
задаватися  конкретними  показниками,  які  полег-
шують можливість їх досягнення і сприяють контр-
олю за отриманими результатами. 

–  А  (achivable)  –  досяжними.  При  визначенні 
цілей  необхідно  враховувати  професійні  та  осо-
бисті якості6працівників, а також рівень напруже-
ності робіт. Отже, вони стимулюватимуть працівни-
ків до виконання поставлених перед ними завдань.

– R (result-oriented) – орієнтованими на резуль-
тат.  Цілі  повинні  визначатися  результатом,  а  не 
роботою, яка повинна виконуватися. Отже, зада-
ватиметься  орієнтир,  куди  треба  рухатися  і  чого 
досягати. 

– Т (timing) – визначеними у часовому аспекті. 
Визначення меж при встановленні цілей забезпе-
чує виконання робіт в термін.

Висновки. Дослідження  особливостей  побу-
дови етапів стратегічного планування на держав-
них підприємствах дозволило з’ясувати, які  саме 
пріоритети  при  стратегічному  плануванні  пови-
нні  ставити  керівники  державних  підприємств  та 
визначити алгоритм побудови етапів стратегічного 
планування розвитку на державних підприємствах. 
Державні  підприємства  на  відміну  від  приватних 
підприємств (переслідують власні інтереси) мають 
бути зорієнтовані на забезпечення суспільних благ. 
Стратегічне  планування  на  державних  підпри-
ємствах  орієнтоване  на  забезпечення  зростання 
сукупного  державного  капіталу,  тоді  як  для  при-
ватних підприємств головним  пріоритетом є інди-
відуальний капітал. Реалізація державної користі 
може  супроводжуватися  обмеженою  дохідністю, 
а в окремих випадках –  і  збитковістю діяльності. 
Тому  необхідним  є  удосконалення  стратегічного 
планування. Нами було розроблено та запропоно-
вано до розгляду чотири основні етапи побудови 
процесу  стратегічного  планування  на  державних 
підприємствах:

1.  Проведення  аналізу  внутрішніх  чинників 
за допомогою моделі ланцюга створення доданої 
вартості Портера.

2.  Проведення  аналізу  зовнішніх  чинників 
за допомогою PEST-аналізу.

3.  Визначення  ключових  чинників,  які  мають 
вплив  на  результати  діяльності  підприємства 
за допомогою SWOT-аналізу.

 4. Визначення  головних орієнтирів діяльності 
підприємства – місії та цілей (на основі критеріїв 
SМАRТ).
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THE FEATURES OF STRATEGIC PLANNING ON PUBLIC ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS

The authors determinates the purpose of the article is study of the peculiarities of constructing stages of 
strategic planning at state enterprises

 The state enterprises, in contrast to private enterprises (pursuing their own interests), should be oriented 
towards the provision of public goods. Strategic planning at state-owned enterprises is aimed at ensuring the 
growth of aggregate state capital, while for private enterprises, the main priority is individual capital. 

Realization of state benefits may be accompanied by  limited profitability, and  in some cases – by  loss-
making activity. 

Therefore, it is necessary to improve the strategic planning.
At the article we have developed and proposed for consideration four main stages of constructing the stra-

tegic planning process at state-owned enterprises:
1. Carrying out the analysis of internal factors using the model of the chain of creation of added value of 

Porter;
2. Conducting external factors analysis using PEST analysis;
3. Identification of key factors that have an impact on the results of the enterprise through SWOT analysis;
4. Determination of the main guidelines for the enterprise's activities – mission and objectives (based on 

the criteria of SMART).
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Постановка проблеми. Індустрія гостинності 
є дуже динамічною сферою обслуговування, вона 
досить багатопланова. Управляти цим бізнесом – 
складне завдання,  яке  вимагає  застосування 
інформаційних  технологій, створення автомати-
зованих систем на базі персональних комп’ютерів 
і їх мереж.

Глобальна  мережа  Internet  та  персональні 
комп’ютери є мінімальними технологічними засо-
бами, які допомагають зберігати ефективність під-
приємств  туристичного  і  готельно-ресторанного 
бізнесу, добиватися підвищення операційної про-
дуктивності,  дієвості  контролю,  адекватно  реагу-
вати на зміни оточення. 

Наразі  актуальною  задачею  є  вдосконалення 
методології  розробки  методики  визначення  еко-
номічної  та  соціальної  ефективності  автомати-
зованого  менеджменту  в  цiлому  та  за  об’єктами 
управлiння.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми  опрацювання  і  втілення  АСУ  в  під-
приємствах  туристичного  бізнесу  та  визначення 

їх  економічної  ефективності  досліджували  такі 
вітчизняні  і  зарубіжні  автори,  як:  Бланк  І.  О.  та 
Гуляєва Н. М., Титоренко Г. А., Басовський А. Л., 
Арімов  С.,  Галиновський  А.,  Гасаров  Д.  В.,  Глє-
бова А. О., Лисак В. М., Гудзовата О. О., Мельни-
ченко С. В., Скопень М. М., Хохлова Г. И., Никифор-
чин М. Д., Осокіна А. В., Чичкан-Хліповка Ю. М., 
Шмелєва А.  Н.,  Нили Э, Адамс  К.,  Кеннерли М., 
Хавранек П., Беренс В., Хелгрен М., Ходжсон Дж.,  
Тофлер  О.,  Уллах  Ф.,  Хайдеггер  М.,  Gretzel  U.,  
Coelli  T.  J.,  Prasada  Rao  D.  S.,  O’Donnell  C.  J.,  
Battese.  G.  E.  тощо.  Проте,  ці  дослідження 
не  повною  мірою  розкривають  проблеми  визна-
чення  економічної  і  соціальної  ефективності 
інформаційних  технологій  в  управлінні  підприєм-
ствами  туристичного  бізнесу  і  супутніх  галузей. 
У дослідженні використано матеріали 14 наукових 
праць із матеріалами досліджень.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Розвиток  готельно-ресто-
ранного  і  туристичного бізнесу в Україні  в  сучас-
них  умовах  вимагає  розробки  теоретичних  та 

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ 
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО  
І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ECONOMIC EFFICIENCY OF THE INTRODUCTION OF AUTOMATED 
SYSTEMS OF MANAGEMENT IN THE ENTERPRISES OF HOTEL, 
RESTAURANT AND TOURISM BUSINESS

УДК 658.012:338

Скібіцький О.М. 
к.е.н., доцент кафедри готельно-
ресторанного бізнесу
Київський національний торговельно-
економічний університет

Визначені напрямки використання інформа-
ційних технологій та окреслені проблеми 
визначення економічної ефективності 
застосування корпоративних інформацій-
них систем для підприємств туристичного 
і готельно-ресторанного бізнесу, які вплива-
ють на їхню конкурентоздатність, оскільки 
автоматизація  бізнес-процесів є питан-
нями лідерства та виживання підприємств 
цієї галузі на конкурентному  ринку в цілому. 
запропоновано економічний критерій оцінки 
ефективності підприємств готельного, 
ресторанного і туристичного бізнесу та 
систем управління ними.
Ключові слова: інформаційна технологія, 
автоматизована система управління, авто-
матизоване робоче місце, автоматизована 
інформаційна система, економічний ефект, 
пряма економічна ефективність, еконо-
мічна ефективність автоматизованих сис-
тем управління, персональний комп’ютер, 
комп'ютерна мережа, програмне забезпе-
чення, інформаційне забезпечення.

Определены направления использования 
информационных технологий и очерчены 
проблемы определения экономической 
эффективности применения корпоратив-
ных информационных систем для предпри-
ятий туристического и гостинично-ресто-
ранного бизнеса, которые влияют на их 
конкурентоспособность, поскольку автома-
тизация бизнес-процессов являются вопро-
сами лидерства и выживания предприятий 
этой отрасли на конкурентном рынке в 

целом, педложен экономический крите-
рий оценки эффективности предприятий 
гостиничного, ресторанного и туристиче-
ского бизнеса и систем управления ними.
Ключевые слова: информационная тех-
нология, автоматизированная система 
управления, автоматизированное рабочее 
место, автоматизированная информаци-
онная система, экономический эффект, 
прямая экономическая эффективность, 
экономическая эффективность АСУ, персо-
нальный компьютер, компьютерная сеть, 
программное обеспечение, информационное 
обеспечение.

The directions of the use of information technolo-
gies are defined and the problems of determin-
ing the economic efficiency of the use of corpo-
rate information systems for tourism, hotel and 
restaurant business enterprises that affect their 
competitiveness are outlined, as automation of 
business processes are issues of leadership and 
survival of enterprises of this industry in the com-
petitive market as a whole, economic criterion for 
assessing the efficiency of the enterprises of the 
hotel, restaurant and tourist business and their 
management systems.
Key words: information technology, automated 
control system, automated workplace, auto-
mated information system, economic effect, 
direct economic efficiency, economic efficiency 
of the automated control system, personal com-
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методичних засад вдосконалення обліку та контр-
олю  матеріальних  ресурсів  підприємств  галузі, 
оскільки  управління  ними  не  забезпечено  сво-
єчасною  інформацією  через  недостатнє  поши-
рення інформаційних технологій автоматизованих 
робочих  місць  (АРМ)  різних  категорій  фахівців 
та керівників готелів. Тому питання, що стосуються 
ефективності автоматизованих систем управління 
(АСУ)  підприємствами  туристичної  галузі  є  акту-
альними для кожного підприємства в  готельному 
та туристичному бізнесі й обумовлює актуальність 
дослідження.

Метою дослідження є  уточнення  теоретико-
прикладних аспектів визначення  критеріїв еконо-
мічної  ефективності  та  опрацювання  підходів  до 
її розуміння та оцінки при комп’ютеризації управ-
ління  в  готельно-ресторанних  і  туристичних  під-
приємствах. 

Методи дослідження. Застосовано  методи: 
аналізу  і  синтезу  для  визначення  соціальної  і 
економічної    ефективності  впровадження  АСУ 
туристичними і готельно-ресторанними підприєм-
ствами; статистичні  і логічний при формулюванні 
рекомендацій  щодо  вибору  кращого  з  альтерна-
тивних  варіантів  проекту  автоматизації;  викорис-
товувались  методи  компаративного,  системного, 
діалектичного, аналізу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найбільший ефект  від  застосування  інформацій-
них технологій наразі спостерігається у готельно-
туристичному  бізнесі.  Це  обумовлено  тим,  що 
надання  туристичних  та  супутніх  готельно-рес-
торанних послуг щільно пов’язано з організацією 
подорожей  туристів  в  різні  куточки  світу,  розмі-
щенням, харчуванням іноземних гостей та грома-
дян України, здійсненням екскурсійної діяльності, 
культурно-розважальних  заходів,  транспортним 
обслуговуванням, бронюванням номерів.

Проведення  такої  роботи  потребує  збору, 
обробки, систематизації, аналізу великого масиву 
інформаційного потоку для прийняття необхідних 
рішень, виконання координаційних та контролюю-
чих функцій.

Нові  можливості  для  широкого  впровадження 
обчислювальних  засобів    в  індустрії  гостинності 
з'явилися  з  розвитком  виробництва  та  здешев-
ленням персональних комп’ютерів та іншої мікро-
процесорної  техніки  i  загального  та спеціального 
програмного  забезпечення для них,  в  тому числі 
поява на ринку пакетів програм для  комплексної 
автоматизації  управління  готелями.  З  сітьових 
програм це розподільчі системи Global Distribution 
System,  найбільш  відомі  з  яких  є  чотири  між-
народні  системи  бронювання  Galileo, Amadeus, 
Worldspan, Sabre. 

Наразі на ринку присутні більше десятка про-
дуктів від різних розробників  і провайдерів. Біль-
шість із них закордонні. Це системи автоматизації 

(OPERA, Fidelio корпорації Micros-fidelio і Epitome 
PMS компанії Softbrands Epitome – американські; 
«Інтеротель»,  «Ключ»,  «Едельвейс»  компанії 
«Рексофт», Servio HMS компанії «НКТ»,  R-Keeper, 
Instyle,  Hotel-2000  компанії  «Інтур-Софт», 
«Готель 2.3», система  Intellect Style (Instyle), роз-
роблена  ЗАТ  «Комп’ютерно-касові  системи» 
(«ККС») – російські [1; 7; 10]. 

Присутні  на  ринку  й  українські  програми: 
Prohotel компанії  «Top Point IT»,  B52 компанії 
«Студія ПЛЮС», Superhotel тощо. На основі «1С: 
Підприємство  7.7»  українська  компанія  «Глобал 
Софт»,  розробила власну  програму  «GS:  Управ-
ління готелем». Проте, програми версії 1c 7.7 вже 
не відповідають сучасним вимогам і застаріли, най-
ближчим  часом  планується  припинення  випуску 
оновлень,  а  клієнтам  пропонується  перехід  на 
новішу платформу шляхом апгрейду. У 2010 році 
з'явилися два нових продукти на базі найновішої 
восьмої  версії  програми  «1С:  Підприємство  8.3. 
Готель». Для підприємств туристичної сфери роз-
робляється  програмне  забезпечення  компанією 
«Парус»,  а  саме  «Парус-Готель»,  «Парус-Ресто-
ран» і «Парус-Лікувальний заклад» [2; 10, с. 150].

Інформаційні  технології  та  мікропроцесорна 
техніка повинні забезпечити ефективне вирішення 
основних задач підприємства, його розвиток, кон-
курентоздатність в цілому, вирішення задач ефек-
тивного обліку  та аудиту, економічного  та марке-
тингового аналізу, якісного сервісу та економії часу 
при цьому [3]. 

Туристичні  послуги  наразі  можна  замовити 
через мережу  Інтернет,  а  з  більшості  з  них мож-
ливо  і  розплатитися,  використовуючи  електронні 
угоди.

Створення  АСУ  у  сфері  туризму  і  готельно-
ресторанного  бізнесу  та  суміжних  галузей  –  це 
необхідна передумова не тільки їхнього розвитку, 
але і просто нормального існування (виживання). 
Постійний  пошук  клієнтури,  організація  турів 
та  просування  рекламної  інформації  на  зовнішні 
ринки спричиняють також необхідність звернення 
до послуг автоматизованих інформаційних систем.

Від  ступеня  автоматизації  підприємств  інду-
стрії  туризму  залежить  загальний  обсяг  послуг, 
які  надаються,  їх  структура  і  собівартість,  якісні 
характеристики, що, врешті-решт, визначає вижи-
вання суб'єктів туристичного ринку в умовах кон-
курентного середовища.

Під ефективністю розуміють здатність системи 
управління реалізовувати запрограмовані для неї 
функції  з  різним  ступенем  можливостей.  Отже, 
вона  розуміється як скорочення витрат на експлу-
атацію АСУ в співвідношенні з вкладеннями засо-
бів на створення такої системи, далеко не цілком 
характеризує  економічні  результати  організації 
АСУ.  Економічна  доцільність  систем  управління 
виявляє  себе  насамперед  у  змінах  в  об'єкті.  Це 
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породжує складність визначення ефекту від авто-
матизації управління [4].

Підвищення  ефективності  управління,  вважа-
ють окремі вчені, виявляється насамперед у рості 
інформаційної  віддачі  на  одного  управлінського 
фахівця, тобто в рості продуктивної їхньої праці і 
зменшення витрат, пов'язаних з обробкою одиниці 
інформації.    На  їхню  думку,  важливого  значення 
набуває непряма ефективність. Вона досягається 
в  результаті  значно  кращого  виконання  типових 
операцій,  розкриття  внутрішніх  резервів  тощо  
[3-6; 8; 9]. 

Ці твердження, на наш погляд, є необґрунтова-
ними. Для виміру й оцінки ефективності інформа-
ційної  технології  потрібні  особливі методи. Вира-
хування  ефективності  має  істотне  значення  для 
суджень  про  цінність  інформаційної  технології. 
Коли  робоча  сила  переходить  від  виробництва 
предметів до виробництва послуг на основі інфор-
мації,  здатність  підвищувати  ефективність  стає 
дуже  актуальною.  Сума  багатьох  інформаційних 
процедур може не скластися в ефективне інфор-
маційне обслуговування [5]. 

Під  економічним  ефектом  від  створення  АСУ 
підприємством розуміється виробничий результат, 
який досягається завдяки здійсненню цих заходів. 
Відповідний розрахунок економічної ефективності 
припускає порівняння отриманого ефекту з витра-
тами на його досягнення [6]. 

Наразі,  при  визначенні  економічної  ефектив-
ності управління фактично не оцінюються засоби 
досягнення  фінансових  показників  (економічних 
ефектів),  тобто  поняття  «фінансова  ефектив-
ність»  і  «операційна  ефективність»  ототожню-
ються  [4,  с.  47].  Проте,  більш  важливим  є  розу-
міння способів досягнення позитивних результатів 
(які вимірюються не тільки фінансовими показни-
ками) для послідовної оптимізації бізнес-процесів 
і  зміцнення  конкурентоспроможності  туристич-
ного підприємства. Треба розмежовувати поняття 
«ефективності операційної діяльності» та «опера-
ційної  ефективності»,  оскільки  ці  категорії  часто 
ототожнюють внаслідок  семантичних асоціацій.

За  визначенням Никифорчина М.  Д.:  «Опера-
ційна ефективність – це комплексне відображення 
кінцевих результатів використання ресурсів опера-
ційної діяльності компанії за певний проміжок часу 
через її здатність конкурувати на ринку, підтриму-
ючи та утворюючи конкурентні переваги. В основі 
даної категорії лежить не просто показник, а без-
посередньо  здатність  конкурувати  з  точки  зору 
ринку, покупців» [5, с. 91].

Впровадження персональних ЕОМ та їх мереж 
в  АСУ  готельними  та  туристичними  підприєм-
ствами  пов'язано  з  матеріальними  витратами 
(капітальними  вкладеннями,  експлуатаційними 
витратами).  Тому,  важливим  аспектом  проблеми 
впровадження  персональних  комп’ютерів  та  їх 

мереж  у  туристичному  і  готельно-ресторанному 
бізнесі  є  оцінка  ефективності  їх  застосування на 
кожному конкретному підприємстві.

Оскільки  витрати  на  створення  АСУ  носять 
разовий  характер,  остільки  вони  за  своєю  еко-
номічною  сутністю  є  додатковими  капітальними 
вкладеннями в процес обігу коштів  і  інших мате-
ріальних  цінностей.  При  цьому,  оцінка  ефектив-
ності  реальних  інвестиційних  проектів  має  здій-
снюватися зі співставленням обсягу інвестиційних 
витрат та сум і термінів повернення інвестованого 
капіталу  та  охоплювати  всю  сукупність  викорис-
товуваних  ресурсів,  оскільки  невідображення 
непрямих витрат унеможливлює співставну оцінку 
ефективності  проекту.  Крім  витрат  на  придбання 
комп’ютерної  техніки  слід  враховувати  інвестиції 
в нематеріальні активи – витрати на розробку (при-
дбання) програмного забезпечення АСУ, навчання 
персоналу і супровід системи.

Оцінка  економічної  ефективності  АСУ  може 
становити  від  1  до  2%  вартості  самого  проекту, 
проте,  одержані  результати  добре  «вписуються» 
у традиційні методики оцінки ефективності  інвес-
тиційних  проектів,  забезпечуючи  побудову  їхньої 
«дохідної» частини [8].

При  розрахунках  соціальної  та  економіч-
ної  ефективності  АСУ  визначається  доцільність 
витрат, що направляються на реалізацію прийня-
тих рішень в області впровадження обчислюваль-
ної техніки.

Найважливішим показником економічної ефек-
тивності комп'ютеризації бухгалтерського й управ-
лінського  обліку  є  зменшення  трудомісткості  або 
скорочення  сум  трудових  витрат  на  виконання 
облікових (бухгалтерських і аналітичних) робіт. 

Вченими  та  практиками  запропонована  низка 
відповідних методичних розробок  [3;  8;  9]. Треба 
зауважити,  що  використовувана  методологія 
визначення ефективності інформаційної техноло-
гії  не  повною мірою відбиває  реальність  ефекту, 
тому що базується  на  порівнянні  витрат  на  капі-
тальні  вкладення  й  експлуатацію  автоматизова-
ної  системи  управління.  Економія,  визначена,  як 
різниця між  витратами на  вирішення  відповідних 
завдань  до  і  після  впровадження    обчислюваль-
ної  техніки,  не  є  вирішальною.  Вона  не  цілком 
відбиває можливу ефективність, оскільки що для 
вирішення за допомогою ЕОМ обираються більш 
складні  і  нові  завдання.  Тому  основну  економію 
від впровадження інформаційної технології варто 
визначати шляхом виявлення  і кількісного виміру 
впливу інформаційної технології на окремі управ-
лінські  процеси  і  кінцеві  результати  управління 
готелем (туристичною фірмою), тобто підвищення 
якості прийнятих рішень.

В науковій літературі  як  у нас,  так  і  за  кордо-
ном,  склалися  два  основних  підходи  до  визна-
чення  економічної  ефективності  автоматизації 
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управління  підприємствами  [3-5;  10;  11].  Насам-
перед,  це  оцінка  ефективності  даних  заходів 
як  напрямку,  хоча  і  специфічного,  нової  техніки 
у  виробництві.    В  основі  розрахунку  тут  лежать 
всі основні чинники, прийняті в загальній методиці 
визначення економічної ефективності капітальних 
вкладень і нової техніки. 

Другий підхід характеризується спробами роз-
робки  оригінальної  методології  проведення  еко-
номічного  обґрунтування  автоматизації  управ-
ління.    Так,  пропонуються  до  використання  різні 
математико-логічні  і  кібернетичні  побудови,  що 
відбивають,  на  думку  їхніх  авторів,  кількісну 
залежність  господарських  результатів,  які  дося-
гаються,  у  господарській  і  виробничій  діяльності 
підприємства  від  підвищення  якості  управління, 
інформаційних  властивостей  системи  і  відповід-
ного впорядкування об'єкту управління. 

Якість  створення  комп’ютерних  інформацій-
них систем визначається їхньою  ефективністю та 
надійністю.  Ефективність  АСУ  визначається  кое-
фіцієнтом  прирісту  річного  прибутку,  при  цьому 
самим важливим показником є зниження трудових 
витрат (скорочення трудомісткості). 

Методика ЮНІДО  (або  концепція  техніко-еко-
номічного  обґрунтування)  вперше  опублікована 
в  1978  р.,  стала  прийнятим  в  усьому  світі  стан-
дартом. Основними її авторами є Вернер Беренс 
і Пітер М. Хавранек  [11]. Крім неї, в Україні  і   РФ 
і досі застосовуються методичні матеріали (у т. ч. 
ще  радянських  часів),  які  передбачають  уніфіка-
цію  методів  оцінки  ефективності,  і  узгоджуються 
з  підходами  методики  ЮНІДО,  та  ще  радянські 
методичні матеріали 1975 та 1988 рр. 

В  аналізованих  діючих  методичних  докумен-
тах коефіцієнт ефективності витрат і термін їхньої 
окупності  визначаються  по-різному.  Питання 
обліку  вартості  недоамортизованих  фондів,  що 
вивільняються,  у  частині  комп’ютерної  техніки 
в методиках не опрацьовані. Має місце довільне 
використання затверджених методик.

Відповідно  до  зазначених  методик  аналізу-
ються такі загально прийняті економічні показники, 
як: термін  окупності, індекс прибутковості, чистий 
дисконтований  дохід,  внутрішня  норма  прибут-
ковості. Жоден критерій сам по собі не є достат-
нім для оцінки економічної ефективності проекту 
автоматизації  управління.  Рішення щодо  обґрун-
тованості впровадження системи повинні ухвалю-
ватися  з  урахуванням  сукупності  всіх  показників, 
оскільки окремий показник не є достатнім. Треба 
зауважити,  що  всі  наведені  методики  не  дають 
надійного уявлення про результати в розрахунко-
вому періоді. 

Дослідженням  виявлено,  що,  незважаючи 
на  різноманітність,  складність,  якість  і  точність 
методів і методик, які наразі використовуються, їм 
притаманні  три основні недоліки:

1.  Надмірна  складність  і  трудомісткість,  а, 
отже,  і  вартість  проведення  необхідних  вимірів  і 
розрахунків для одержання результату необхідної 
точності.

2.  Вузька  спеціалізація  і  спрямованість,  що 
проявляються  у  двох  формах:  неможливість 
покладатися  лише  на  одну  методику  при  оцінці 
ефективності ІТ-проекту; обмежена сфера області 
застосування залежно від галузевої спрямованості 
організації,  як  наслідок  –  неможливість  застосу-
вання у деяких підприємствах (організаціях).

3.  Відсутність  механізмів  кількісного  визна-
чення ефектів від застосування АСУ. Найчастіше 
автори методик залишають проблему розрахунків 
вигоди  від  інформаційної  системи  управління  на 
команду проектувальників і персоналу по впрова-
дженню.

Наразі деякими авторами активно формується 
уява  про  принципову  збитковість  застосування 
АСУ, і що витрати коштів і часу на такі розрахунки 
спричиняють ще  більші  витрати,  які  викликає  це 
впровадження. Проте, погодитися з  такими твер-
дженнями  не  можна,  оскільки  вигоди  викорис-
тання АСУ очевидні.  

Отже, доцільність використання обчислюваль-
ної техніки в управлінні туристичними, готельними 
і  ресторанними  підприємствами  є  об’єктивною. 
Проте,  через неопрацьованість  питання про  кри-
терії  оцінки  прямої  економічної  ефективності, 
одержуваної від роботи АСУ, неможливо виміряти 
кількісно  рівень  її  раціонального  використання 
управлінським апаратом [8]. 

Проблема ускладнюється також і тим, що крім 
прямої  економії  необхідно  оцінювати  і  непряму, 
що досягається  за  рахунок  автоматизації  обліко-
вих операцій, усунення дублювання правлінських 
робіт, поліпшення використання торгово-економіч-
ної  інформації, забезпечення більш повної відпо-
відності  структури  асортименту  послуг  (товарів, 
страв) платоспроможному попиту клієнтів [9]. 

Проведення  розрахунку  економічної  ефектив-
ності  автоматизації  управління  також  ускладню-
ється тією обставиною, що економія, отримана при 
впровадженні системи, переплітається з результа-
тами,  викликаними  іншими  заходами,  що  прово-
дились на підприємстві, по удосконаленню техніки 
й організації готельного обслуговування. Це ство-
рює  небезпеку  великого  повторного  (подвійного) 
рахунку.  Звідси  виконуване  економічне  обґрун-
тування  вимагає  рішення  питання,  у  якому  сту-
пені  позитивні  результати  роботи  підприємства 
пов'язані  із  впровадженням  обчислювальної  тех-
ніки, а в якому – інших заходів щодо застосування 
нової техніки на підприємстві.

На  жаль,  методи  кількісної  оцінки  цієї  непря-
мої економії поки не розроблені. Основні джерела 
ефективності систем, такі як ріст реалізації послуг, 
товарообігу і зниження витрат обігу, визначаються 
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на  підставі  експертних  оцінок,  що  не  виключає 
суб'єктивізму. 

Сама  по  собі  ефективність  АСУ  підприєм-
ством,  що  розуміється  як  скорочення  витрат 
на  її  експлуатацію  в  співвідношенні  з  вкладен-
нями коштів  на створення такої системи, далеко 
не повною мірою характеризує економічні резуль-
тати  функціонування  організації  такої  системи. 
Економічна  доцільність  систем  управління  вияв-
ляє  себе  насамперед  у  змінах  в  самому  об'єкті 
автоматизації. 

Для готельного  підприємства необхідно форму-
вати декілька критеріїв оцінки якості роботи в умо-
вах  функціонування  комп’ютеризованої  системи 
управління господарською діяльністю в цiлому та 
конкретно – саме наданням послуг, що базується 
на застосуванні персональних комп’ютерів [1; 2]. 

На  нашу  думку,  критерієм,  досить  повно  вра-
ховуючим  зміну  економічних  показників  об'єкта 
від використання персональних комп’ютерів та їх 
мереж,  варто  прийняти  мінімум  витрат  на  ство-
рення й експлуатацію системи виконання заданих 
для неї функцій.

Приймаючи до уваги наявність великої, склад-
ної  і  динамічної  системи,  а  також  ймовірний  і 
досить стохастичний характер процесів, що проті-
кають у ній, варто сформулювати завдання забез-
печення  ефективності  підприємств  туристичного 
і готельно-ресторанного бізнесу у вигляді екстре-
мального  завдання,  тому  що  ймовiрнiше  за  все 
можливо одержувати траєкторії системи не опти-
мальні,  а  ефективні,  тобто  такі,  що  більш-менш 
відхиляються  від  оптимальних  (не  ідеальних, 
а бажаних). 

Основними  джерелами  економічної  ефектив-
ності ми визначаємо наступні:

–  збалансованість  планів  реалізації  послуг  та 
їх матеріального, фінансового, трудового забезпе-
чення за обсягом  та  структурою;

– підвищення точності (якості) планування реа-
лізації  послуг  за  видами,  структурним  підрозді-
лам і тимчасовим періодам на основі поліпшення 
вивчення  попиту клієнтів;

–  підвищення  рівня  оперативного  управління 
фінансовими ресурсами та матеріальними  запа-
сами,  контролю  за  дотриманням  господарських 
договорів  за    обсягом,  асортиментом  і  термінам 
виконання послуг (замовлень);

–  поліпшення  організації  товаропостачання 
за рахунок додаткових джерел;

–  поліпшення  показників  фінансово-господар-
ської діяльності на основі більш точного й обґрун-
тованого  планування  її  ресурсного  забезпечення 
(фінанси,  трудові  і  матеріальні  ресурси)  і  контр-
олю за використанням ресурсів [12].

Крім  економічного  ефекту  від  впровадження 
АСУ повинен  бути досягнутий значний соціально-
економічний ефект за рахунок:

–  підвищення  рівня  культури  обслуговування 
клієнтів на основі збільшення асортименту послуг, 
швидкість обслуговування при поселенні та від`їзді 
гостей.

– підвищення продуктивності праці адміністра-
тивно-управлінських  і  інженерно-технічних  пра-
цівників  до  рівня,  що  виключає  їхнє  переванта-
ження по об'ємах і часу виконання інформаційних 
робіт [13].

Ефективність від застосування АСУ готельним 
комплексом,  рестораном  (мережею  ресторанів) 
чи  іншим  туристичним  підприємством  (тураген-
том, туроператором),  виражається й у ряді інших 
додаткових чинників:

–  збільшення  обсягу  реалізації  додаткових 
послуг    за  рахунок  оперативного  впливу  на  їх 
асортимент, кількість, вартість, а також оператив-
ний контроль замовлень клієнтів;

–  прискорення  обiговостi  обігових    коштів 
за  рахунок  оперативного  обліку  зміни  попиту 
на готельні (туристичні) послуги та  при замовленні 
товарів і скорочення термінів обслуговування;

– зменшення витрат на обслуговування, вироб-
ництво та обертання за рахунок зниження наднор-
мативних запасів матеріалів, товарів  (включаючи 
створення  умов  для  перегляду  нормативів  запа-
сів);

–  зниження  трудомісткості  робіт  адміністрато-
рів, бухгалтерів тощо; 

– зменшення кількості помилок, які виникають 
під час поселення та реєстрації гостей готелів при 
автоматизації цих процесів;

–  покращення  умов  праці  працівників  готелю, 
створення  умов  для  підвищення  продуктивності 
праці, підвищення престижної професії, та підви-
щення якості обслуговування клієнтів готелю [8; 9].

В процесі експлуатації АСУ відміняється низка 
звітних документів  та  ручні  картотеки  проживаю-
чих. Основні  звітні  документи формуються  авто-
матизованим  способом.  Скорочується  час  отри-
мання  добових  зведень  (звітів),  налагоджується 
автоматизований облік  роботи персоналу  готелю 
по  розміщенню  громадян,  підвищується  опера-
тивність  інформаційного  обслуговування,  покра-
щується  якість  обслуговування  гостей,  а  отже  – 
підвищується  імідж  підприємства.  В  цілому 
підвищується продуктивність праці всього персо-
налу, а особливо – служби резервування, прийому 
та  розміщення,  обслуговування  і  громадського 
харчування [14].

Внаслідок повсюдного впровадження інформа-
ційних технологій (ІТ) виникло глобальне цифрове 
середовище для економічної діяльності, нові еко-
номічні  відносини  мережевої  економіки  і  специ-
фічна інформаційна взаємодія між людьми. 

Висновки з проведеного дослідження. Вияв-
лено,  що  незважаючи  на  різноманітність,  склад-
ність, якість і точність методів, визначенню еконо-
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мічної  ефективності АСУ притаманні  три основні 
недоліки:

1.  Надмірна  складність  і  трудомісткість,  а, 
отже,  і  вартість  проведення  необхідних  вимірів  і 
розрахунків для одержання результату необхідної 
точності.

2.  Вузька  спеціалізація  і  спрямованість,  що 
проявляються у двох формах: 

а)  неможливість  покладатися  лише  на  одну 
методику при оцінці ефективності ІТ; 

б)  обмежена  сфера  області  застосування 
залежно від галузевої спрямованості організації.  

3.  Відсутність  механізмів  кількісного  визна-
чення ефектів від застосування АСУ. Найчастіше 
автори методик залишають проблему розрахунків 
вигоди  від  інформаційної  системи  керування  на 
команду проектувальників і персоналу по впрова-
дженню.

Інформаційні  технології  не  безпосередньо, 
а  опосередковано,  через  бізнес-технології,  впли-
вають на кінцеві фінансово-економічні результати 
діяльності компанії. Вони самі по собі не поліпшу-
ють  стану  підприємства  на  ринку,  не  скорочують 
трудомісткість (матеріалоємність) кінцевої продук-
ції  (послуги)  тощо,  проте  –  озброюють  управлін-
ський  персонал  новими  інструментами  (техноло-
гіями),    а  ефективність  їх  використання  напряму 
залежить від кореляції між можливостями ІТ і біз-
нес-можливостями  конкретної  організації.  Дана 
обставина  створює  ускладнення  у  визначенні 
ефектів від впровадження ІТ. 

З  нашої  точки  зору,  наразі  доцільно  зробити 
економічним  критерієм  оцінки  ефективності  під-
приємств готельного, ресторанного і туристичного 
бізнесу  та  систем  управління  ними  –  прибуток 
на  одного  співробітника  підприємства  за  звітний 
період,  а  додатковими  критеріями  –  коефіцієнт 
росту  співвідношення  прибутку  до  обсягу  реалі-
зації  послу  та  товарообороту  у  звітному    періоді 
до аналогічного попереднього періоду, а  також – 
коефіцієнт  прогресу  як  співвідношення  прибутку 
звітного  періоду  до  аналогічного  базисного  пері-
оду (до переходу на застосування АСУ).

Критерієм,  досить  повно  враховуючим  зміну 
економічних  показників  об'єкта  від  використання 
персональних комп’ютерів та їх мереж, варто при-
йняти мінімум витрат на створення й експлуатацію 
системи виконання заданих для неї функцій.

Узагальнюючи  викладене,  треба  визнати,  що 
основні  положення  і  принципи  діючих  методик 
визначення  економічної  ефективності  автомати-
зованих  систем  перебувають  наразі  в  удоскона-
люванні, оскільки вони не відповідають сучасним 
вимогам, не дають відповіді на багато актуальних 
питань,  які  постійно  висуває    життя,  не  врахову-
ють накопиченого досвіду створення й експлуата-
ції автоматизованих управлінських систем різного 
рівня і призначення. 

Наукова  новизна  та  практична  значимість 
результатів дослідження  полягає в перегляді тео-
ретичних положень  та обґрунтуванні методичних 
рекомендацій  щодо  удосконалення  визначення 
й аналізу економічної ефективності інвестиційних 
проектів з впровадження комп'ютеризованих сис-
тем  управління  туристичними  та  готельно-ресто-
ранними підприємствами.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF THE INTRODUCTION OF AUTOMATED SYSTEMS OF MANAGEMENT  
IN THE ENTERPRISES OF HOTEL, RESTAURANT AND TOURISM BUSINESS

Currently, the actual task is to improve the methodology and develop a methodology for determining the 
economic and social efficiency of automated management in the whole and on the objects of management.

Problems of working out and implementation of automated control systems in tourism business enterprises 
and determination of their economic efficiency were investigated by many domestic and foreign authors. How-
ever, these studies do not fully reveal the problems of determining the economic and social efficiency of infor-
mation technologies in the management of enterprises of tourism business.

The development of the hotel business in Ukraine in modern conditions requires the development of theoret-
ical and methodological tasks to improve the accounting and control of material (primarily financial) resources 
of the industry, since their management is not provided with timely and reliable information due to the lack of 
dissemination of information technologies of automated workplaces of different categories of specialists and 
hotel managers . Therefore, issues related to the effectiveness of automated control systems by enterprises 
of the tourism industry are relevant for each company in the hotel and tourism business and determines the 
relevance of the study.

In the article the theoretical and applied aspects of determining the criteria of economic efficiency and to 
work out approaches to its understanding and assessment of tourist business structures are studied.

The main directions of the application of automation systems on the basis of the modern information tech-
nologies are outlined and problems of calculation of their economic efficiency are disclosed when applied in 
the tourism enterprise, which directly affects its competitiveness, as the automation of business processes of 
the tourist enterprise is a matter of leadership and survival of the enterprises of this industry in the hard market 
in general.
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The economic criterion of an estimation of efficiency of the enterprises of hotel, restaurant and tourist busi-
ness and control systems is formulated.

Currently, it is advisable to make an economic criterion for assessing the efficiency of the hotel business 
and its management systems – the profit per employee of the enterprise for the reporting period, and additional 
criteria – a rate of growth of the ratio of profit to sales  and turnover in the reporting period compared to the 
same previous period, and progress ratio as the ratio of profit of the reporting period to a similar base period 
(before the transition to the use of automated management system).

Another criterion, sufficiently taking into account the change in the economic indicators of the object from 
the use of personal computers and their networks, it is necessary to take a minimum of costs for the creation 
and operation of a system of performance of the functions assigned to it.

Summarizing the above, it must be admitted that the main provisions and principles of existing methods for 
determining the economic efficiency of automated systems are currently in perfection, since they do not meet 
modern requirements, do not provide answers to many topical issues that constantly put forward life, do not 
take into account the accumulated experience of creation and operation automated management systems of 
different levels and purposes.
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ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ
ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION

Постановка проблеми. Розвиток  ринкових 
відносин, структурні  зміни на ринку праці, розви-
ток  інформаційних  технологій,  технологічні  зміни 
у виробництві та сфері послуг сформували необ-
хідність  змін  структури  та  принципів  управління, 
підвищення  здатності  організації  до  виживання 
в  конкурентних  умовах.  Основою  стабільності 
та  ефективної  роботи  кожної  організації  є  наяв-
ність персоналу, який володіє високим рівнем про-
фесіоналізму, що забезпечує високу ефективність, 
конкурентоспроможність  і  стійкість  положення 
на ринку.

На думку аналітиків Світового банку, 80% ВВП 
в передових країнах залежить безпосередньо від 
якості  трудового потенціалу  і лише 20% випадає 
на виробничу складову.

Людський чинник є головним фактором вироб-
ництва, а витрати на підвищення кваліфікації пер-
соналу  вважаються  ефективними  інвестиціями 
організації. Зростання кадрового потенціалу дося-
гається  лише  за  умов  його  постійного  розвитку, 
зокрема, професійного навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій Зна-
чну увагу дослідження проблеми формування  та 
організації системи професійного навчання персо-
налу  в  організації  приділяють  увагу  багато  зару-
біжних та вітчизняних вчених, а саме: Д. Парсон, 
Д .Ж.  Гріхем, А.  Єгоршин, Г.  Щекін, С.  Шексия, 
Е. Адаменко,Д. Богиня, В. Васильченко, І. Заюков, 
Н.  Синенко та інші.

Формулювання цілей статті  метою  дослі-
дження є вивчення вітчизняної системи професій-
ного навчання персоналу в організації та розробка 
рекомендацій  щодо  напрямів  підвищення  його 
ефективності в сучасних умовах господарювання.

Актуальність дослідження. Майже кожного 
дня  в  будь-якій  організації  відбуваються  зміни 
що пов’язані з професійним життям працівників, 

тому керівникам і менеджерам, щоб утримати на 
ринку своє підприємство на високому конкурен-
тоспроможному  рівні,  потрібно  працювати  над 
створенням  системи  безперервного  професій-
ного  навчання  своїх  підлеглих.  Більшість  укра-
їнських підприємств сьогодні мають спеціалістів 
вузького профілю, тому виникає постійна необ-
хідності  у процесі підвищення кваліфікації пра-
цівників,  а  отже    їх  навчання  та  перенавчання. 
Відсутність стратегічних цілей організації, неза-
цікавленість та фінансова неспроможність робо-
тодавців  забезпечити  професійне  навчання 
своїх  працівників  та  низький  рівень  стимулю-
вання  професійного  розвитку  зумовлює  нега-
тивні тенденції, що склалися на багатьох підпри-
ємствах України.

За прогнозами зарубіжних і вітчизняних експер-
тів,  Україну,  в  найближчому  майбутньому  чекає 
погіршення  демографічної  ситуації;  посилення 
процесів міграції; зниження якості трудових ресур-
сів, що може вплинути негативно на сучасний стан 
національного  ринку  праці,  а  також    уповільнити 
процес інтеграції до більш розвинених, глобалізо-
ваних країн світу.

Виклад основного матеріалу.  Для  робото-
давців  найважливішим  багатством  є  персонал 
їх  компанії,  саме робоча сила,  тому необхідність 
його розвитку сприяє успішному досягненню цілей 
організації.

Для сучасних організацій професійне навчання 
працівників, являє собою безперервний комплек-
сний процес передачі нових професійних навиків 
або знань співробітниками організації, що склада-
ється з кількох етапів:

Визначення потреби у навчанні працівників за 
допомогою  аналізу  і  зіставлення  знань,  умінь  і 
навичок,  якими  володіє  персонал,  а  також  необ-
хідні для здійснення мети підприємства.

УДК 331.005.95/.96

Стефанишин Л.С.
к.е.н., доцент кафедри гуманітарних  
і фундаментальних дисциплін,
Івано-Франківський навчально-науковий 
інститут менеджменту
Тернопільського національного 
економічного університету

У статті розглянуто проблеми форму-
вання та організації системи професійного 
навчання персоналу у вітчизняній системі 
професійного навчання в організації та роз-
робка рекомендацій щодо напрямів підви-
щення його ефективності в сучасних умо-
вах господарювання.
Ключові слова: професійне навчання пра-
цівників, формальне професійне навчання, 
індивідуальне навчання, перепідготовка та 
підвищення кваліфікації, неформальне про-
фесійне навчання.

В статье рассмотрены проблемы форми-
рования и организации системы профессио-
нального обучения персонала в отечествен-
ной системе профессионального обучения 
в организации и разработка рекомендаций 
по направлений повышения его эффектив-

ности в современных условиях хозяйство-
вания.
Ключевые слова: профессиональное 
обучение работников, формальное про-
фессиональное обучение, индивидуальное 
обучение, переподготовка и повышение ква-
лификации, неформальное профессиональ-
ное обучение.

The article deals with the problems of formation 
and organization of the system of vocational 
training of the personnel in the national system 
of professional training in the organization and 
development of recommendations on the direc-
tions of increasing its efficiency in modern condi-
tions of management.
Key words: professional training of employees, 
formal vocational training, individual training, 
retraining and advanced training, informal voca-
tional training.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

356 Випуск 19. 2018

Розробка  плану  навчання,  яка  включає  скла-
дання програми навчання, яка відображає потреби 
у професійному навчанні працівників; вибір викла-
дачів, методів і форм навчання, аналізуючи пере-
ваги  та  витрати;  визначення  термінів  навчання; 
розробка критеріїв оцінки ефективності навчання; 
розподіл витрат на навчання.

Реалізація  плану  навчання,  яка  передбачає 
безпосередню  підготовку,  організацію  і  прове-
дення навчання.

Оцінювання ефективності навчання, для розу-
міння того, чи повною мірою працівники викорис-
товують знання і навички, отримані ними в резуль-
таті навчання.

Питання  професійного  навчання  працівни-
ків  в Україні  регламентують Конституція України, 
Кодекс законів про працю, а також частково регу-
люються  Законами  України  «Про  освіту»,  «Про 
професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту» та 
ін. Проте вказані законодавчі  акти не враховують 
механізмів  стимулювання  професійного  розвитку 
працівників, а також успіх  і особливості навчання 
громадян,  які  працюють.  Вагомим  законодавчим 
актом з питань розвитку персоналу є Закон Укра-
їни «Про занятість населення».

5 лютого 2012 року набув чинності довгоочіку-
ваний Закон України «Про професійний розвиток 
працівників» від 12 січня 2012 року № 4312-VI.

Закон  «Про  професійний  розвиток  працівни-
ків»  було  розроблено  з  метою  вирішення  вище 
зазначених  проблем  і  підвищення  на  цій  основі 
ефективності функціонування системи професій-
ного навчання та підтвердження кваліфікації пра-
цівників.

Законом передбачено, що роботодавці можуть 
здійснювати формальне та неформальне профе-
сійне навчання працівників [1].

Формальне  професійне  навчання  працівників 
являє собою первинну професійну підготовку або 
перепідготовку, для підвищення кваліфікації у від-
повідності  до  державних  стандартів  професійно-
технічної освіти з конкретних професій. Воно може 
організованим  у  навчальних  закладах,  на  дого-
вірних  умовах,  або  здійснюватися  відповідними 
фахівцями  (підрозділами)  підприємств,  установ 
та організацій, безпосередньо на робочих місцях 
через курсове чи індивідуальне навчання. До фор-
мального навчання для фахівців з вищою освітою 
та  керівників  належить  спеціалізація,  перепідго-
товка  та  підвищення  кваліфікації,  у  разі  підтвер-
дження результатів навчання документом держав-
ного зразка.

Отримання іншої спеціальності на основі раніше 
здобутого  освітньо-кваліфікаційного  рівня    може 
враховуватись  як  перепідготовка  для  керівників, 
фахівців і працівників з-поміж професіоналів.

Спеціалізація, що проводиться для отримання 
працівником додаткових  умінь,  навичок  та фахо-

вих знань у межах раніше здобутої спеціальності, 
також може враховуватись як підвищення кваліфі-
кації – для підвищення професійного рівня праців-
ника.

Неформальне професійне навчання працівни-
ків  –  це  професійне  навчання,  що  не  регламен-
тується  місцем  здобуття,  формою  та  строками, 
навчання.  Таке  професійне  навчання може орга-
нізовуватися,  зокрема,  безпосередньо  на  робо-
чих місцях через семінари, учнівство, тренінги та 
самоосвіту  тощо.  Підвищення  кваліфікації  пра-
цівників,  стажування,  за  результатами  якого  не 
передбачено видання підтверджуючого документа 
державного  зразка  також  належать  до  нефор-
мального професійного навчання.

Відповідно  до  потреб  власної  господарської 
діяльності роботодавець вибирає види, визначає 
зміст, форми,  та методи навчання.

Безперервне  навчання  персоналу  безпосе-
редньо  пов'язане  зі  значними  матеріальними 
витратами.  Існує два фактори, що впливають на 
величину бюджету – потреби компанії в навчанні 
працівників та її фінансове становище. Важливим 
напрямом розвитку такого навчання має бути сти-
мулювання роботодавців збоку держави до збіль-
шення  розміру  витрат  на  організацію  професій-
ного навчання.

В країнах, вихідцях з пострадянського середо-
вища, обов'язки щодо фінансування професійного 
навчання  покладені  тільки  на  роботодавця,  тому 
значна кількості середніх, а особливо малих орга-
нізацій  (підприємств)  не  мають  можливості  про-
фінансувати  підвищення  кваліфікації  персоналу 
у  відповідності  до  вимог  сучасного  виробництва. 
Оскільки ця проблема є дуже гострою, вона вима-
гає вирішення саме на державному рівні.

Однією  з  основних  негативних  сторін  Укра-
їнської  системи  професійної  підготовки  і  освіти 
кадрів можна назвати відсутність цілеспрямованої 
державної політики і стратегії у сфері професійної 
підготовки кадрів, зокрема з урахуванням особли-
востей господарської діяльності малих, середніх і 
великих підприємств  так  і  галузевої  специфіки,  з 
метою  забезпечення  національної  робочої  сили. 
високою конкурентоспроможністю.

Треба  зазначити,  що  не  існує  єдиних  вимог  і 
стандартів  до  системи  професійної  підготовки, 
щодо  різних  професійних  кваліфікацій,  а  також 
спостерігається  відсутність  інфраструктури щодо 
професійної підготовки кадрів на підприємствах.

Проблемою, що є стимулом до розвитку сис-
тем  професійного  навчання  для  працюючих 
кадрів – низька мотивація працівників щодо під-
вищення  власного  професійного  рівня,а  також 
відсутність  ефективної  системи  стимулювання 
щодо  просування  службою.  Навіть  коли  робо-
тодавці  створюють  умови  для  професійного 
навчання, деякі працівники схильні відмовлятись 
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від проходження курсів підвищення кваліфікації, 
оскільки вищий рівень професійної майстерності 
не завжди супроводжується підвищення заробіт-
ної плати [7].

Також актуальним напрямом розвитку  профе-
сійного навчання на виробництві є впровадження 
сучасних  інноваційних методик навчання. На від-
міну  від  традиційних  методів  професійного  роз-
витку  при  комп'ютеризованому  навчанні  основні 
витрати  пов'язані  з  розробкою,  а  не  реалізацією 
програми. 

Так  при  достатньо  великому  числі  слухачів, 
комп'ютеризовані  програми  можуть  становитись 
економічно  вигідними.  Одним  з  методів  іннова-
ційного навчання є модульне навчання, концепція 
якого реалізується в Україні  з 1997 року у відпо-
відності  з  впровадженням  міжнародного  проекту 
ООН та МОП.

Сьогодні  система  модульного  навчання  пра-
цівників  успішно  використовується  в  багатьох 
країнах світу. Особливістю такого навчання є  те 
що  той  хто  навчається,  повністю  або  частково, 
може  самостійно  працювати  з  навчальною  про-
грамою,  яка  запропонована  йому  викладачем  і 
містить у собі цільові програмні дії, а також мето-
дичне  керівництво  і  бази  інформації  для  досяг-
нення  дидактичних  цілей.  При  такому  навчанні 
викладач може змінювати свої функції від інфор-
маційно-контролюючих  до  консультативно-коор-
динуючих (рис. 1).

Головна  відмінність  системи  модульного  нав- 
чання від традиційного навчання в системному під-
ході до аналізу вивчення  кожної  конкретної профе-
сійної діяльності. Таке навчання може зупинитись чи 
призупинитися після оволодіння будь-яким модулем.

В Концепції розвитку системи підвищення ква-
ліфікації  працівників  закладені  наступні  напрями 
діяльності:

•  покращення якості  професійного навчання в 
організаціях і на виробництві;підготовка і розробка 
в Україні універсальної системи сертифікації пер-
соналу;

•  створення  дієвого  механізму  стимулювання 
роботодавців (зменшення податків, надання піль-
гових кредитів і т.п.);

•  покращити  і  розробити  систему  стимулю-
вання працівників;

•  здійснення  покращення  системи  організації 
професійного навчання кадрів;

•  удосконалення системи підвищення  кваліфі-
кації на законодавчому рівні.

Для сприяння підприємствам в організації про-
фесійного навчання для працівників потрібно:

•  об'єднавши  зусилля  навчальних  закладів  і 
роботодавців  налагодити  систему  професійної 
орієнтації молоді, що вчиться;

• спростити до максимуму умови ліцензування 
навчальних закладів (підприємств), які здійснюють 
професійне навчання працівників на робочих міс-
цях;

Рис. 1. Схема модульного навчання за індивідуальним принципом
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•  з  коригувати  і  удосконалити вимоги та під-
ходи,  з  урахуванням  особливостей  навчання 
дорослих,  до  розробки  навчальних  програм  і 
планів  щодо  професійного  навчання  на  вироб-
ництві;

•  забезпечити  підприємства  необхідними 
навчальними  посібниками,  відео-  та  аудіоматері-
алами тощо;

• розробити і розробити методику розра-
хунку ефективності навчання персоналу підпри-
ємства. Включаючи зразкові нормативи чисель-
ності і опис функцій співробітників служб, що 
займаються організацією навчання;

• здійснити розробку механізму стимулювання 
працівників  до  безперервного  професійного  роз-
витку;

• запропонувати на законодавчому рівні дієвий 
механізм заохочення роботодавців до підвищення 
зростання професійного рівня персоналу

•  створити  ефективну  систему  соціального 
партнерства. [4].

Державні  органами  спільно  з  роботодавцями 
з  повинні  проводити  моніторинг  ринку  праці  і 
здійснювати  прогнозування  його  розвитку,  а 
також    здійснювати  фінансування  навчання  пра-
цівників. Брати участь у формуванні  соціально – 
економічне замовлення на підготовку фахівців.

Доцільність  функціонування  органів  партнер-
ства на міжгалузевому і галузевому рівні підтвер-
джується  світовою  практикою. Галузеві  асоціації 
можуть бути створені як об'єднання представників 
підприємств області, державної служби занятості, 
навчальних закладів.

Висновки з проведеного дослідження.. 
Застосовуючи  систему  безперервного  навчання, 
організація може забезпечити найбільш повну від-
повідність  професійно-кваліфікаційної  структури 
працівників  до  структури  робочих  місць  з  враху-
ванням  всього  наявного  спектру  вимог  до  пра-
цівників.  В  ринкових  умовах  система  підготовки, 
перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації пра-
цівників в організації та на підприємстві, з одного 
боку, повинна надати можливість працівникам під-
вищувати  свій  професійний  рівень  та  навчатись, 
відповідно до їх інтересів, а з іншого – швидко реа-
гувати  на  зміни  в  потребах  виробництва  у  робо-
чій силі. Важливо використовувати у повсякденній 
трудовій  діяльності  знання,  навички  та  уміння, 
що  були  отримані  під  час  навчання.  Проведене 
навчання  тільки  тоді  буде  ефективно  впливати 
на  підвищення  ефективності  роботи  персоналу, 
і  як  наслідок,  отримання  додаткової  освіти  буде 
виправданим. 

Професійна  компетентність, освіченість,  твор-
чий потенціал працівників повинні розглядатися як 
ключові  чинники  нової  якості  та  конкурентоспро-
можності.
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ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL EDUCATION

The development of market  relations, structural changes  in  the  labor market  in  the production and ser-
vices sector have formed the need for changes in the structure and principles of management, improving the 
organization's ability to survive in competitive conditions. The basis for the stability and effectiveness of each 
organization is the availability of staff with a high level of professionalism, which ensures high efficiency, com-
petitiveness and stability of the market. 

For employers, the most important asset is the staff of their company, it is the workforce, so the need for its 
development contributes to the successful achievement of the goals of the organization. 

The human factor is a major factor in production, costs spent on training for stuff are considered to be an 
effective investment by the organization. The growth of personnel potential is achieved only in the conditions 
of its continuous development, in particular, professional training. 

Almost every day in any organization, changes occur in the professional life of employees, so managers 
in order to keep their enterprise at a high competitive level in the market, need to work on creating a system 
of continuous professional training of their subordinates. Most Ukrainian enterprises today have specialists of 
a narrow profile, therefore there is a constant need in the process of professional development of employees, 
and therefore their training and retraining.  Responsibilities for the financing of vocational training are solely for 
the employer, therefore, a significant number of medium-sized enterprises, and especially small organizations 
(enterprises), are not able to finance staff training in line with modern production requirements.

The unwillingness and financial insolvency of employers to ensure the professional training of their employ-
ees and the low level of stimulation of professional development leads to negative trends that have developed 
in many enterprises in Ukraine. 

One of the main negative aspects of the Ukrainian system of vocational training and education of personnel 
can be called the lack of targeted state policy and strategy in the field of vocational training, in particular taking 
into account the peculiarities of economic activity of small, medium and large enterprises, as well as sector 
specificity, in order to provide the national worker strength high competitiveness. 

Public authorities, in conjunction with employers, should monitor the labor market and make forecasts of 
its development, as well as finance employees' training, participate in the formation of a socio-economic order 
for the training of specialists. 

In market conditions, the system of training, retraining and advanced training of employees in the organiza-
tion and in the enterprise, on the one hand, should enable employees to improve their professional level and 
learn in accordance with their interests, and on the other – to respond quickly to changes in the needs of pro-
duction in the working strength It is important to use the knowledge, skills and abilities that have been received 
during training in everyday work. The training will only be effective in improving the efficiency of the staff, and 
as a result, obtaining additional education will be justified.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

360 Випуск 19. 2018

ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
INNOVATIVE IMPLEMENTATION AND THEIR IMPACT  
ON THE ENTERPRISE’S HOSPITALITY IN.

Постановка проблем.   Інноваційні  моделі  – 
радикально  нові  чи  вдосконалені  технології,  які 
істотно  поліпшують  умови  виробництва  або  самі 
є товаром. Зазвичай мають знижену капіталоміст-
кість,  характеризуються  більшою екологічністю й 
меншими  енергопотребами.  Саме  тому,  їх  впро-
вадження  визначає  розвиток  готельної  галузі  на 
перспективу. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Проблеми  розвитку  корпорацій  загалом  займа-
ють особливе місце в роботах українських науков-
ців.  Процеси,  які  відбуваються  в  туристичному, 
готельному  та  ресторанному  бізнесі  є  досить 
специфічними  і  потребують  глибокого  вивчення. 
Серед  дослідників  цих  явищ  варто  виділити 
В.С.  Саламатіну  [10],  що  аналізує  транснаціона-
лізацію туристичного ринку через еволюційні про-
цеси; М.В. Босовську [5] та Л.А. Любимову [7], які 
досліджують  інтеграційні  процеси  в  управлінні 
підприємствами  туристичного  та  готельного  біз-
несу; В.Н. Парсяк [8], що розглядає малий бізнес 
у системі корпоративних відносин, та  інші. Проте 
постійні зміни зовнішніх факторів впливу та необ-
хідність врахування галузевої специфіки, потребу-
ють  постійних  послідовних  досліджень  розвитку 
корпорацій туристичного та готельного бізнесу.

Ведення  готельного  бізнесу  –  один  з  найпри-
бутковіших  в  світі  способів  вкладання  власного 
капіталу. Держави з розвиненою стабільною еко-
номікою  потребують  відповідного  вигляду,  що 
неможливий без розвиненого готельного та ресто-
ранного сегментів в структурі економіки держави. 
Гостинність  є  необхідною  складовою  зовнішньої 
політики держави, а заклади розміщення та харчу-
вання – незамінним атрибутом великого бізнесу в 
різних аспектах. Великі готельні мережі та нелан-
цюгові  готелі  є місцем проведення різноманітних 
симпозіумів,  конференцій,  презентацій  та  інших 
публічних  заходів  великого  бізнесу.  Різноманітні 

заходи, що проводяться на рівні  великих підпри-
ємств найчастіше зосереджуються в межах одного 
чи  декількох  готелів,  що  розташовуються  поруч. 
Так  організаторам  заходів  найбільш  оптимально 
скористатися послугами готельного бізнесу, адже 
це, насамперед, зручно.

Постанова завдання.  Метою  даної  статті  є 
дослідження  інноваційних  впроваджень  у  розви-
ток  підприємств  готельного  господарства.  Також 
є визначення мейнтстриму національної системи 
за  результатами    форсайту  глобальних  змін,  які 
впливають на розвиток  туристичних систем.

Матеріали та методи. В  економічній  літера-
турі  інноваційну  діяльність  часто  пов'язують  з 
впровадженням результатів наукових досліджень і 
розробок в практику. Проте зміст поняття «іннова-
ція» більш широкий. Готельне господарство являє 
собою галузь економіки, розвиток якої забезпечує 
значні бюджетні надходження, сприяє підвищенню 
зайнятості населення, а також зростанню рейтингу 
держави та її окремих міст у світовому господар-
стві. Однак, на сьогоднішній день в сфері готель-
ного  господарства  спостерігається  ціла  низка 
проблем,  зокрема  недостатня  кількість  готелів. 
Так, у нашій країні на тисячу жителів доводиться 
лише 2,9  готельних місця  (при нормі 10 місць на 
1000  осіб).  Для  порівняння  в  Москві  цей  показ-
ник  дорівнює  9,3,  в  Парижі  –  38,4,  у  Відні  –  26. 
До  того  ж  більша  частина  наявних  готелів  була 
побудована у 70-80 роках, які потребують значних 
капіталовкладень на реконструкцію. Тож, низький 
рівень  насичення  та  високий  попит  на  готельні 
послуги  зумовлює  високі  ціни  на  проживання  в 
українських готелях та іноді перевищує у 2-3 рази 
вартість проживання в готелях аналогічного рівня 
країн Європи . Значною проблемою для багатьох 
українських готелів та місць для тимчасового про-
живання  є  неспроможність  забезпечити  високоя-
кісне  комплексне  обслуговування  клієнтів.  Такий 
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У статті досліджено тенденції та перспек-
тиви впровадження інноваційних технологій 
в готельному господарстві. Підтверджена 
необхідність розвитку та впровадження 
інноваційних моделей у готелях. В Україні з її 
значним природним та історико-культурним 
потенціалом туристська інфраструктура, 
у тім числі й забезпеченість  готелями, ще 
не  задовольняє потреб  туристів.
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В статье рассмотрены тенденции и пер-
спективы внедрения инновационных техно-
логий в гостиничном бизнесе. Подтвердила 
необходимость разработки и осуществле-
ния новаторских моделей. В Украине с его 

значительными природными, исторический 
и культурный потенциал туристической 
инфраструктуры, включая предоставление 
и хорошо, по-прежнему не удовлетворяет 
потребности туристов.
Ключевые слова: инновации, технологии, 
гостеприимство.

The article examined the trends and prospects 
for the implementation of innovative technologies 
in the hotel business. Confirmed the need for 
the development and implementation of innova-
tive technologies. In Ukraine, with its significant 
natural, historical and cultural potential of tourist 
infrastructure, including provision and well, still 
does not satisfy the needs of tourists.
Key words: innovation, technology, hospitality.
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стан справ в значній мірі пов’язаний з відсутністю 
сучасних стандартів з управління якістю готельних 
послуг. Однією зі значних проблем готельних під-
приємств  є  недостатня  кількість  та  неналежний 
рівень підготовки кадрів.

Сьогодні в українських готелях та інших закла-
дах  розміщення  зайнято  близько  120  тис.  осіб. 
Підготовку кадрів для туристичної галузі та готель-
ного  господарства  здійснюють  146  навчальних 
закладів, з них лише шість є класичними навчаль-
ними  закладами  туристичного  спрямування 
з повноцінними тренувальними базами практики. 
Загалом в навчальних закладах на різних формах 
навчання щорічно готують близько 6500 спеціаліс-
тів для сфери туризму та готельного господарства 
(40% спеціалісти готельного господарства). Згідно 
світової  практики  функціонування  10  готельних 
номерів мають забезпечувати від 4 до 20 спеціа-
лістів.  З  метою  покращення  діяльності  та  забез-
печення  належної  підготовки  розвитку,  можна 
виділити  основні  напрями  розвитку  готельного 
господарства: 

–  будівництво  нових  сучасних  готелів  та  за 
необхідності  реконструкція  існуючих  готельних 
об’єктів;

– спеціалізація готельного бізнесу;
– диверсифікація готельних послуг; 
– автоматизація управління діяльністю готелю; 
–  підвищення рівня професійності  працівників 

готелів;
–  глобалізація та концентрація  готельного біз-

несу.
Слід  зазначити, що будівництво  нових  готелів 

потребує  створення  сприятливого  кредитного  та 
інвестиційного середовища, поліпшення податко-
вої  системи,  спростування  процедур  отримання 
дозволів  на  будівництво.  Сфера  інновацій  всео-
сяжна, вона не тільки охоплює практичне викорис-
тання  науково-технічних  розробок  та  винаходів, 
але  й  включає  зміни  в  продукті,  процесах,  мар-
кетингу,  організації.  Інновація  виступає  в  якості 
фактора  зміни,  як  результат  діяльності,  втілений 
в новий або вдосконалений продукт, технологічні 
процеси, нові послуги та нові підходи до задово-
лення соціальних потреб. 

Варто  зазначити,  що  здійснення  ефективної 
інноваційної діяльності неможливо без прагнення 
керівництва  готелю  до  проведення  стратегічних 
заходів. Тому слід приділяти велику увагу системі 
управління інноваційним розвитком, від якої зале-
жить ефективне функціонування організації.

Умови  надання  послуг  та  процес  обслугову-
вання  клієнтів  є  визначальними  параметрами 
гуманітарної  концепції  гостинності,  яка  орієнто-
вана  на  формування  позитивного  іміджу  готелю 
у споживачів.

Досягти  успіху  у  конкурентній  боротьбі  мож-
ливо  в  результаті  провадження  ефективної  полі-

тики готельного підприємства за умови його інно-
ваційного  розвитку,  що  передбачає  розширення 
асортименту послуг, підвищення якості обслугову-
вання,  застосування  провідних  інноваційних  тех-
нологій  та  використання  новітніх  методів  управ-
ління готелем.

Висновки проведення дослідження.  Отже, 
в  умовах  жорсткої  конкуренції  готелі  змушені 
шукати  нові шляхи  підвищення  привабливості  та 
доступності  своїх  послуг.  Недооцінка  інновацій-
ного  управління  в  діяльності  вітчизняних  готель-
них  підприємств  призвела  до  зниження  рівня  їх 
конкурентоспроможності,  порушення  принципів 
і  методів  управління,  зниження  якості  готельних 
послуг. Інновації виступають в якості стимулу для 
подальшого  розвитку  готельного  бізнесу,  дають 
змогу  підприємствам  не  тільки  займати  лідиру-
ючі  положення  у  своїх  ринкових  сегментах,  але 
й  відповідати  світовим  стандартам  готельного 
обслуговування.  На  сучасному  етапі  готельний 
бізнес характеризується диверсифікованість своєї 
діяльності  та  креативним  підходом. Швидко  роз-
виваються  нові  технології  будівництва  будівель, 
з’являються нові сиг мети ринку, що задовольня-
ють різноманітний попит  туристів. У конкурентній 
боротьбі між готелями чималого значення набуває 
незвичайність  й  унікальність  готельних  закладів. 
Важливою  інновацією  розвитку  готельного    гос-
подарства в Україні є поява міжнародних  готель-
них  операторів,  які  вважають  туристський  ринок 
України перспективним. Їхні готелі надають турис-
там  послуги  світового  рівня.  Подальший  розви-
ток сектору розміщення значною мірою залежить 
від створення сприятливих умов щодо залучення 
інвестицій  для  будівництва  нових  і  реконструкції 
старих будівель. Також необхідна розробка стра-
тегії готельного господарства, у якій максимально 
враховуватимуть всі запити споживачів готельних 
послуг. 
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INNOVATIVE IMPLEMENTATION  AND THEIR IMPACT ON THE ENTERPRISE’S HOSPITALITY IN.

The article researched trends and prospects for the introduction of innovative technologies in the hotel busi-
ness. Confirmed the need for the development and implementation of innovative technologies. In Ukraine, with 
its significant natural, historical and cultural potential of tourist infrastructure, including provision and well, still 
does not satisfy the needs of tourists. 

The formation of the target article.  The purpose of this article is the study of the innovation of the project 
in the development of enterprises in the hotel industry. There is also a definition of mejntstrimu of the national 
system for the results of the forsajtu global changes that affect the development of tourist systems.

Materials and methods.  In the economic literature, innovative activity often associated with the implemen-
tation of the results of scientific research and development in practice. However, the content of the concept 
of "innovation" is more wide. Hotel economy is the sector of the economy, the development of which provides 
significant budgetary revenues, promotes employment, as well as growth ranking State and its individual cities 
in the global economy. However, today in sphere of hotel facilities there is a whole series of problems, including 
the lack of hotels. Yes, in our country, a thousand residents have only 2.9 hotel location (at the rate of 10 places 
on the 1000 people). For comparison, in Moscow this indicator is equal to 9.3 in Paris – 38.4, in Vienna-26.  
In addition, much of the available hotels was built in 70-80, that require significant capital investment for recon-
struction. Therefore, low saturation and high demand for hotel services causes high prices in Ukraine.
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Постановка проблеми.  В  сучасних  умовах 
швидких  та  глобальних  змін  економічних  відно-
син та економіки в цілому, гостро постає питання 
забезпечення  належного  рівня  економічної  без-
пеки не тільки на макрорівні, а й для підприємств. 
В Україні дана предметна область не є достатньо 
дослідженою.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням  економічної  безпеки  та  факторів 
впливу  на  неї  присвячені  праці  таких  вчених  як 
Н.С.  Безугла,  А.В.  Козаченко,  В.П.  Пономарьов, 
А.Н. Ляшенко, О.А. Грунін, С.О. Грунін, А.П. Судо-
платов, С.В. Лекарєв, С.Л. Маламедов.

Постановка завдання.  Мета  даної  роботи 
полягає у необхідності вивчення та розуміння суті 
процесу забезпечення економічної безпеки на під-
приємстві як складової національної економіки.

Об’єкт дослідження: підприємство як базовий 
елемент економіки країни. Предмет – економічна 
безпека підприємства.

Задача,  з  вирішенням  якої  може  бути  досяг-
нена мета: дослідити сучасне поняття економічної 
безпеки  на  підприємстві,  на  основі факторів, що 
мають на неї вплив.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основу безпеки будь-якої держави становить його 
економіка. Виходячи з цього, можна стверджувати, 
що джерело загрози для безпеки генерується і діє 
всередині країни. 

Будь-які  розмови  про  безпеку  країни  будуть 
порожніми,  поки  не  будуть  створені  умови  для 
повноцінного  розвитку  легальної  економіки,  від-
творення  її  реального  сектора,  піднесення  соці-
ально-значущих галузей.

Безпека  як  система  корінних,  типових  влас-
тивостей  будь-якої  країни  втілює  в  собі  всі  сто-
рони  різних  галузей  життєдіяльності  і  розвитку 
людини, суспільства, держави  і природи. У зміс-
товному  плані  її  складовими  виступають  інфор-
маційна,  інтелектуальна  (безпека  культури, 
освіти,  науки),  політична,  військова,  економічна, 
громадська  (безпека  громадянського  суспіль-
ства),  національна,  екологічна  та  інші  елементи 
безпеки країни.

При  певних  умовах  найбільш  важливою  для 
безпеки буде екологія, в  інших обороноздатність, 
по-третє правопорядок.

В умовах переходу до ринкових відносин, роз-
витку ринкових механізмів, зростання підприємств 
середнього  і  дрібного  підприємництва,  відбулося 
різке загострення не тільки зовнішніх, а й внутріш-
ніх  загроз,  що  впливають  на  оптимальний  стан 
системи функціонування господарюючих суб’єктів. 

У процесі розвитку ринкових механізмів в еко-
номіці,  зростання  приватного  підприємництва, 
важливим завданням економічної науки і практики 
господарської діяльності підприємств стає забез-
печення економічної безпеки. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА  
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ENSURING THE ECONOMIC SECURITY 
OF AN ENTERPRISE IN A GLOBALIZED WORLD

УДК 65.012.8.631.11

Ставицький О.В.
к.е.н., доцент
Національний технічний університет 
України 
«Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»
Ткаченко А.А.
студентка
Національний технічний університет 
України 
«Київський політехнічний інститут  
імені Ігоря Сікорського»

Стаття присвячена актуальним пробле-
мам забезпечення економічної безпеки під-
приємств, дослідженню підходів до визна-
чення економічної безпеки підприємства 
сучасних вчених, які зводяться до різних 
трактувань сутності цієї економічної кате-
горії. Оригінальною є класифікація на основі 
ресурсного підходу, що дає можливість виді-
лити напрямки впливу ризиків і елементи 
системи забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Потенціал ресурсного підходу 
ще не повністю розкритий і дає перспек-
тиви розвитку методів і способів комплек-
сного впливу на фактори в контексті забез-
печення економічної безпеки підприємства.
Ключові слова: економічна безпека, підпри-
ємство, загроза, ризики.

Статья посвящена актуальным проблемам 
обеспечения экономической безопасности 
предприятий, исследованию подходов к 
определению экономической безопасности 
предприятия современных ученых, кото-
рые сводятся к различным трактовкам 
сущности этой экономической категории. 
Оригинальной является классификация на 
основе ресурсного подхода, что позволяет 
выделить направления влияния рисков и 

элементы системы обеспечения экономи-
ческой безопасности предприятия. Потен-
циал ресурсного подхода еще не полностью 
раскрыт и дает перспективы развития 
методов и способов комплексного воздей-
ствия на факторы в контексте обеспече-
ния экономической безопасности предпри-
ятия.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность, предприятие, угроза, риски.

The article is devoted to the actual problems of 
providing economic security of enterprises, the 
study of approaches to determining the eco-
nomic security of modern enterprises, which 
are reduced to different interpretations of the 
essence of this economic category. The classi-
fication is based on a resource-based approach, 
which makes it possible to highlight the direction 
of the impact of risks and the elements of the sys-
tem of economic security of the enterprise. The 
potential of the resource approach is not yet fully 
disclosed and provides prospects for the devel-
opment of methods and methods of integrated 
impact on factors in the context of providing eco-
nomic security of the enterprise.
Key words: economic security, enterprise, 
threat, risks.
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Економічна  безпека  підприємства  –  стійкий 
стан захищеності від негативного впливу зовнішніх 
та внутрішніх факторів та загроз, що його деста-
білізують, за якого забезпечується стабільна реа-
лізація  основних  комерційних  інтересів  та  цілей 
діяльності [1].

Економічна  безпека  підприємства  включає 
в себе:

– організацію ефективного управління устано-
вою;

– ефективність фінансової системи на підпри-
ємстві;

– стійкість та незалежність функціонування;
–  гарантування  безпеки  робітників  підприєм-

ства, збереження їх професійних інтересів, майна;
– сувора кадрова політика;
– дієвий механізм правового регулювання, що 

стосується всіх напрямів діяльності підприємства;
–  забезпечення захисту  інформації  на підпри-

ємстві;
– відповідність стандартам екологічної безпеки.
Кожне  підприємство  займається  специфічною 

економічною та торговою діяльністю, тому поняття 
внутрішній та зовнішніх загроз для кожної з уста-
нов буде індивідуальним.

До загальних зовнішніх загроз та дестабілізую-
чим факторам відносять:

–  протиправну  діяльність  кримінальних  струк-
тур;

– конкуренти;
– рекет, шантаж, експропріація;
– шахрайство;
– промислове шпигунство;
– безвідповідальні партнери;
– працівники, яких звільнили;
– протиправні дії з боку корумпованих елемен-

тів представників контролюючих органів.
До внутрішніх загроз та дестабілізуючих факто-

рів належать:
–  дії  чи  бездіяльність  працівників,  які  можуть 

суперечити  інтересам  компанії,  що  можуть  бути 
причиною негативних економічних наслідків;

–  втрата  інформаційних  ресурсів,  що  є  кон-
курентоспроможними,  даних,  які  є  комерційною 
таємницею чи носять конфіденційний характер;

– втрата ділового іміджу підприємства або його 
репутації в середовищі бізнесу;

– негаразди у відносинах з партнерами, реаль-
ними чи потенційними та клієнтами;

– конфліктні ситуації з конкурентами;
– непорозуміння з правоохоронними та контр-

олюючими органами, представниками криміналу;
– виробничі травми;
–  ситуації,  що  стали  причиною  смерті  персо-

налу.
Згідно  сучасного  стану  в  економічному  серед-

овищі, для забезпечення захисту інтересів юридич-
них та фізичних осіб, необхідно створити ефективну 

систему економічної безпеки підприємства. А саме, 
захистити  його  технологічний,  науково-технічний, 
виробничий  та  кадровий  потенціали  від  активних 
(прямих) та пасивних (непрямих) загроз. Це зможе 
дати  гарантії  ефективного  функціонування  під-
приємства на поточний момент та в майбутньому.

В  умовах  глобалізації  процес  ефективного 
функціонування  та  забезпечення  економічного 
зростання на підприємстві, залежить від розвитку 
системи економічної безпеки компанії.

Загальні фактори, які мають негативний вплив 
на безпеку діяльності підприємства:

–  збільшення  в  комерційній  діяльності  частки 
представників управління та влади;

– залучення кримінальних структур, щоб забез-
печити вплив на конкурентів;

– недосконала законодавча база, що не регу-
лює питання протидії недобросовісної конкуренції;

–  відсутність  в  країні  сприятливих  умов  для 
проведення науково-технічних досліджень;

–  закритість  повної  об’єктивної  картини  про 
СПД  (суб'єктів  підприємницької  діяльності),  
а також про їхній фінансовий стан;

– низький рівень культури в питаннях ведення 
справ в бізнес-середовищі;

–  використання  технічних  і  оперативних  мето-
дів, з метою одержання інформації про конкурентів.

В  сучасній  літературі  також  подано  багато 
визначень економічної безпеки, сформовані прин-
ципи  її  забезпечення,  проте,  немає  загальної 
думки вчених-економістів щодо даної проблеми.

В  науковій  літературі  панують  два  напрями 
визначень  економічної  безпеки.  Перший  спи-
рається  на  загрози,  які  перманентно  існують  та 
завжди  мають  негативний  вплив  на  функціону-
вання суб’єкта економіки, другий – як певний стан 
економічної системи, не включає можливі загрози.

До  першої  категорії  можна  віднести  визна-
чення, що дали вчені О.А.  Грунін  та С.О.  Грунін: 
«Економічна  безпека  підприємства  –  це  такий 
стан  господарюючого  суб’єкту,  за  якого  він  при 
найбільш ефективному використанні корпоратив-
них ресурсів досягає захисту від  існуючих загроз 
чи небезпек та інших непередбачуваних обставин, 
і  забезпечує  досягнення  цілей  бізнесу  в  умовах 
конкуренції та господарчого ризику» [2].

Це  визначення  базується  на  існуванні  ризику, 
небезпеки та загрози.

С.Л.  Маламедов  запропонував  інше  визна-
чення  –  «під  економічною  безпекою  підприєм-
ницької  структури  будемо  розуміти  захищеність 
її  життєво  важливих  інтересів  від  внутрішніх  та 
зовнішніх  загроз,  тобто  захист  підприємницької 
структури, її кадрового, інтелектуального потенці-
алу, інформації, технологій, капіталу та прибутків, 
які  забезпечуються  системою  дій  спеціального, 
правового,  економічного,  організаційного,  інфор-
маційно-технічного та соціального характеру» [3].
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А.П.  Судоплатов  і  С.В.  Лекарєв  надають 
наступне визначення: «Безпека підприємства – це 
такий стан його правових, економічних та вироб-
ничих відносин, а також матеріальних,  інтелекту-
альних та  інформаційних ресурсів, який виражає 
здатність підприємства до стабільного функціону-
вання» [4].

«Економічна безпека підприємства – це наяв-
ність  конкурентних переваг, що  засновані  на від-
повідності матеріального, фінансового, кадрового, 
техніко-технологічного потенціалів і організаційної 
структури підприємства його стратегічним цілям і 
задачам» –  зазначили А.В.Козаченко, В.П. Поно-
марьов та А.Н. Ляшенко в монографії «Економічна 
безпека  підприємства:  суть  і  механізм  забезпе-
чення» [5].

На  початковому  етапі  формування  представ-
лення  про  економічну  безпеку  на  підприємстві, 
поняття  трактували  як  дослідження  зовнішніх 
загроз та факторів, які можуть негативно впливати 
на досягнення бажаного результату діяльності та 
усунення  цих факторів  чи  мінімізація  їх  негатив-
ного впливу. В якості основної загрози розглядали 
конкурентів. 

Безугла  Н.С.  зазначає,  що  «економічна  без-
пека  –  це  ідеальний  стан  економічної  системи, 
за якого вона знаходиться в рівновазі,  здатна до 
саморегуляції  в  умовах  існування,  що  постійно 
змінюються,  досягає  максимально  можливого 
результату,  що  є  метою  існування  системи.  Але 
до ідеального стану можливо прагнути безкінечно 
довго, в реальності, досягнення повної економіч-
ної  безпеки  практично  неможливе,  для  цього  й 
існує процес, що носить назву забезпечення еко-
номічної безпеки» [6].

В  процесі  забезпечення  економічної  безпеки 
беруть  участь  різноманітні  служби  на  підприєм-
стві, навіть ті, до функціональних задач яких це не 
належить. 

Крім того, в процесі забезпечення економічної 
безпеки підприємства, застосовують методи та спо-
соби досягнення рівноваги економічної системи й 
отримання нею максимального доходу. Тут беруть 
участь економіка, правознавство, фінансовий ана-
ліз,  математична  статистика  для  прогнозування 
загроз, теорія ймовірностей та інші. Досліджуються 
всі  фактори,  що  можуть  вплинути  на  діяльність 
підприємства  та  економічної  системи  в  цілому.

Фактори економічної безпеки визначає, безпо-
середньо, сфера господарської діяльності. А мета 
та задачі створюють пріоритетні напрями її забез-
печення.

До  основних  факторів  економічної  безпеки 
належать: 

– екзогенні фактори – економічний та політич-
ний  стан,  фіскальна  політика  держави,  насиче-
ність ринків факторів виробництва, ресурсів, засо-
бів виробництва, збуту;

– ендогенні фактори – кадрова політика та пер-
сонал,  економічна  політика  підприємства,  забез-
печення  фінансової  незалежності  та  стійкості, 
управління  конкурентоспроможністю,  якістю  про-
дукції, маркетинг, інноваційна діяльність та інше.

Виходячи з наведених даних, одним з головних 
факторів  є  ресурсно-функціональний  підхід  до 
визначення досліджуваного поняття. Його особли-
вістю  є  те, що  він  використовує  часові  проміжки 
функціонування підприємства, бере до уваги стан 
ресурсної бази.

Цей  підхід  є  комплексним,  проте  в  нього  є 
недоліки. Основний недолік полягає в тому, що він 
досить  ємнісним,  зрівнює  процес  забезпечення 
економічної безпеки підприємства та саму діяль-
ність підприємства.

На  основі  визначень,  що  наводилися  раніше, 
можна  виокремити фактори  економічної  безпеки 
підприємства, на основі ресурсного підходу:

1. Організаційна структура підприємства.
2. Персонал.
3. Технології.
4. Інновації.
5. інформаційне середовище.
6. Менеджмент.
7. Майно підприємства.
8. Фінанси підприємства.
Кожен  з  цих  факторі  бере  участь  в  процесі 

забезпечення  економічної  безпеки  підприємства 
та,  одночасно,  являється  джерелом  потенційних 
загроз. Тому дуже важливо визначити участь кож-
ного з факторів, його вплив відносно інших загроз.

Ефективне  керування  забезпеченням  еконо-
мічної  безпеки  підприємства  можливе  лише  при 
створенні цілісної системи управління. Усі фактори 
тісно  взаємопов’язані,  тому  спеціалістам  важко 
визначити рівень впливу кожного з них. Це пояс-
нюється тим, що деякі фактори є якісними. Якісна 
частина  кожного  фактору  є  наслідком  людських 
ресурсів  підприємства.  Саме  від  кваліфікації  та 
настроїв  робітників  залежить  стрімке  зростання, 
перспективи розвитку та економічна безпека під-
приємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Перехід  економіки  на  ринкові  відносини  вимагає 
від керівників підприємств не тільки розробки рин-
кової стратегії і тактики, а й концепції безпеки, що 
обов'язково включає спеціальні програми (плани) 
щодо  захисту  інформаційної,  інтелектуальної 
власності  та  економічної  безпеки.  Відповідно, 
роль  керівників,  відповідальних  за  проведення 
даної  роботи  на  підприємстві,  дотримання  пра-
вил політики безпеки і плану захисту, контролю та 
моніторингу  за  правильністю  експлуатації,  вияв-
лення спроб і фактів порушень та вжиття заходів 
щодо  їх  нейтралізації,  також  виходить  на  першу 
позицію.  Ослаблення  практично  будь-якої  скла-
дової  інфраструктури  підприємства  адекватно 
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відбивається на його безпеці, що може вплинути 
на ефективний процес управління підприємством, 
що знаходиться в тісному взаємозв'язку з питан-
нями економічної безпеки.

Політична  та  економічна  ситуація  в  країні  та 
світі  постійно  змінюється  і  зовнішнє  середовище 
диктує все нові умови, надає нові можливості для 
зростання.  І  тільки підприємства,  здатні  забезпе-
чити свою економічну безпеку, мають можливість 
для  розширення  і  зростання.  Повернувшись  до 
основ  макроекономіки,  можливо  зробити  висно-
вок, що підприємство є базовим елементом еконо-
мічної системи і тому зростання національної еко-
номіки залежить від стану кожного елемента. Тому 
забезпечення економічної безпеки підприємства є 
однією з найбільш важливих і актуальних проблем 
процвітання економіки країни.
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ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE IN A GLOBALIZED WORLD

The article is devoted to actual problems of providing economic safety of enterprises. The author studies 
approaches to determining the economic security of modern scientists, which are reduced to different inter-
pretations of the essence of this economic category. The first approach determines economic security based 
on the presence of threats, the latter expresses it as a definite state. The classification of factors of economic 
security is based on various factors, which can be distinguished both on the basis of analysis of the area of 
their manifestation, and as the resources of the enterprise. The classification is based on a resource-based 
approach, which makes it possible to highlight the direction of the impact of risks and the elements of the sys-
tem of economic security of the enterprise. The potential of the resource approach is not yet fully disclosed and 
provides prospects for the development of methods and methods of integrated impact on factors in the context 
of providing economic security of the enterprise.
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Постановка проблеми.  В  умовах  інтеграції 
України у світовий економічний простір, коли домі-
нантними пріоритетами є підвищення рівня конку-
рентоспроможності вітчизняних суб'єктів господа-
рювання, гарантом позитивної реакції підприємств 
на зміни зовнішніх та внутрішніх умов їх функціо-
нування є наявність дієвих механізмів управління 
товарною  політикою.  Зазначене  потребує  поси-
лення  уваги  до формування  та  реалізації  товар-
ної  політики  підприємства  як  однієї  із  складових 
загального  потенціалу  промислового  підприєм-
ства для забезпечення розробки і реалізації плану 
його сталого розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми  управління  товарною  політикою  під-
приємств  розглядаються  в  працях  закордонних 
та вітчизняних вчених: І. Ансоффа, Г. Армстронга, 
О. Бартко, В. Блонської, Д. Войта, В. Верби, Л. Голо-
вацької, С. Ілляшенка, Р. Ковбеля, В. Колеснікова, 
Д. Лема, Ф. Котлера, М. Окландера, В. Полторака, 
Н. Трішіної, М. Портера, А. Череп, Р. Уотермена, 
О. Шпилик, В. Щербак та інших. Однак, за сучас-
них умов значно змінюється місце і роль товарної 
політики в загальній системі управління підприєм-
ствами. Це пояснюється тим, більшість з них про-
ходять  складний  етап,  обумовлений  переходом 
від  планування  товарного  асортименту  до  роз-
робки товарної політики, що, в свою чергу, зумов-
лює необхідність постійного вивчення особливос-
тей її формування. 

Отже,  незважаючи  на  посилення  уваги  до 
визначеної проблематики останнім часом, можна 
констатувати,  що  недостатньо  дослідженим  є 
саме  управління  то варною  політикою  промисло-
вих підприємств.

Формулювання цілей статті.  Мета  статті 
полягає  у  дослідженні  особливостей  управління 
товарною політикою промислових підприємств та 
розробці напрямків її ефективного розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зміни, що відбуваються в зовнішньому середовищі 
висувають чіткі вимоги до ефективного управління 
та планування товарної по літики вітчизняних про-
мислових підприємств.

Товарна  політика  –  це  комплекс  практичних 
заходів,  у  межах  яких  товари  використовуються 
як  основні  інструменти  досягнення  цілей  підпри-
ємства [1]. Слушною є позиція авторського колек-
тиву  [1]  стосовно  того,  що  товарна  політика  як 
органічна  частина  маркетингової  діяльності  під-
приємств  сприяє  підвищенню  ефективності  про-
дажу товарів. 

На сьо годні в умовах жорсткої конкуренції спо-
стерігається зниження попиту на продукцію класу 
товарів  промислового  призначення  українського 
виробництва, при тому, що вітчизняна продукція, 
особливо в секторі обладнання та комплектуючих, 
по своїм техніко-економічним показникам є досить 
конкурентоздатною  на  ринках  і  володіє широким 
спектром конкурентних переваг. Однак, досліджен-
нями встановлено, що для більшості підприємств 
характерною  причиною  падіння  попиту  на  про-
мислову продукцію українського виробництва є не 
стільки втрачені економічні зв'язки, пов'язані з від-
сутністю  гарантованих  ринків  збуту,  а  в  більшій 
мірі  це  неспроможність  менеджерів  ефективно 
просувати продукцію власного виробництва, ство-
рюючи і завойовуючи при цьому нові ринки збуту 
та  відновлюючи  старі.  Відтак,  вирішальна  роль 
в подоланні ситуації яка склалася має бути відве-
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дена управлінським заходам щодо вдосконалення 
товарної політики підприємства. 

Зважаючи  на  викладене,  автор  поділяє  точку 
зору  науковців  [2],  та  вважає, що  для  ефективних 
управлінських  рішень  менеджерам  промислових 
підприємств  варто  не  інтуїтивне  їх  прийняття,  а 
практичне  застосування  сучасних  методів  товар-
ної політики, які дозволяють визначати конкурентні 
позиції  стратегічних  бізнес-одиниць  та  розробляти 
пропозиції щодо подальшого розвитку підприємства.

Для практичного застосування сучасного мето-
дичного  інструментарію  до  управління  товар-
ною політикою, нами обрано в якості модельного 
об’єкта ТОВ «НВП «Промтрансенерго» (м. Суми), 
предметом  діяльності  якого  є  виробництво  про-
мислової продукції: масляних радіаторів для охо-
лодження масла двигуна, масляних радіатори для 
охолодження масла трансмісії, радіаторів опалю-
вачів, опалювачів салону, тролейбусних опалюва-
чів тощо.

Таблиця 1
PEST- аналіз діяльності ТОВ «НВП «Промтрансенерго» м. Суми

№
п/п Фактори Вагомість Оцінка Сила 

впливу
1. Політичні чинники

1. Відсутність державної політики у напрямку розвитку галузі.  0,25 6 1,50
2. Відсутність підтримки з боку держави 0,30 5 1,50
3. Постійні зміни в податковому законодавстві 0,45 7 3,15

2. Економічні чинники

1. Висока сумарна податкове навантаження на підприємство і можливість  
його посилення 0,25 5 1,25

2. Зростання цін на сировину, матеріали та транспортні витрати. 0,15 8 1,20
3. Зростання цін на енергоносії 0,30 6 1,80
4. Зростання темпів інфляції.  0,30 5 1,50

3. Соціальні фактори

1. Вузький регіональний ринок праці. Відсутність на ринку фахівців 
потрібної кваліфікації. 0,40 5 2,00

2. Зростання вартості споживчого кошика, що вимагає адекватного 
зростання заробітної плати. 0,45 4 1,80

3. Відтік кваліфікованих фахівців закордон. 0,25 6 1,50
4. Технологічні фактори

1. Відсутність в Україні вітчизняного технологічного обладнання потрібного 
класу якості та продуктивності. 0,45 3 1,35

2. Швидке «старіння» імпортного устаткування і короткий термін його 
експлуатації 0,25 5 1,25

3. Можливість появи нових технологій (нанотехнологій), здатних корінним 
чином трансформувати виробництво 0,30 4 1,20

Джерело: складено автором на основі [2; 3]
Таблиця 2

Вихідні дані і розрахунки для побудови матриці BCG у ТОВ «НВП «Промтрансенерго»  
м. Суми, 2017 р.

№ 
п/п Вид продукції

Обсяг 
реалізації,  

тис. грн

Частка  
у загальному 

обсязі,%

Темпи 
зростання 

ринку,%

Відносна 
ринкова 
частка

1 масляні радіатори для охолодження масла 
двигуна 15689 27,79 8 1,37

2 масляні радіатори для охолодження масла 
трансмісії 2835 5,02 6 1,60

3 радіатори опалювачів 1783 3,16 7 0,80
4 опалювачі салону 2590 4,59 3 1,75
5 тролейбусні опалювачі 4670 8,27 4 0,77
6 охолоджувачі надувного повітря 6950 12,31 7 1,74
7 рідинно-масляні теплообмінники 2781 4,93 1,5 0,91
8 конвектори 6757 11,97 2 1,66
9 маслоохолоджувачі 6985 12,37 1 1,72
10 калорифери промислові 2650 4,69 5 0,68
11 водяні радіатори 2767 4,90 3 0,44

∑ 56457 100,00 - -
Джерело: складено за даними форм звітності ТОВ «НВП «Промтрансенерго» м. Суми
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Таблиця 3
Інформація щодо відносної частки ринку ТОВ «НВП «Промтрансенерго» м. Суми, 2017 р.

№ 
п/п Вид продукції ТОВ «НВП 

«Промтрансенерго»
ТОВ «Форма 

Партс» 
 м. Київ

ТОВ «ТПК «Омега-
Автопоставка» 
Харківська обл.

Інші ∑

1 масляні радіатори для 
охолодження масла двигуна 39,7 12,6 28,9 18,8 100

2
масляні радіатори для 
охолодження масла 
трансмісії

56,1 35,1 6,2 2,6 100

3 радіатори опалювачів 20,5 25,7 10,5 43,3 100
4 опалювачі салону 11,8 10,8 20,7 56,7 100
5 тролейбусні опалювачі 15,4 19,9 8,5 56,2 100

6 охолоджувачі надувного 
повітря 27,2 2,7 15,6 54,5 100

7 рідинно-масляні 
теплообмінники 7,4 8,1 2,3 82,2 100

8 конвектори 30,8 12,1 18,6 38,5 100
9 маслоохолоджувачі 27,1 14,3 15,8 42,8 100
 10 калорифери промислові 26,4 16,7 39,1 17,8 100
 11 водяні радіатори 19,8 5,9 45,2 29,1 100

Джерело: розроблено автором за даними форм звітності підприємств

Рис. 1. Матриця BCG для аналізу обсягу виробництва  
ТОВ «НВП «Промтрансенерго»

Джерело: побудовано автором на основі [1, с. 150]
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Для  виявлення  впливу  факторів  на  ефек-
тивність  діяльності  підприємства  з  боку  зовніш-
нього  середовища  частіше  за  все  застосовують 
PEST-аналіз  (табл.1.).  Тобто  дослідження  ринку 
за  чотирма  групами факторів  макросередовища: 
політичними, економічними, соціальними  і  техно-
логічними.  Результати  аналізу  є  підґрунтям  при 
виборі стратегії поведінки фірми в умовах неста-
більного ринкового середовища [3].

Оцінюючи  вплив факторів  зовнішнього  серед-
овища (табл. 1), можемо констатувати, що на гос-

подарську  діяльність  суб’єкта  дослідження  най-
більше  впливають:  постійні  зміни  в  податковому 
законодавстві,  зростання  темпів  інфляції,  цін 
енергоносіїв,  відсутність  кваліфікованих  робітни-
ків на ринку праці та відсутність в Україні високоя-
кісного обладнання. Безперечно, викладене нега-
тивно  відображається  на  темпах  розвитку  ТОВ 
«НВП «Промтрансенерго».

Для  аналізу  стратегічних  пріоритетів  розви-
тку  підприємства  та  стану  управління  товарною 
політикою  менеджерам  варто  використовувати 
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класичну портфельну модель – матрицю Бостон-
ської  консультативної  групи  (БКГ  (BCG,  Boston 
Consulting  Group),  яку  розроблено  та  апробо-
вано ще в 70-ті роки минулого сторіччя  [2]. Дана 
матриця складається із чотирьох квадрантів (2x2), 
в основі якої лежить прийом співставлення різних 
стратегічних  зон  господарювання  (СЗГ),  де  пра-
цює (чи бажає працювати) підприємство.

Також  управлінцям  доцільно  звертатись  до 
інструментів  АВС-  XYZ  аналізу,  за  результатами 
якого у підприємства з’явиться можливість підви-
щення частки висо коприбуткових товарів в складі 
товарного  портфелю  та  визначення  ключових 
товар них позицій щодо оптимізації товарної полі-
тики. 

Щоб встановити можливість підвищення частки 
рента бельних  товарів  в  складі  товарного  порт-
фелю господарюючого суб’єкта слід використову-
вати метод Дібба Сімкіна. 

  Отже,  на  прикладі  ТОВ  «НВП  «Промтрансе-
нерго» з метою аналізу бізнес портфеля виробни-
цтва  продукції,  скориставшись  моделлю  матриці 
BCG  (Boston  Consulting  Group)  визначимо  най-
більш прибуткові види продукції, та ті, що потребу-
ють додаткових капіталовкладень для підвищення 
рівня конкурентоспроможності (табл. 2).

Відносна ринкова частка ринку – показник, що 
характеризує конкурентне становище між підпри-
ємствами  галузі  і  розраховується  як  відношення 
ринкової  частки досліджуваного підприємства до 
ринкової частки найсильнішого конкурента [4].

Результати розрахунків відображено на рис. 1. 
Після  проведеного  аналізу  та  побудови 

матриці можемо зробити висновки по конкреному 
підприємству. Отже: 1) у полі «Важкі діти» – зна-
ходиться  продукція  «радіатори  опалювачів». 
Для  даної  продукції  слід  застосувати  стратегію 
інтенсивного розвитку та подальше інвестування 
коштів;

2) у полі «Зірки» («швидке зростання – велика 
частка»)  і є лідером на ринку, який швидко зрос-
тає,  опинилися  –  «масляні  радіатори для  охоло-
дження масла двигуна», «охолоджувачі надувного 
повітря» та «масляні радіатори для охолодження 
масла трансмісії». Рекомендуємо підтримку ліди-
руючих позицій цих товарів на ринку, використову-
ючи стратегію конкурентних переваг;

3)  до  «Дійних  корів»  потрапила    продукція  – 
«опалювачі  салону»,  «конвектори»,  «маслоохо-
лоджувачі».  Для  вказаних  товарів  пропонуємо 
застосувати стратегію «збирання врожаю», а вико-
ристання коштів від прибутків може бути застосо-
ване для модернізації виробництва чи створення 
нових товарів;

4)  «Собаки»  –  товари  «калорифери  промис-
лові»,  «водяні  радіатори»,  «рідинно-масляні 
теплообмінники»  та  «тролейбусні  опалювачі». 
Продукція не є привабливою.
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В  цілому,  бізнес-портфель  взятого  для  при-
кладу  промислового  підприємства  є  збалансо-
ваним. Про це  свідчить присутність  всіх  елемен-
тів    моделі  в  кожному  квадранті  матриці.  Так, 
наявність в товарній структурі «Дійних корів» свід-
чить про те, що діяльність підприємства є прибут-
ковою, що дає змогу інвестувати частину прибутків 
в подальший розвиток «Важких дітей» та «Зірок». 
Перспективним для досліджуваного підприємства 
є виробництво нових видів продукції, яке б базу-
валось  на  застосуванні  джерел  альтернативної 
енергетики.

Також,  вважаємо,  що  менеджерам  промис-
лових  підприємств  для  ефективного  управління 
товарною  політикою,  слід  використовувати мето-
дику  аналізу  ключових  факторів  успіху  (КФУ), 
застосування  якої  дозволить  досліджувати:  дії, 
стратегії,  конкурентні  можливості,  результати 
діяльності, які  господарюючий суб’єкт має забез-
печити для утримання рівня конкурентоспромож-
ності  або  досягнення  успіху.  Приклад  аналізу  за 
методикою КФУ наведено в таблиці 4.

В  результаті  проведеного  аналізу  за  мето-
дикою  КФУ  встановлено,  що  досліджуване  ТОВ 
«НВП «Промтрансенерго» має суттєві  конкуренті 
переваги серед підприємств даної галузі. Для під-
тримки досягнутого рівня діяльності  суб’єкту  гос-
подарювання  потрібно  постійно  працювати  над 
такими ключовими факторами як рівень інформа-
ційних  систем  та  підвищення  іміджу,  так  як  вони 
мають низьку бальну оцінку.

В  цілому  підприємство  ТОВ  «НВП  «Пром-
трансенерго» має достатньо високі результативні 
показники  діяльності,  що  позитивно  сприятими 
розвитку і обранню подальшої стратегії. 

Враховуючи сучасні  тенденції розвитку еконо-
міки  можна  стверджувати,  що  все  більшої  попу-
лярності  в  аналітичній  роботі  промислових  під-
приємств в процесі формування товарної політики 
набувають математичні методи, особливо методи 
лінійного програмування.   Наприклад,  процедуру 
оптимізації товарного портфелю зводять до вирі-
шення системи певних нерівностей, що враховує 
такі  обмеження  як:  формування  структури  асор-
тименту  продукції,  обсяги  продажів,  виробничі 
потужності,  доступність  ресурсів,  ціну,  логістичні 
можливості  підприємства  тощо  [5].  Однак,  для 
застосування  вказаних  методів  наявність  досто-
вірної  та  об’єктивної  статистичної  інформації 
є  обов’язковою  умовою  для  розрахунку,  що  не 
завжди відповідає реальним можливостям.  

Висновки з проведеного дослідження. 
У  рамках  дослідження  доведено,  що  ефективне 
формування  та  управління  товарною  політики  є 
основою  діяльності  промислового  підприємства, 
джерелом  його  прибутків,  перспективою  подаль-
шого  функціонування  та  розвитку.  На  сьогодні 
в умовах жорсткої конкуренції саме властивості  і 

характеристики товару визначають напрямок рин-
кової та виробничої політики підприємства.

Крім  того,  встановлено, що для  забезпечення 
обґрунтованої  оцінки  стану  управління  товарною 
політикою, серед основних методів, які слід вико-
ристовувати  менеджерам  сучасних  промислових 
підприємств  можна  виділити  наступні:  АВС-XYZ 
аналіз;  матриця  BCG  та  метод  Дібба  Сімкіна. 
Застосування  на  промислових  підприємствах 
зазначених  методів  дозволить  підвищити  ефек-
тивність  виробництва  та  реалізації,  посилити 
ефективність управління, покращити якість  і  кон-
курентоздатність продукції.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1.  Ілляшенко  С.  М.  Маркетингова  товарна  полі-

тика промислового підприємства: управління страте-
гіями диверсифікації : монографія / С. М. Ілляшенко, 
Г.  О.  Пересадько;  за  заг.  ред.  С.  М.  Ілляшенка.  – 
Суми : Університетська книга, 2009. – 328 с.

2. Балабанова Л. В., Бриндіна О. А. Маркетингова 
товарна  політика  в  системі  менеджменту  підпри-
ємств:  монографія  /  Л.  В.  Балабанова, О.  А.  Брин-
діна – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 230 с. 

3.  Божко  В. М. Методика  оцінки  маркетингового 
потенціалу підприємства / В. М. Божко [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.
com.ua/?op=1&z=1892.

4.  Соколов  О. Є. Шляхи  підвищення  ефектив-
ності  діяльності  підприємств  машинобудування  / 
О. Є. Соколов. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу:  http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/
KhPIPress/    6286/1/vestnik_HPI_2012_6_Sokolov_
Shliakhy.pdf.

5.  Ходякова  О. Аналіз  сучасного  стану  промис-
ловості  в  Україні  /  О. Ходякова  //  Схід.  –  2014.  – 
№  2.  –  С.  60–64  [Електронний  ресурс].  –  Режим 
доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_11.

6.  Равлик  Н.  В.  Оцінка  реального  стану  підпри-
ємств машинобудівної галузі України на зовнішніх та 
внутрішніх ринках / Равлик Н. В. / Економіка. Управ-
ління. Інновації. Випуск № 1 (13), 2015.

REFERENCES:
1.  liashenko,  S.M.  (2009),  Marketynhova  tovarna 

polityka  promyslovoho  pidpryiemstva:  upravlinnia 
stratehiiamy dyversyfikatsii [Marketing product policy of 
industrial enterprise: management strategies of diversifi-
cation], Unіversitetska kniga, Sumi, (in Ukrainian).

2. Balabanova L.V., Brindina O.A. (2006), Marketyn-
hova  tovarna  polityka  v  systemi  menedzhmentu  pid-
pryiemstv  [monograph]. Donetsk: DonDUET,  (in Ukrai-
nian).

3.  Bozhko,  V.M.  (2013)  Metodyka  ocinky  mar-
ketyngovogo  potencialu  pidpryjemstva,  available  at:  
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1892 
(accessed 10 May 2018).

4.  Sokolov,  O.Je.  (2012),  Shljahy  pidvyshhennja 
efektyvnosti  dijal'nosti  pidpryjemstv  mashynobudu-
vannja,  available  at:  http://repository.kpi.kharkov.ua/ 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

372 Випуск 19. 2018

bitstream/KhPIPress/6286/1/vestnik_HPI_2012_6_
Sokolov_Shliakhy.pdf (accessed 1 May 2018).

5. Hodjakova, O.  (2014), Analiz  suchasnogo  stanu 
promyslovosti v Ukrai'ni, № 2, рр. 60–64, available at: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2014_2_11  (accessed 
21 May 2018).

6.  Ravlyk,  N.V.  (2015),  Otsinka  realʹnoho  stanu 
pidpryyemstv  mashynobudivnoyi  haluzi  Ukrayiny  na 
zovnishnikh  ta  vnutrishnikh  rynkakh  [Estimation  of  the 
real  state  of  the  enterprises  of  the  machine-building 
industry of Ukraine on the external and internal markets] 
Ekonomika. Upravlinnya. Innovatsiyi. Vypusk № 1 (13).

Turchina S.G.
PhD in Economics,

Associate Professor of the Management of Foreign Economic Activity
 and Eurointegration

Sumy National Agrarian University

MANAGING FEATURES OF INDUSTRIAL ENTERPRISE TRADE POLICY

In case of Ukraine integration to world economic area, existence of a working mechanism of a flexible trade 
policy is a guarantee of a positive enterprise reaction on the changes of external and internal factors of its func-
tion. Specified needs more attention to modelling and implementation of the enterprise trade policy as one of 
the general potential constituent of the industrial enterprise to provide the improvement and performance plan 
of its sustainable development.

The goal of the article is to research managing features of industrial enterprise trade policy, and to work out 
and summarize the ways of its development.

Nowadays, in a highly competitive environment, lowering of the demand on group of goods for industrial 
use  is observed, while domestic products,  by  its  technical-economic  features especially  in equipment and 
component parts sector, are quite competitive  in  the market, and have a wide-spread range of competitive 
advantages. The reason of demand dropping on industrial products of Ukrainian manufacturer is not as much 
in breaking economic relations connected to the absence of the guaranteed distribution market but in disability 
of Ukrainian enterprises to promote its products effectively creating and conquering new distribution markets 
and refreshing an old ones. Decisive role in solving the situation, which has been started, must be given to 
managing aspects for improving of industrial enterprise trade policy.

The scientist opinion is shared by the author on accepting effective managing decisions by managers of 
industrial enterprises, rational is practical usage of modern trade policy methods, which let detect competitive 
areas of strategic business-units and develop recommendations for the future prospect of the enterprise.

Among the main modelling methods the enterprise trade policy, next ones are highlighted:
 – ABC-XYZ analyze;
 – BCG matrix;
 – Dibb/Simkin method.
Specificity  of  a  trade  policy  of  a  scientific  production  enterprise  acting  in  the  industrial  market  –  

“NVP PROMTRANSENERGO” LLC in Sumy city has been reviewed. Results of the research proves practical 
meaning of the opportunity to regulate profitability basing on the correct managing of the trading policy of the 
specified subject of business. Ways of the effective function and development of the industrial enterprise have 
been defined.
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Постановка проблеми.  Сьогодні  більшість 
керівників  підприємств  розуміють, що  для  успіш-
ної  боротьби  за  споживача  та  підтримання  пев-
ного  рівня  конкурентоздатності,  необхідні  рево-
люційне відновлення й модернізація всіх аспектів 
діяльності: підвищення якості продукції, зниження 
витрат, скорочення часу освоєння нової продукції 
й поліпшення обслуговування споживачів. 

Експерт Майкл Хаммер (Michael Hammer), який 
очолив рух відновлення бізнесу-процесу, визначає 
відновлення  (Reengineering)  як  «фундаменталь-
ний перегляд і радикальне перепроектування біз-
нес-процесів для досягнення істотного поліпшення 
основних показників їхньої ефективності, таких як 
вартість, якість, обслуговування й швидкість». Від-
новлення бізнес-процесу пов’язане із застосуван-
ням семи правил ведення справ, запропонованих 
Майклом Хаммером. 

Використання  сучасних  концепцій  виробни-
цтва,  що  сприяють  оновленню  стану  підприєм-
ства, підвищують його ефективність та сприяють 
досягненню нових конкурентних позицій як на вну-
трішньому, так і на зовнішньому ринках.

Розкриття  і  використання  внутрішньо  органі-
заційних  резервів  підвищення  продуктивності  за 
рахунок  виявлення  втрат  і  обґрунтування  ощад-

ливих інструментів чи методів передбачає філосо-
фія ощадливого виробництва. Впровадження цієї 
концепції створює виробничу систему, що здатна 
ефективно  реагувати  на  будь-які  виклики  з  боку 
ринкового оточення.

Розповсюдження    та  впровадження  ціеї  кон-
цепції  здійснюється з використанням системного 
підходу не тільки на окремих підприємствах, але і 
по всьому ланцюжку створення цінностей (поста-
чальників  та  споживачів  продукції  підприємства), 
так  як  без  системного  підходу  неможливо  ство-
рити ефективну систему  виробництва в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ощадливе  виробництво  (lean  production)  –  це 
сучасна виробнича концепція та проривний підхід 
до менеджменту та управління якістю, що забезпе-
чує довготривалу конкурентоспроможність підпри-
ємства або галузі [1, с. 186], як інноваційна скла-
дова розвитку українських підприємств [2, с. 238], 
як метод ефективної організації виробничого про-
цесу [3, с. 408], як концепція оптимізації виробни-
чого та управлінських процесів [4, с. 43].  Основні 
принципи  концепції  розглянуто  в  роботах  вітчиз-
няних  авторів  [2,  с.  45;  5].  Узагальнений  досвід 
впровадження  методів  та  інструментів  концеп-
ції  «Ощадливого  виробництва»    на    машино-

КОНЦЕПЦІЯ «ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА» ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД  
ДО КОМПЛЕКСНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ
THE CONCEPT "LEAN PRODUCTION" AS MODERN APPROACH  
TO COMPREHENSIVE RESTORATION OF COMPANIES
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Використання сучасних концепцій вироб-
ництва, що сприяють оновленню стану 
підприємства, підвищують його ефектив-
ність та сприяють досягненню нових кон-
курентних позицій як на внутрішньому, так 
і на зовнішньому ринках. Найбільш пошире-
ною концепцією для внутрішньої мобілізації 
підприємства та для прискорення еконо-
мічного росту в умовах економічної кризи є 
концепція ощадливого виробництва. Вона 
спрямована на забезпечення максимальної 
якості, мінімізації витрат і часу виконання 
замовлення шляхом усунення втрат. Впро-
вадження цієї системи потребує узагаль-
нення практичного досвіду та помилок, з 
якими стикаються окремі підприємства, які 
вже впроваджують концепцію на своїх вироб-
ництвах як в Україні, так і за її кордоном.  
Ключові слова: ощадливе виробництво, 
конкурентоздатність, відновлення, еле-
менти системи, тягнуче виробництво.

Использование современных концепций про-
изводства, способствующих обновлению 
состояния предприятия, повышают его 
эффективность и способствуют дости-
жению новых конкурентных позиций как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках. 
Наиболее распространенной концепцией 
для внутренней мобилизации предприятия 
и для ускорения экономического роста в 
условиях экономического кризиса является 
концепция бережливого производства. Она 

направлена   на обеспечение максимального 
качества, минимизации затрат и времени 
выполнения заказа путем устранения 
потерь. Внедрение этой системы требует 
обобщения практического опыта и оши-
бок, с которыми сталкиваются отдельные 
предприятия, уже внедряющие концепцию 
на своих производствах как в Украине, так 
и за рубежом.
Ключевые слова: бережливое производ-
ство, конкурентоспособность, восстанов-
ление, элементы системы, тянущее произ-
водство.

The use of modern production concepts, which 
contribute to the renewal of the state of the enter-
prise, increases its efficiency and allows the 
achievement of new competitive positions both 
in the domestic and foreign markets. The most 
widespread concept for internal mobilization 
of an enterprise and for accelerating economic 
growth under the conditions of the economic 
crisis is the concept of economical production. 
This production system is aimed at ensuring 
maximum quality, minimizing the cost and time of 
order fulfillment by eliminating losses. The imple-
menting of this system requires a generalization 
of practical experience and mistakes faced by 
individual enterprises that are already imple-
menting this concept in their production both in 
Ukraine and abroad.
Key words: lean production, competitiveness, 
recovery, system elements, pull production.
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будівних  підприємствах  в  Україні  аналізується 
в публікаціях  [6 c. 2; 7, с. 92]. Автори А.І. Момот 
та Ю.І. Норенко запропонували механізм «Ощад-
ливого  виробництва»  та  узагальнені  групи  осно-
вних  причин  недостатньої  ефективності  в  Укра-
їні  системи  «Ощадливого  виробництва»,  серед 
яких – відсутність та незацікавленість   керівників 
у впровадженні систем або технологій управління 
підприємством [8, с. 387].

Постановка завдання. Звернути увагу на акту-
альність  впровадження  концепції  «Ощадливого 
виробництва» на підприємствах України як нової 
технології  та  інструменту  ефективної  організації 
виробництва та управління підприємством. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Найбільш  актуальною  проблемою  підприємств 
України  є  пошук шляхів  економічного  зростання, 
з  урахуванням  національних  особливостей.  Від-
повідно  до  теорії  американського  економіста  і 
історика Уолт У. Ростоу, вихід зі стану слаборозви-
нутості може бути описаний серією кроків або ста-
дій, через які повинна пройти будь-яка країна. Цей 
висновок  був  отриманий  як  результат  вивчення 
економічної історії розвинутих країн, що пройшли 
через стадію ривка до самопідтримуваного росту. 
Що ж стосується інших країн, у тому числі й Укра-
їни, то вони знаходяться на стадіях або традицій-
ного  суспільства,  або  дозрівання  передумов  для 
ривку.  Перейти  ж  до  ривка  вони  можуть  тільки 
при виконанні визначених умов. Одна з головних 
умов – мобілізація внутрішніх та іноземних інвес-
тицій  з  метою  прискорення  економічного  росту 
[9, с. 16].

Для  внутрішньої  мобілізації  підприємства  та 
прискорення  економічного  росту  в  умовах  еко-

номічної  кризи найбільш поширеною є  концепція 
ощадливого виробництва.  

Концепція  ощадливого  виробництва  запропо-
нована Вумек  і Джонсом у 1996 році. Вона базу-
ється  на  п'яти  принципах, що  визначають  орієн-
тири  для  підприємств  при  переході  до  системи 
ощадливого виробництва [10, с. 25]: 

1.  Визначення  цінності  кожної  номенклатури/ 
асортименту продуктів з точки зору клієнта. 

2.  Визначення  всіх  стадій  потоку  створення 
цінності для кожної номенклатурної/ асортимент-
ної групи  продуктів і усунення, в міру можливості, 
операцій, що не додають цінності. 

3. Вибудовування операцій, що створюють цін-
ність, в суворій послідовності, що забезпечує рів-
номірний рух продукту в потоці, направленому до 
клієнта. 

4. Після закінчення формування потоку – ство-
рення  можливості  для  «витягування»  клієнтами 
цінності з попередньої стадії.

5. Після закінчення визначення цінності, вияв-
лення потоків та усунення стадій, що викликають 
виникнення  втрат,  а  також  формування  потоку  і 
витягаючої системи – повторення всього процесу 
знову стільки раз, скільки буде потрібно для досяг-
нення стану досконалості, при якому створюється 
абсолютна цінність і немає ніяких втрат.

Виробнича  система  Toyota  (англ.  Toyota 
Production  System,  скор.  TPS)  –  система,  роз-
роблена Toyota Motor Corporation  і  спрямована на 
забезпечення  максимальної  якості,  мінімізації 
витрат  і  часу  виконання  замовлення шляхом  усу-
нення втрат. В основі TPS лежать два основні кон-
цептуальні  підходи:  «Саме-Вчасно»  і  Дзідока,  які 
часто бувають зображені у вигляді будинка (рис. 1).

Рис. 1. «Будинок» виробничої системи Toyota [11, с. 81]

Дзідока«Саме-Вчасно»

Ціль: максимальна якість, мінімальні витрати та час виконання замовлення

Безперервний потік
Час такту

Витягаюча система
Канбан

Зупинка і 
повідомлення про 

відхилення

Розподіл праці людей 
і роботи машин

Хейдзунка        Стандартизація робіт       Кайдзен

Стабільність
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Принцип  «Саме-Вчасно»  полягає  в  тому,  що 
під час виробничого процесу необхідні матеріали 
та  комплектуючі  опиняються  на  виробничій  лінії 
саме в той момент, коли це потрібно, і у необхідній 
кількості.  В  результаті    компанія,  що  послідовно 
впроваджує  подібний  принцип,  може  домогтися 
зведення  до  нуля  складських  запасів.  За  дея-
кими оцінками, виробничі запаси скорочуються на 
великих  підприємствах  до  50%,  а  товарні  на  8% 
[12, с. 445].  

Методологія  «Саме-Вчасно»  включає  наступні 
поняття:

– Безперервний потік  (англ. Continuous Flow). 
Виробництво  й  переміщення  одного  виробу  (або 
невеликої  однорідної  партії  виробів)  через  кілька 
стадій  обробки  з  максимально  можливою  безпе-
рервністю. При цьому на кожній попередній стадії 
робиться тільки те, чого вимагає наступна стадія. 
Безперервний  потік  можна  забезпечити  декіль-
кома  способами,  починаючи  зі  складальних 
ліній, що рухаються, і завершуючи виробничими 
осередками,  у  яких  працюють  вручну.  Іноді  без-
перервний потік також називають потоком одинич-
них виробів або «зробив виріб – передав виріб». 

–  Час  такту  (англ.  Takt  Time)  –  доступний 
виробничий  час,  поділений  на  обсяг  спожив-
чого попиту.  Ціль  планування та контролю цього 
показника  в  тому,  щоб  привести  темп  виробни-
цтва  в  точну  відповідність  із  темпом  споживання. 
Він визначає «пульс» системи ощадливого вироб-
ництва.  Це  дуже  важливий    часовий  параметр 
організації  виробництва,  який  визначає  проміжок 
часу між запуском-випуском між двома суміжними 
предметами праці, що обробляються в потоці. 

– Тягнуче виробництво (англ. Pull Production) – 
метод  управління  виробництвом,  при  якому 
наступні  операції  сигналізують  про  свої  потреби 
попереднім операціям. Ціль цього методу управ-
ління виробництва в задоволенні потреб наступ-
ної  виробничої  ланки  за  рахунок  відповідності 
обсягу, терміну, якості. У витягаючому виробництві 
будь-яка  наступна  операція,  незалежно  від  того, 
чи  перебуває  вона  на  тому  самому  або  на  окре-
мому підприємстві, передає (частіше за допомогою 
картки  канбан  попередньої  операції)  інформацію 
про те, які  їй потрібні деталі або матеріали, у якій 
кількості, а також, куди й коли їх варто доставити. 
Виробництво на попередньому процесі-постачаль-
нику не починається доти, поки з наступного про-
цесу-споживача  не  отриманий  запит  на  необхідні 
вироби.

– Канбан (англ. Kanban) – засіб інформування, 
за допомогою якого дається дозвіл або вказівка на 
виробництво  або  вилучення  (передачу)  виробів 
у витягаючій системі. У перекладі з японської мови 
означає «бірка» або «знак». 

Другий  принцип,  на  який  спирається  вироб-
нича  система  Toyota  називається  «автономіза-

ція»  (autonomation).  Японською  –  дзідока.  Його 
не  слід  змішувати  зі  звичайною  автоматизацією 
(automation). Автономізацію іноді називають авто-
матизацією  з  елементом  інтелекту,  або «автома-
тизацією з людською особою». Це пов’язано з тим, 
що  обладнання  наділяється  здатністю  відрізняти 
дефектний виріб від якісного без участі оператора, 
що,  в  свою  чергу,  дозволяє  розширити  область 
обслуговування  оператора  та  підвищити  продук-
тивність.  Автономізація  виконує  подвійну  роль. 
Вона  виключає  надвиробництво,  важливу  скла-
дову  виробничих  втрат,  і  запобігає  виробництву 
дефектної продукції. 

Дзідока включає наступні поняття:  
– Зупинка і повідомлення про відхилення. Сис-

тема  зупинки  для  рішення  проблем  (англ.  Fixed-
Position Stop System) – метод вирішення проблем 
на  складальних  лініях,  коли  лінія  зупиняється, 
завершивши робочий цикл. Це робиться у випадку, 
якщо знайдену проблему не вдалося вирішити за 
час  робочого  циклу.  У  системі  зупинки  для  вирі-
шення  проблем  оператор,  що  виявив  проблему 
з  деталями,  інструментами,  поставкою  матеріа-
лів, умовами безпеки й т. п., смикає за шнур або 
натискає на кнопку, щоб подати сигнал майстрові. 
Майстер  оцінює  ситуацію  й  визначає,  чи  можна 
вирішити дану проблему до закінчення поточного 
робочого  циклу  чи  ні.  Якщо  це  можна  зробити, 
майстер  перенастроює  сигнальну  систему  таким 
чином, щоб лінія не зупинялася. Якщо проблему 
неможливо  вирішити  протягом  часу,  що  зали-
шився  циклу,  по  закінченні  робочого  циклу  лінія 
зупиняється. Фундаментом системи служать стан-
дартизовані роботи, кайдзен і хейдзунка на основі 
циклу PDCA (цикл Демінга). PDCA (англ. «Plan-Do-
Check-Act»  –  планування-дія-перевірка-коригу-
вання)  циклічно  повторюється  процес  прийняття 
рішення, який використовується в управлінні якістю. 

Стандартизована  робота  (англ.  Standardized 
Work) – точне документування дій для кожного опе-
ратора,  який  бере  участь  у  процесі  виробництва. 
Вона містить у собі: 

1)  час  такту,  що  відображає швидкість,  з  якою 
варто  виготовляти  продукцію,  щоб  задовольнити 
споживчий попит; 

2)  точну  послідовність  дій  оператора  в  рамках 
часу такту; 

3) стандартні запаси, включаючи вироби у вер-
статах, необхідні для підтримки рівномірного плину 
потоку. 

Після  опису  стандартизованої  роботи  та  розмі-
щення відповідної  інформації про неї на робочому 
місці, ця робота стає предметом безперервного вдо-
сконалення за допомогою кайдзен.

Кайдзен  (англ.  Kaizen)  –  безперервне  вдо-
сконалення  всього  потоку  створення  цінностей 
в  цілому  або  окремому  процесі  з  метою  збіль-
шення цінностей і зменшення втрат. 
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Переваги  стандартизованої  роботи:  докумен-
тування поточного процесу для всіх робочих змін, 
скорочення  варіабельності,  полегшення  навчання 
нових  операторів,  скорочення  рівня  травматизму 
й  перевантаження,  а  також  надання  вихідної 
інформації для діяльності по вдосконаленню. При 
визначенні стандартизованої роботи, як правило, 
використовують  три  основні  форми.  Інженери  й 
майстри  «переднього  краю»  застосовують  їх  для 
планування процесу, а оператори – для вдоскона-
лення своєї роботи. 

Хейдзунка  (англ.  Heijunka) –  вирівнювання 
виробництва  по  видах  та  обсягу  продукції  протя-
гом фіксованого періоду часу. Хейдзунка дозволяє 
ефективно  задовольняти попит  клієнта,  уникаючи 
роботи партіями, і веде до мінімізації запасів, капі-
тальних витрат й часу виробничого циклу на всьому 
протязі створення цінності. 

Приклад, як відбувається вирівнювання вироб-
ництва  по  числу  виробів:  Виробник  регулярно 
одержує  замовлення  на  500  виробів  у  тиждень, 
при  цьому  попит  значно  коливається:  у  поне-
ділок  надходить  замовлення  на  200  виробів, 
у вівторок – на 100, у середу – на 50, у четвер –  
на 100 й у п’ятницю – на 50. Для того щоб вирів-
няти  виробництво,  виробник  може  помістити 
поруч із зоною відвантаження невеликий резерв-
ний  запас  готової  продукції,  що  дозволяє  задо-
вольнити високий попит на вироби, що спостері-
гається  по  понеділках,  і  вирівняти  виробництво 
таким чином, щоб протягом тижня щодня виготов-
ляти по 100 виробів. 

Організувавши  невеликий  запас  готової  про-
дукції  в  самому  кінці  потоку  створення  цінності, 
виробник  зможе  вирівняти  попит  на  продукцію 
свого  підприємства  й  на  замовлення  постачаль-
никам,  забезпечивши  більш  ефективне  викорис-
тання активів на всьому потоці створення цінності 
та задовольняючи вимоги клієнта.

Приклад,  як  вирівнюється  виробництво  за 
номенклатурою виробів, наведений на рисунку 2. 

Підприємство пропонує на ринок продукцію А, 
В, С та D. Тижневий попит становить п’ять  видів 
А, три види продукції В и по два види продукції С та 
D.  Виробник  масового  типу, що  прагне  до  досяг-
нення економії на масштабі та бажає мінімізувати 
число переналагоджень для  переходу  від  вироб-
ництва  одного  виду  до  іншого,  ймовірно,  органі-

зував  би  щотижневе  виробництво  послідовності: 
A-A-A-A-A-B-B-B-C-C-D-D.  Залежно  від  зміни 
рівня  замовлень  від  клієнтів  дана  послідовність 
може час від часу змінюватися.

Ощадливий  виробник,  пам’ятаючи,  про  всі 
вище описані  вигоди,  а  також про вплив незна-
чних  замовлень  постачальникам,  спробує  орга-
нізувати  виробництво  в  такій  повторюваній 
послідовності: A-A-B-C-D-A-A-B-C-D-A-B, забез-
печивши  відповідне  вдосконалення  виробничої 
системи, наприклад скоротивши час на перена-
лагодження обладнання  за допомогою викорис-
тання методології «заміна в один дотик». 

Висновки з проведеного дослідження.  
Отже, філософія ощадливого виробництва перед-
бачає розкриття  і використання внутрішньо орга-
нізаційних резервів підвищення продуктивності за 
рахунок  виявлення  втрат  і  обґрунтування  ощад-
ливих  інструментів  чи  методів.  Впровадження 
концепції створює виробничу систему, що здатна 
ефективно  реагувати  на  будь-які  виклики  з  боку 
ринкового оточення.

Ощадливе  виробництво  направлене  на  під-
вищення  операційної  ефективності  за  рахунок 
усунення  втрат  всередині  виробничих  процесів. 
В  рамках  концепції  виділяється  сім  виробничих 
втрат:  перевиробництво,  запаси,  зайві  перемі-
щення,  зайве  транспортування,  зайва  обробка, 
дефекти, очікування. На операції, щодо додають 
виробу  цінність  і,  відповідно,  приносять  підпри-
ємству  прибуток,  за  статистикою  приходиться 
тільки 1/8 робочого часу. Існує ще восьма втрата, 
що  пов'язана  із  залученням  персоналу  в  процес 
безперервного  поліпшення,  яка  визначається  як 
втрата творчого потенціалу.

Використання сучасних концепцій виробництва 
сприяють  оновленню  стану  підприємства,  підви-
щують його ефективність та сприяють досягненню 
нових  конкурентних  позицій  як  на  внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках.

Перспективним дослідженням в цьому 
напрямку  є  вивчення  практичного  досвіду  та 
помилок,  з  якими  стикаються  окремі  підприєм-
ства, що вже впроваджують цю концепцію на своїх 
виробництвах як в Україні, так і за її кордоном.
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CONCEPT OF "LEAN PRODUCTION" AS THE MODERN APPROACH TO COMPREHENSIVE 
ENTERTAINMENT RESTORATION

Most managers of enterprises understand today, that successfully to fight for an user and support the cer-
tain level of competitiveness, revolutionary renewal and modernization of all aspects of activity is upgrading 
products, cost, reduction of time of mastering of new products cutting, is needed improvement of maintenance 
of users.

The uses of modern conceptions of production are instrumental  in the update of the state of enterprise, 
promote his efficiency and allow achievement  of new competition positions both on internal and on external, 
markets.

The aim of the article is to draw attention to the urgency of the implementation of the concept of Lean pro-
duction at Ukrainian enterprises as a technology and tool for efficient organization of production and enterprise 
management.

The philosophy of Lean production  involves  the disclosure and use of  internal organization  reserves  to 
increase productivity through expense identification and substantiation of saving tools or methods. Opening 
and use inwardly of organizational backlogs of increase of the productivity due to the exposure of charges the 
ground of prudent instruments or methods is foreseen by philosophy of Lean production. Introduction of this 
conception creates the production system which is able effectively to react on any calls from the side of market 
surroundings.

A Lean production is directed on the increase of operating efficiency due to the removal of charges into 
production processes. Within the framework of conception seven production charges are selected: overpro-
duce, supplies, superfluous moving, superfluous transporting, superfluous treatment, defects, expectations. 
On an operation, in relation to give a value and, accordingly, bring an enterprise, income, on statistics is only 
1/8 working hours. There is yet an eighth expense that linked with bringing in of personnel in the process of 
continuous improvement, which is determined as a loss of creative potential.

Long-range  researches  in  this direction  is a study of practical experience, errors, and difficulties which 
separate enterprises, which already inculcate this conception on the productions both in Ukraine and after its 
border, run into.
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Постановка проблеми. У забезпеченні конку-
рентоспроможності  банку  провідну  роль  відіграє 
його фінансова стійкість. Високий рівень фінансо-
вої  стійкості  кредитно-фінансових установ  забез-
печує  конкурентоздатність  банківської  діяльності 
та закладає основу для модернізації економіки та 
забезпечення  її  збалансованості. Фінансова стій-
кість  банку  є  головною  умовою  його  існування  й 
ефективної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні  та  практичні  аспекти  у  сфері  забез-
печення  економічной  конкурентоздатності  банків 
досліджували  такі  фахівці,  як  Азоєва  Г.Л.,  Пер-
цовський  Н.І.,  Фатхутдінова  Р.А.,  Антонюк  Г.Я., 
Бєлєнький П.Ю., Васильєва З.А.  та ін. 

Дослідженням  теоретичних  і  практичних  про-
блем оцінки, аналізу та забезпечення фінансової 
стійкості банків займалися зарубіжні та вітчизняні 
науковці,  серед  яких:  Дзюблюк  О.В.,  Коваленко 
В.В.,  Кочетков  В.М.,  Михайлюк  Р.В.,  Шелудько 
Н.М. та ін.

Постановка завдання.  Метою  роботи  є 
обґрунтування  теоретичних  положень  та  роз-
робка практичних рекомендацій щодо підвищення 
фінансової  стійкості  задля  забезпечення  банку 
конкурентоспроможності,  важливості  стійкості 
як  передумова  забезпечення  його  конкурентних 
переваг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні теми, що пов’язані з конкуренцією та 
конкурентоспроможністю  є  чи  не  найпоширені-
шими тематиками досліджень серед економістів, 
і  судячи  із  наукового доробку вітчизняних  і  зару-
біжних вчених ці дослідження є досить різнопла-
новими. 

Конкуренція  (від  лат.  сoncurentia  –  стикатися, 
змагатися)  –  суперництво  між  товаровиробни-
ками  за  найбільш  сприятливі,  економічно  вигідні 
умови виробництва та реалізації продукції. Конку-

рентні переваги в банківському секторі економіки 
залежать  від  конкурентних  відносин  на  ринку  та 
є  безпосередніми  характеристиками  банку  або 
банківського  продукту,  ознаками  їх  диференцію-
вання і систематизації. У свою чергу, конкурентна 
перевага  і конкурентоспроможність – це поняття, 
які тісно взаємопов'язані та взаємно доповнюють: 
конкурентні переваги є факторною ознакою, а кон-
курентоспроможність  –  результуючою.  Поняття 
конкурентоспроможность, це «властивість товару 
нарівні з присутніми там аналогічними товарами, 
послугами або конкуруючими суб’єктами ринкових 
відносин» [3, с. 22]. 

Фінансова  стійкість  є  одним  з  найважливіших 
індикаторів фінансової безпеки банку та більш за 
все відображає проблеми та тенденції банківського 
сектору,  впливає  на  конкурентоспроможність  та 
економічну конкуренцію, оскільки саме фінансова 
стійкість є результатом розвитку  кредитно-фінан-
сової  установи. Проблема  забезпечення  та  зміц-
нення  фінансової  стійкості  банківської  установи 
породжена необхідністю працювати в умовах під-
вищеного  ризику,  економічної  і  політичної  неста-
більності у країні.

Фінансова стійкість є фундаментальним понят-
тям, що найбільш точно відображає проблеми та 
тенденції розвитку банківського сектору, але серед 
науковців  немає  єдиного  підходу  до  визначення 
поняття «фінансова стійкість банку». 

В  економіці  «стійкість»  розглядають  як  одне 
з  понять  концепції  економічної  рівноваги,  згідно 
з  якою  досягнення  й  утримання  рівноважного 
стану належить до найважливіших макро- і мікро-
економічних  завдань.  Тобто  економічні  суб’єкти 
намагаються  перевести  економічну  систему 
в оптимальний, рівноважний стан, який й асоцію-
ється з поняттям стійкості.

Основна  проблема  стійкості  банків  пов’язана 
з нестабільною економікою України. Ця проблема 

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ СТІЙКІСТЮ  
КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ
MANAGEMENT OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STABILITY  
OF COMMERCIAL BANK IN CONDITIONS OF ECONOMIC COMPETITION
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В статье исследованы и разработаны 
теоретические положения и разработка 
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финансовой устойчивости для обеспечения 
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The article explores and develops theoretical 
principles and elaboration of practical recom-
mendations for increasing financial stability in 
order to ensure competitiveness of the bank and 
the importance of sustainability as a prerequisite 
for ensuring its competitive advantages.
Key words: bank, financial stability, competitive-
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визначається насамперед стабільністю економіч-
ного середовища, яке оточує банк. Таким чином, 
ринкова  категорія  «фінансова  стійкість  банку» 
відображає фінансовий стан банківської установи 
в  існуючому  середовищі.  Звідси  можна  виділити 
основні  параметри  фінансової  стійкості  банку: 
соціально-політична ситуація в країні, її загально-
економічний  стан,  стан  фінансового  ринку,  вну-
трішня стійкість банківської установи.

Фінансова  стійкість  комерційного  банку  може 
бути оцінена якістю активів, достатністю капіталу 
та  ефективністю  діяльності.  Комерційний  банк  є 
фінансово  стійким,  коли  має  стабільний  капітал, 
ліквідний баланс, вважається платоспроможним і 
задовольняє вимогам до якості капіталу. Важливу 
роль  у  забезпеченні  стійкого  фінансового  стану 
банку  відіграють  ліквідність  і  платоспроможність. 
Ліквідність  відіграє  важливу  роль  як  у  діяльності 
комерційних банків  загалом,  так  і  в  забезпеченні 
належного  рівня  їх фінансової  стійкості  зокрема. 
Банки  повинні  щоденно  підтримувати  достатній 
рівень  ліквідності,  що  є  необхідною  умовою  їх 
самозбереження та виживання.  

Проблеми, пов’язані з ліквідністю, можуть вини-
кати з таких причин: неспроможність банку плану-
вати ліквідність  і завчасно прогнозувати можливу 
незбалансованість  між  строками  й  сумами  пога-
шення  розміщених  активів  і  строками  й  сумами 
виконання  зобов’язань  (ця  причина  може  мати 
місце  через  відсутність  або  неякісний  аналіз 
розривів  між  активами  і  пасивами,  неналежне 
вивчення грошових потоків клієнтів, особливостей 
їх ділової активності тощо); значна залежність від 
поточних пасивів при вкладеннях у довгострокові 
активи;  суттєва  залежність  від  субординованого 

боргу за наявності значного ризику його невіднов-
лення після настання строку повернення;  низька 
репутація  на  міжбанківському  ринку;  відсутність 
плану дій підрозділів банку на випадок кризи лік-
відності [1, с. 19].

Чим  вищий  рівень  фінансової  стійкості 
комерційного банку, тим більше він незалежний 
від несподіваних змін на фінансовому ринку, від 
змін  ринкової  кон’юнктури.  Для  забезпечення 
стійкості  банк  має  бути  гнучким,  оперативним, 
мобільним. 

На  фінансову  стійкість  банківської  системи 
впливає безліч факторів, які залежно від якісних 
характеристик їх впливу мають як позитивне, так 
і негативне значення. На зменшення рівня фінан-
сової  стійкості  банків  можуть  впливати  наступні 
фактори:  зниження  якості  банківських  активів; 
втрата довіри з боку вкладників, що підтверджу-
ється  фактом  відтоку  депозитних  коштів;  зни-
ження  ліквідності;  зменшення  капіталізації  бан-
ків; скорочення ресурсної бази банків; зростання 
процентних  ставок;  збільшення  обсягів  непо-
вернутих  валютних  кредитів;  складнощі  із  залу-
ченням  нових  інвестицій,  зумовлені  кризовими 
явищами на європейських фінансових ринках та 
зниженням кредитних рейтингів  значної частини 
українських банків. 

Класифікація  факторів,  що  формують  фінан-
сову  стійкість  банку,  подано  на  рис.  1.  Така  кла-
сифікація виступає методологічним  інструментом 
для  дослідження  фінансової  стійкості;  враховує 
такі  фактори,  які  є  необхідними  під  час  розро-
блення конкретних пропозицій стосовно напрямків 
зміцнення    фінансової  стійкості  банків.  Наведені 
фактори  є  загальними  для  всіх  банків  й  істотно 

Рис. 1. Класифікація факторів, що формують фінансову стійкість  
комерційного банку [4, с. 40]
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впливають на досягнення ними стану фінансової 
стійкості. 

Зовнішні фактори впливають на банківську сис-
тему незалежно від діяльності банку, а внутрішні 
фактори  залежать  від  функціонування  самого 
банку, і визначають ступінь їх впливу на діяльність 
та стан банку. 

При  цьому,  зовнішні  фактори  поділяються  на 
економічні,  соціально-політичні  та  фінансові.  До 
економічних  факторів  відносять:  інвестиційний 
клімат; стан платіжного балансу країни; податкову 
політику; стан економіки. До соціально-політичних 
факторів  відносять:  соціальну  стабільність;  стій-
кість уряду; політичну стабільність. 

До  фінансових  факторів  доцільно  віднести: 
процентну  політику НБУ;  кредитну  політику НБУ; 
валютну  політику  НБУ;  стан  грошового  ринку; 
величину валютних резервів НБУ. 

Разом з тим слід враховувати також і внутрішні 
фактори, які залежать від функціонування самого 
банку. До внутрішніх факторів доцільно віднести: 
якість активів банку; рівень менеджменту; рівень 
рентабельності; ліквідність балансу банку; плато-
спроможність банку; адекватність  капіталу банку. 
Аналіз  вищезазначених  факторів  дасть  можли-
вість  виявити  проблемні  місця  функціонування 
банку та вчасно прийняти рішення щодо усунення 
цих проблем, що призведе до підвищення ефек-
тивності діяльності банку.

Наведені фактори є загальними для всіх комер-
ційних банків й  істотно впливають на досягнення 
ними  стану фінансової  стійкості.  Відповідно,  при 
визначенні  напрямів  підвищення  стійкості  банків, 
доречним є врахування всієї системи факторів.

Оцінимо  фінансову  стійкість  банку,  викорис-
товуючи  такі  коефіцієнти:  коефіцієнт  надійності; 
коефіцієнт фінансового важеля; коефіцієнт участі 
власного  капіталу  у формуванні  активів;  коефіці-
єнт  захищеності  дохідних  активів  власним  капіта-
лом;  коефіцієнт  мультиплікатора  капіталу.  Алго-
ритм  розрахунку  й  економічний  зміст  показників, 
що  характеризують  фінансову  стійкість  банку, 
наведено у табл. 1.

Для оцінки рівня конкурентоспроможності банку 
пропонується   використовувати скорингову мето-
дику, основою якої є розрахунок кількості балів за 
оцінками фінансових коефіцієнтів і показників.

В основу методики покладено дві групи показ-
ників: показники, які характеризують ефективність 
діяльності  банку;  показники,  які  характеризують 
рівень його захищеності та здатність протистояти 
кризовим явищам. У табл. 2 наведено показники 
ефективності, формули їх розрахунку та характе-
ристика. 

Наступною  групою  є  показники  захищеності 
банку.  Перелік  показників  захищеності  банку,  їх 
стисла характеристика подано в табл. 3.

Для оцінки стійкості та конкурентоспроможності 
банку  використовується  комплексна  методика 
з інтегральним значенням у 130 балів – максимум 
по  10  балів  на  кожний  із  наведених  показників 
(6+7). Рівень фінансової безпеки визначається за 
кількістю набраних балів. Розподіл балів з ураху-
ванням значення показника наведений в табл. 3.

Для усунення недоліків методики, що пов’язані 
з  жорсткою  прив’язкою  до  нормативних  значень 
показників  і  недостатнім  ступенем  врахування 
динаміки  зміни  показників,  використовують  так 

Таблиця 1
Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують фінансову  

стійкість банку [2, с. 558]

№ Назва показника Алгоритм розрахунку за 
балансом Економічний зміст показника визначає

1 Коефіцієнт надійності  Зк
ККн =

К
ЗкКфв =

Азаг
ККук =

К
АкКзк =

Ад
ЗбНАдККзда )( −−

=

Ка
АКмк =

Співвідношення власного капіталу (К) до залучених 
коштів (Зк). Рівень залежності банку від залучених 
коштів

2 Коефіцієнт фінансового 
важеля

Зк
ККн =

К
ЗкКфв =

Азаг
ККук =

К
АкКзк =

Ад
ЗбНАдККзда )( −−

=

Ка
АКмк =

Співвідношення зобов’язань банку (Зк) і капіталу 
(К), розкриває здатність банку залучати кошти на 
фінансовому ринку

3

Коефіцієнт участі 
власного капіталу у 
формуванні активів – 
достатність капіталу

Зк
ККн =

К
ЗкКфв =

Азаг
ККук =

К
АкКзк =

Ад
ЗбНАдККзда )( −−

=

Ка
АКмк =

Розкриває достатність сформованого власного 
капіталу (К) в активізації та покритті різних ризиків

4 Коефіцієнт захищеності 
власного капіталу

Зк
ККн =

К
ЗкКфв =

Азаг
ККук =

К
АкКзк =

Ад
ЗбНАдККзда )( −−

=

Ка
АКмк =

Співвідношення капіталізованих активів (Ак) і 
власного капіталу (К). Показує, яку частину капіталу 
розміщено в нерухомість (майно)

5
Коефіцієнт захищеності 

доходних активів
власним капіталом

Зк
ККн =

К
ЗкКфв =

Азаг
ККук =

К
АкКзк =

Ад
ЗбНАдККзда )( −−

=

Ка
АКмк =

,

де НАд – недоходні активи; 
Ад – дохідні активи;  

Зб – збитки

Сигналізує про захист доходних активів (що чутливі 
до зміни процентних ставок) мобільним власним 
капіталом

6 Коефіцієнт 
мультиплікатора капіталу

Зк
ККн =

К
ЗкКфв =

Азаг
ККук =

К
АкКзк =

Ад
ЗбНАдККзда )( −−

=

Ка
АКмк = Ступінь покриття активів (А) (акціонерним) 

капіталом (Ка)
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Таблиця 2
Показники ефективності діяльності банку 

Назва показника Формула 
розрахунку Економічний Зміст Норматив

1. Ефективність операцій 
з процентними коштами, 

частка од.

Процентні доходи
Процентні 
витрати

Збалансованість процентних 
операцій банку Більше 1

2. Рентабельність 
активів,%

Чистий прибуток
Активи

Ефективність роботи 
керівництва банку.  Віддача 
від  вкладених коштів. Чим 
значення вище, тим краще

Не нижче середньогалузевого 
або середнього значення по 

групі (I, II, III, IV),  в яку входить 
банк.  На сьогоднішній день 
порогове значення – 1,5% 

3. Рівень процентної маржі 
(кредити –депозити) (чиста 

процентна маржа) 

(Процентні 
доходи – Процентні 

витрати)
Активи

Характеризує ефективність 
процентної політики.  Чим 
значення вище, тим краще

Не нижче середньогалузевого 
або середнього значення по 

групі (I, II, III, IV),  в яку входить 
банк.  (порогове значення – 

5%)

4. Ефективність роботи 
банку,  частка од.

Доходи
Витрати

Загальна ефективність 
роботи банківської установи. 
Її здатність генерувати доход

Більше 1

5. Ефективність Комісійної 
діяльності, частка од.

Комісійні доходи
Комісійні витрати 

Здатність банку заробляти на 
наданні комісійних послуг Більше 1

6. Прибуток на одного 
працівника, грн/чол.

Чистий прибуток
Кількість 

працівників

Продуктивність праці 
працівників банку.  Чим 

значення вище, тим краще

Не нижче середньогалузевого 
або середнього значення по 

групі (І, II, III, IV)

Таблиця 3
Показники, що характеризують рівень захищеності банку 

Назва показника Формула 
розрахунку Економічний Зміст Норматив

1. Ліквідність (миттєва),%
Високоліквідні 

активи 
Поточні пасиви

Здатність банку своєчасно виконувати 
свої зобов’язання за рахунок 

високоліквідних активів

>20% 
(або 0,2)

2. Рівень проблемних 
кредитів,%

Проблемні кредити 
 Кредитний 
портфель

Характеризує якість кредитного 
портфеля. Рівень простроченої 

заборгованості в ньому
<5%

3. Коефіцієнт  кредитних 
ризиків, частка од.

 Проблемні кредити
Резерви під кредити

Рівень покриття резервами 
потенційних збитків 

від кредитних операцій
<1

4. Загальна валютна
позиція,%

Відкрита валютна 
позиція 

 Капітал банку

Характеризує валютну стійкість банку,  
наскільки капітал банку покриває можливі 
збитки у разі  несприятливої зміни  

валютних курсів

<30–35%

5. Коефіцієнт 
співвідношення кредитів і 
зобов’язань, частка од.

Кредити
 Зобов’язання Агресивність кредитної політики банку

Оптимально -0,53–
0,90; >0,90 – низька 
кредитна стійкість; 
<0,53 – загроза 

збитків

6. Коефіцієнт достатності 
капіталу,%

Капітал 
(Зобов’язання + 

капітал) 

Співвідношення власних і залучених 
коштів. Чим вище значення, тим 
більший ризик беруть на себе 

власники банку

>10%

7. Співвідношення 
отриманих і виданих 

міжбанківських
кредитів, частка 

Кредити видані  
Кредити отримані 

Характеризує тип кредитної політики,  
що проводиться 

банком на ринку міжбанківських 
запозичень

Якщо >1,4, то 
це загроза  для 
кредитної і 

фінансової стійкості 
банку

Таблиця 4
Розподіл балів з урахуванням значення показника

Параметр показника Кількість балів
Гірше за нижній поріг «сірої зони» 0
Гірше за норматив, але вище за нижній поріг «сірої зони» 5
Краще за норматив, але гірше за верхній поріг «сірої зони» 7,5
Краще за норматив і вище за верхню межу «сірої зони» 10
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звану  «сіру  зону»,  що  характеризує  значення 
показника, при якому важко однозначно його оці-
нити.  Тому  доцільно  використовувати  як  «сіру 
зону» інтервал ±10% від нормативного значення. 

У  табл.  5  наведені  конкретні  значення  «сірих 
зон» для кожного із зазначених показників, які роз-
раховані на основі нормативних значень.

Для  того, щоб врахувати динаміку  показників, 
використовують додаткові  бали. У  випадку,  якщо 
динаміка зміни показника позитивна, до поточної 
кількості  балів  за  показником  додається  1  бал. 
Якщо  показник  максимальний,  бали  не  дода-
ються. Якщо ж динаміка негативна, то відповідно 
віднімається один бал.

Оцінку  рівня  стійкості  та  конкурентоспромож-
ності  банку  здійснюють  за  такою  формулою  (1) 
[5, с. 97]:

S = ∑MAXi × Pi + Di,
Pi = 1,00;  Ki > Zh;

Pi = 0,75;  Ki > tі ; Ki < Zh;                (1)
Pi = 0,50;  Ki < tі; Ki > Zі;

Pi = 0,00;  Ki < Zі,
де S – загальна кількість балів;
MAXі – кількість балів і-го показника;
tі – нормативне значення і-го показника;
Zh – верхня границя «сірої зони»;
Zі – нижня границя «сірої зони»;
Kі – фактичне значення і-го показника;
Dі – премія/штраф у тенденції зміни і-го показ-

ника.
За  результатами  аналізу  банк  може  отри-

мати  один  з  трьох  типів  оцінки  рівня  стійкості 
та  конкурентоспроможності:  критичний  (менше 
80  балів),  недостатній  (80–110  балів),  достатній 
(110–130  балів).  Критична  оцінка  означає  сер-
йозне  порушення.  Недостатня  оцінка  свідчить 
про  наявність  ряду  проблем  у  діяльності  банку, 

які в майбутньому можуть стати причиною виник-
нення кризи. Достатня оцінка відповідає задовіль-
ному  рівню  стійкості  та  конкуреноспроможності  
[5, с. 97].

Застосування  запропонованого  методу 
оцінки фінансової стійкості банку із  використан-
ням  інструментарію  скоринг-методики  та  інте-
грального  показника  дозволяє  банку  не  тільки 
виявляти  зародження  кризових  ситуацій,  але 
й  визначати  їх  причини  та  знаходити  важелі  та 
методи нейтралізації криз та підвищення конку-
рентоспроможні.

Детальний  аналіз факторів, що  впливають  на 
рівень  конкурентоспроможності  обумовлює  пря-
мий взаємозв’язок категорії «конкурентоспромож-
ність»  з  категорією  «економічна  стійкість  підпри-
ємства». Підтвердженням цьому є низка методик 
оцінки  конкурентоспроможності  підприємства, 
запропонованих  науковцями-економістами,  які 
ґрунтуються  на  такому  індикаторі,  як  «фінансо-
вий  стан  або  економічна  стійкість  підприємства» 
.  Таким  чином,  хороший  фінансовий  стан  під-
приємства  буде  визначати  клімат  для  залучення 
додаткових фінансових ресурсів, що, в свою чергу, 
буде  сприяти  збільшенню  рівня  конкурентоспро-
можності  організації.  Покращення  ж фінансового 
стану  підприємства  можливе  тільки  за  рахунок 
власних коштів, що робить процес розподілу при-
бутку головним при формуванні економічної стій-
кості підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Діяльність  банківських  установ  завжди  пов’язана 
з ризиком, наявністю внутрішніх і зовнішніх загроз, 
що  можуть  негативно  відбитися  на  економічній 
конкурентоздатності  банку.    Економічній  конку-
рентоздатності банку можна охарактеризувати як 
такий стан банківської установи, який характери-

Таблиця 5
Значення «сірих зон» для кожного із запропонованих у методиці показників

Назва показника Норматив «Сіра зона»
1. Рентабельність активів,% 1,5 1,35–1,65
2. Рівень процентної маржі (кредити – депозити),% >5 4,5–5,5
3. Ефективність роботи банку,частка од. Більше 1 0,9–1,1
4. Ефективність операцій з процентними коштами,  
частка од. Більше 1 0,9–1,1

5. Ефективність комісійної діяльності, частка од. Більше 1 0,9–1,1
6. Прибуток на одного співробітника, грн/чол. 11000 10000–12000
7. Ліквідність (миттєва),% >20 18–22
8. Рівень проблемних кредитів,% <5 4,5–5,5
9. Коефіцієнт кредитних ризиків, частка од. <1 0,9–1,1
10. Коефіцієнт достатності капіталу,% >10 9–11

11. Коефіцієнт співвідношення кредитів і зобов’язань, 
частка од.

Оптимально – 0,53–0,90; 
>0,90 – низька кредитна 

стійкість; <0,53 – загроза збитків
0,5–0,9

12. Співвідношення отриманих і виданих міжбанківських 
кредитів, частка од.

Якщо >1,4, то це загроза для 
кредит-ної  та фінансової 

стійкості банку
1,25–1,55

13. Загальна валютна позиція,% <30 27–33
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зується  збалансованістю  та  стійкістю  до  впливу 
зовнішніх і внутрішніх загроз, здатністю ефективно 
генерувати  фінансові  ресурси  для  забезпечення 
розвитку та досягнення поставлених цілей.

У  забезпеченні  економічній  конкурентоздат-
ності  банку  провідну  роль  відіграє  його  фінан-
сова стійкість, що є  головною умовою  існування 
й  активної  діяльності  банку.  Фінансова  стійкість 
є одним з найважливіших індикаторів фінансової 
безпеки банку та відображає проблеми та тенден-
ції банківської установи, оскільки саме фінансова 
стійкість  є  результатом  її  розвитку.  Проблема 
забезпечення  та  зміцнення  фінансової  стійкості 
кредитно-фінансової  установи  породжена  необ-
хідністю  працювати  в  умовах  невизначеності,  
підвищеного  ризику,  дії  внутрішніх  і  зовнішніх 
загроз.  Тому  забезпечення  власної  фінансо-
вої  стійкості  має  бути  стратегічним  завданням 
кожного  комерційного  банку  задля  підвищення 
фінансової безпеки. 

Було  запропоновано  застосування  методу 
оцінки фінансової стійкості банку із використанням 
інструментарію скоринг-методики та інтегрального 
показника, що дозволяє банку не тільки виявляти 
зародження кризових ситуацій, але й визначати їх 
причини та знаходити важелі та методи нейтралі-
зації криз.
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MANAGEMENT OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC STABILITY OF COMMERCIAL BANK  
IN CONDITIONS OF ECONOMIC COMPETITION

An important component of the financial system of the state is the banking system, so the problem of eco-
nomic competition of credit and financial institutions is relevant to all participants in market relations.

In ensuring the competitiveness of  the bank,  its financial stability plays a  leading role. The high  level of 
financial stability of credit and financial institutions ensures the competitiveness of banking activities and pro-
vides the basis for modernizing the economy and ensuring its balance. The financial stability of the bank is a 
prerequisite for its existence and effective activity.

Today,  topics  related  to competition and competitiveness are perhaps  the most widespread subjects of 
research among economists, and  judging from the scientific work of domestic and foreign scientists,  these 
studies are quite diverse.
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And the very competition forces business entities not to stop at the achieved, but constantly improve them-
selves, reduce production costs, improve the quality of products (services) offered on the market, improve their 
competitiveness.

Competitive advantages in the banking sector of the economy depend on competitive relations in the market 
and are direct characteristics of a bank or a banking product, signs of their differentiation and systematization.

The basis of economic competitiveness of banking activities is a set of measures aimed at achieving the 
maximum possible  solvency  and  stability  of  the  commercial  bank,  the  liquidity  of  its  balance,  the  efficient 
structure of capital and the most profitable directions of its investments, achieved through a clear strategic and 
tactical planning, analysis and reversal of threats of a financial nature. Indeed, in a stable, efficiently operat-
ing bank, there are sufficient funds for solving the problems of information protection, the protection of bank 
employees, the involvement of all the structures of highly skilled professionals.

Financial sustainability is one of the most important indicators of financial security of the bank, and most of 
all reflects the problems and trends of the banking sector, since financial stability is the result of the develop-
ment of a financial institution. The problem of ensuring and strengthening the financial stability of the banking 
institution is generated by the need to work in conditions of high risk, economic and political instability in the 
country.

Financial sustainability is a fundamental concept that most accurately reflects the problems and trends of 
the banking sector development, but among scholars there is no single approach to defining the concept of 
"financial stability of the bank".

Financial sustainability is a reflection of a stable financial position of the bank. That is, the financial stability 
of the bank is defined as a qualitative characteristic of its financial condition, which is marked by the adequacy, 
balance and optimal ratio of financial resources and assets, provided that they maintain sufficient liquidity and 
solvency, profit growth and risk minimization, and are able to withstand unanticipated losses and maintain a 
state of effective  functioning. A stable financial position ensures  the ability of  the commercial bank  to work 
effectively, achieve the above objectives, counteracting various risks in the process of operating in the financial 
services market, and maintain and renew viability in the event of a sudden violation.
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МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
В УМОВАХ РЕГІОНАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
MODEL OF MONITORING OF ECONOMIC SECURITY  
IN CONDITIONS OF REGIONAL TRANSFORMATIONS
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У статті розглядається поняття загроз 
економічної безпеки. Досліджується зна-
чення та вплив ризиків на регіональний роз-
виток в умовах трансформацій. Указується 
на відмінність понять «ризик» та «загроза». 
Наводиться класифікація ризиків у регіо-
нальній економічній системі. Пропонується 
алгоритм, що забезпечує інтеграцію інстру-
ментарію моніторингу загроз економічній 
безпеці в систему управління регіональним 
розвитком.
Ключові слова: економічна безпека, загроза, 
ризик, регіональні ризики, регіональні транс-
формації.

В статье рассматривается понятие угроз 
экономической безопасности. Исследуется 
значение и влияние рисков на региональ-
ное развитие в условиях трансформаций. 
Указывается на отличия понятий «риск» 
и «угроза». Приводится классификация 
рисков в региональной экономической 

системе. Предлагается алгоритм, обеспе-
чивающий интеграцию инструментария 
мониторинга угроз экономической безопас-
ности в системе управления региональным 
развитием.
Ключевые слова: экономическая безопас-
ность, угроза, риск, региональные риски, 
региональные трансформации.

The article deals with the concept of threats to 
economic security. The significance and impact 
of risks on regional development under condi-
tions of transformation is researched. It is indi-
cated by the difference in understanding the risk 
and the threat. The classification of risks in the 
regional economic system is presented. The pro-
posed algorithm, which provides the integration 
of tools for monitoring the threats to economic 
security in the regional development manage-
ment system.
Key words: economic security, threat, risk, 
regional risks, regional transformations.

Постановка проблеми. Мезоекономічна сис-
тема  в  умовах  ринкової  економіки  функціонує 
в  умовах  невизначеності  у  зв’язку  з  існуванням 
ризиків  у  діяльності  суб’єктів  господарювання. 
Нестабільність економічного середовища, в умо-
вах  якої  відбувається  регіональний  розвиток, 
зумовлює  необхідність  систематичного  аналізу 
територіального  ризику,  проблема  якого  є  най-
важливішою в економічному регіональному роз-
витку,  а  також  під  час  дослідження  економічної 
безпеки  в  умовах  регіональних  трансформацій 
та децентралізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми економічної безпеки держави в різних 
сферах управління реальним сектором економіки 
аналізувалися в працях вітчизняних і зарубіжних 
науковців, а саме: В. Алькеми, В. Бегми, І. Бінька, 
З.  Варналія,  Т.  Васильців, О. Власюка,  А.  Коза-
ченко,  В.  Сенчагова,  М.  Флейчук,  В.  Франчука, 
В. Шлемка тощо. Однак проблеми оцінки загроз 
та ризиків економічній безпеці на регіональному 
рівнів в умовах трансформації є не дослідженим 
повністю, чим і зумовлена актуальність теми.

Постановка завдання. Метою дослідження є 
виявлення можливих ризиків та загроз економіч-
ній безпеці регіону та побудова алгоритму моні-
торингу загроз економічній безпеці в умовах регі-
ональних трансформацій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні проблемі існування й оцінювання ризику 
приділяється  значна увага. Однак  традиційними 
методами  регіонального  менеджменту  складник 
ризику  в  управлінні  регіональним  розвитком  не 
відображений  повністю, що  зумовлює  зниження 
ефективності  процесу  управління  і  не  дозволяє 
об’єктивно  планувати  подальший  регіональний 
розвиток  (утворення  ОТГ,  інші  трансформаційні 
зміни),  що  визначає  важливість  і  необхідність 
формування моделі визначення загроз економіч-
ній  безпеці.  Цей  механізм  повинен  формувати 
повноцінний складник системи управління регіо-
нальним  розвитком  і  актуалізувати  це  завдання 
в умовах посилення регіональної політики.

У сучасних умовах за теоретико-методологіч-
ними  засадами  управління  регіональними  ризи-
ками  спостерігається  певна  фрагментарність 
під  час  реалізації  цього  завдання,  що  полягає 
в дослідженні переважно мікрорівня, незважаючи 
на те, що ризиком визнають ситуаційну характе-
ристику  будь-якої  діяльності,  що  містить  неви-
значеність її результату і можливі сприятливі або 
несприятливі наслідки, тобто загрози [1, c. 136].

В  економічній  теорії  виділяють  класичний  і 
неокласичний підходи сутнісної  категорії ризику. 
Класичною теорією (Мілем, Сінеором та ін.) «міра 
ризику» визначається як математичне очікування 
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втрат, що  виникають  залежно  від  альтернативи. 
Неокласичною концепцією (А. Маршалл, Ф. Найт, 
А. Пігу  та  ін.)  передбачається  зростання  ризику 
підприємця  залежно  від  зростання  очікуваного 
прибутку [2].

На думку Т. Бачкана, Д. Meсена, Д. Міко, ризик 
визначається  не  як  шкода,  що  наноситься  реа-
лізацією підприємницького рішення, а як власне 
рішення.  Найважливішим  поняттям  тут  є  «мож-
ливість відхилення від мети», причому розгляда-
ються як позитивні, так і негативні відхилення [3].

Я.  Рейльян  визначає  поняття  ризику  через 
розбіжність  кількісних  співвідношень  результа-
тів  реалізації  можливих  альтернативних  рішень 
у різних умовах зовнішнього середовища [4].

Досліджені  дефініції  відображають  наяв-
ність  у  терміні  «ризик»  ключового  словосполу-
чення «можливість відхилення від мети». Згідно 
з  управлінським  підходом  ризик  визначається 
рівнем  невизначеності  в  прогнозуванні  резуль-
тату,  що  зумовлює  тісний  взаємозв’язок  ризику 
з  визначенням  конкретних  альтернатив  й  актуа-
лізує розрахунок ймовірності результату, реалізу-
ючи об’єктивно-суб’єктивну природу ризику.

Відповідно  до  вищевикладеного,  на  нашу 
думку, необхідно розмежувати поняття «загроза» і 
«ризик». Загроза може бути визначена як реальна 
об’єктивна  можливість  деструктивних  змін 
в істотних характеристиках активів і економічних 
агентів (а також стан відносин між ними), зумов-
лена  змінами  параметрів  зовнішнього  серед-
овища, а ризик – як характеристика потенційного 
вибору  з боку економічного агента, що характе-
ризується  альтернативністю,  невизначеністю, 
ймовірністю,  визначається  різницею  результату 
за умов об’єктивної оцінки стану економічної сис-
теми  і  результату  реалізації  запланованих  дій.

Виходячи  з  контексту  дослідження,  регіон 
є  невід’ємною  частиною  цілісної  системи,  яка 
об’єднує продуктивні сили і виробничі відносини, 
що  володіє  прямим  і  зворотним  виробничо-еко-
номічним,  ресурсним,  фінансово-кредитним  та 
соціальним  взаємозв’язком  із  народним  госпо-
дарством,  тобто  регіоном  називають  певну  еко-
номічну  систему,  що  володіє  індивідуальною 
комбінацією ресурсів та можливостей, що забез-
печують поступальний розвиток [5, c.97–98].

Отже, з позиції економічної регіональної сис-
теми  ризик  може  визначатися  як  регіональна 
діяльність,  пов’язана  з  нівелюванням  невизна-
ченості за рахунок визначення можливого відхи-
лення результатів реалізації  стратегії  регіональ-
ного економічного розвитку від прогнозованих.

До діючих у регіональній економічній системі 
ризиків  входять  політичні,  технологічні,  еконо-
мічні, кліматичні, соціальні та ін.

Виникнення  ризикової  ситуації  зумовлене 
такими умовами:

- існуванням елемента невизначеності в досяг-
ненні необхідного результату;

- наявністю альтернатив, серед яких необхідно 
зробити вибір;

-  можливістю  визначення  позитивних  і  нега-
тивних результатів зроблених дій;

-  інформативністю,  що  сприяє  оцінці  ймовір-
ності  виникнення  та  ступеня  тяжкості  наслідків 
ужитих заходів.

Підхід неокейнсіанської теорії полягає в такій 
інтерпретації понять «ризик» і «невизначеність»: 
головною відмінністю між  ризиком  і  невизначе-
ністю  є  можливість  суб’єктів  господарювання, 
що  ухвалюють  рішення  щодо  виокремлення 
кількісних ймовірностей настання певних подій. 
Як  правило,  ризик  притаманний  економічним 
системам  із  масовими  подіями  (до  яких  нале-
жить і регіональна економічна система), а неви-
значеність  присутня  у  випадках  суб’єктивного 
визначення  ймовірності  настання  негативних 
наслідків  через  відсутність  або  недостатність 
статистичних даних. Однак, на думку послідов-
ників  неокласичної  школи,  ці  поняття  є  тотож-
ними [6, c. 7].

Ризики, що  виникають,  виступають  сильноді-
ючими  факторами  руху  економіки,  зумовлюють 
процес відтворення, що забезпечує, у свою чергу, 
реальний розвиток господарського життя. Однак 
накопичення ризиків, загроз і конфліктного потен-
ціалу,  що  перевищує  стійкість  економічної  сис-
теми  (на  противагу  прискореному  відновленню 
суспільно-господарського життя), зумовлює спад 
виробництва,  функціональні  і  структурні  кризи 
[7, c. 115–118]. Зазначений ризиковий функціонал 
є інноваційною функцією ризиків, що забезпечує 
самовідношення  сформованої  системи  ризик-
менеджменту і подолання внутрішньої інертності 
останнього.

Ефективна  система  управління регіональним 
економічним розвитком містить елементи страте-
гічного управління (втілення місії системи, реалі-
зація її завдань і цілей), оперативного управління 
(застосування інструментарію для поступального 
руху системи, щоб досягнути поставлених цілей), 
ризик-менеджменту  (підвищення  ймовірності 
досягнення цілей системи).

Система  ризик-менеджменту  сприяє  оптимі-
зації умов регіонального розвитку, забезпеченню 
балансу  інтересів  усіх  господарюючих  суб’єктів, 
формуванню сприятливого клімату в цілях зрос-
тання  активності  підприємницької  діяльності, 
зниження  її  ризиків  за  умов  дотримання  еко-
логічних  принципів.  До  інструментарію  ризик-
менеджменту  належать  методи  й  інструменти 
регулювання діяльності господарюючих суб’єктів 
органами управління, що зумовлює підтримання 
стабільності  й  безпеки  регіонального  економіч-
ного розвитку регіонів [8].
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До складу системи управління ризиком уходить 
керована  підсистема  об’єкта  управління  і  керу-
юча  підсистема  суб’єкта  управління.  Суб’єктом 
системи  ми  розглядаємо  регіон,  а  об’єктом 
взаємодій  –  ризик  і  економічні  відносини  між 
суб’єктами господарювання в процесі діяльності 
в  умовах  ризикової  ситуації  та  трансформацій.

Проаналізувавши  економічну  літературу,  ми 
виділили  низку  принципів  основи  функціону-
вання систем, які сприяють захисту економічного 
суб’єкта від негативних наслідків впливу внутріш-
нього і зовнішнього середовища [9, c. 52], а саме:

- еволюцію механізмів регулювання економіч-
них систем, що припускає зміну і розвиток спосо-
бів  і методів управління на основі встановлених 
тенденцій  розвитку  і  попереднього  історичного 
досвіду;

-  мінливість  функціонально-структурного 
блоку  інструментарію  регулювання  економічних 
систем, що зумовлює поступальність його проек-
тування, починаючи з функціональної структури;

-  наступність  функціонально-структурного 
блоку  інструментарію  регулювання  економіч-
них  систем, що  визначає  спадкування  основних 
функцій попереднього інструментарію;

-  оновлення  функціонально-структурного 
блоку  інструментарію  регулювання  економічних 
систем,  що  відбиває  процес  утворення  нових 
організаційних форм.

Зазначені  принципи  є  основою для  вивчення 
еволюції  системи  ризик-менеджменту,  зумовле-
ної трансформацією організаційних форм і мето-
дів управління економічними системами, а також 
із  метою  методологічних  досліджень  процесу 
функціонально-структурного  формування  цього 
інструментарію на різних рівнях господарювання.

У  процесі  управління  ризиком  здійснюється 
діагностика  регіонального  середовища,  виро-
блення і ухвалення альтернативних рішень, роз-
роблення  механізмів  мінімізації  та  нівелювання 
ризиків.  Крім  того,  необхідно  досліджувати  при-
чини й умови ризикової ситуації, що вимагає про-
ведення повномасштабного дослідження зовніш-
нього та внутрішнього регіонального середовища 
і  зумовлює  розширення  і  коригування  завдань 
регіонального ризик-менеджменту [10, c. 18].

Необхідно  вказати  на  наявність  у  регіональ-
ній  системі  управління  ризиками  обов’язкового 
етапу  моніторингу  внутрішнього  і  зовнішнього 
регіонального  середовища,  що  зумовлює  іден-
тифікацію та селекцію ризиків,  зниження асиме-
тричності інформації, розвиток і підвищення регі-
ональної стійкості.

Невизначеність  регіональних  економічних 
процесів  зумовлює  асиметрію  використовува-
ної в процесі ухвалення рішень інформації, що є 
ознакою суб’єктивізму. Однак необхідно врахову-
вати,  що  «входом»  у  процесі  ухвалення  рішень 

є  сукупність  умов,  що  вимагає  трансформації 
стану регіональної економічної системи, яка ціле-
спрямована за рахунок нівелювання різних неви-
значеностей [11, c. 59]. Необхідно зазначити, що 
будь-яка невизначеність завжди взаємопов’язана 
з  випадковими  чинниками;  це  зумовлює  підви-
щення  складності  в  ухваленні  управлінського 
рішення  за  умов  зростаючої  невизначеності 
за  рахунок  кількісного  збільшення  випадкових 
факторів, що практично не піддаються контролю 
й обліку.

Ризик-менеджмент в управлінні регіональним 
економічним  розвитком  передбачає  наявність 
зворотного зв’язку, необхідного суб’єктові управ-
ління під час зміни стану об’єкта ризику з метою 
коригування  керуючого  впливу  з  одночасною 
оцінкою змін в елементах економічного потенці-
алу регіону, що зумовлює (за необхідності) кори-
гування конкретних параметрів і реалізацію уточ-
нюючого керуючого впливу.

До  принципів  системи  управління  ризиками 
(складника  управління  регіональним  економіч-
ним розвитком) належать такі:

1) усебічний аналіз і облік ризику кожного еле-
мента регіональної економічної системи;

2)  своєчасна,  повна,  достовірна,  неспотво-
рена інформація про регіональну економічну сис-
тему,  необхідна  для  розроблення  і  коригування 
ефективних управлінських рішень;

3)  гнучкість  і  оперативність  системи  оцінки 
ризику,  що  сприяє  оптимальному  обліку  опера-
тивної інформації, пов’язаної зі зміною регіональ-
ної економічної ситуації;

4)  компромісні  рішення  під  час  визначення 
вектора  економічного  розвитку  регіону,  спрямо-
вані  на  визнання  неминучості  обґрунтованого 
ідентифікованого ризику, що дозволяють оцінити 
його вплив на розвиток регіональної економічної 
системи та можливі наслідки;

5)  доступність  та  відкритість  забезпечують 
можливість  інформування  про  дієві  регіональні 
ризики всіх зацікавлених суб’єктів.

Ризики  регіонального  економічного  розви-
тку  (як  об’єкт  управління)  є  складною  катего-
рією  з  позиції  реалізації  управлінського  впливу, 
оскільки  економічний  розвиток  регіону  –  склад-
ний процес, тому під час управління зазначеними 
ризиками вплив має здійснюватися через склад-
ники, що викликають ці ризики. 

Сьогодні  в  системі  ризик-менеджменту  спо-
стерігаються  нові  тенденції:  зростання  невизна-
ченості  ризиків;  поширення  кількісних  методів 
визначення ризику; активізація контролю за ризи-
ками;  підвищення  точності  у  вимірюванні  ризи-
ків;  розроблення  нових  методик  організаційних 
технологій  в  управлінні  ризиками.  Посилюється 
увага  до  проблем  регіональної  системи  ризик-
менеджменту.
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Комплексність  системи  ризик-менеджменту 
зумовлює не зникнення втрат, а неперевищення 
під  впливом  сукупності  ризиків  втрат  над  очіку-
ваними величинами, що сприяє контролю зазна-
ченої  системи  сукупності  ризиків  регіонального 
економічного  розвитку  і  мінімізації  можливих 
втрат  у  несприятливій  ситуації.  Ризик-менедж-
мент  є  багатоступеневим  процесом,  що  діє  з 
метою  зменшення  або  компенсації  збитку  для 
об’єкта  в  разі  настання  несприятливої  події. 
Слід зазначити, що використання системи ризик-
менеджменту не позбавить від ризиків повністю, 
але сприяє прогнозуванню і мінімізації можливих 
втрат у разі несприятливого результату, оскільки 
система  оцінки  ризику  зумовлює  виділення  всіх 
джерел ризику, встановлення природи, виробни-
цтво якісної і кількісної оцінки, ухвалення управ-
лінських рішень на різному рівні [12].

У процесі управління ризиками необхідно про-
вести аналіз існуючих ризиків із метою отримання 
необхідної  інформації  для  подальшої  кількісної 
оцінки.  Одночасно  визначається  якісний  склад-
ник  шляхом  визначення  й  опису  всіх  істотних 
ризиків, властивих цьому середовищу, на підставі 
чого формуються варіанти розвитку несприятли-
вих ситуацій із побудовою функцій розподілу ймо-
вірності настання збитку.

Процес  аналізу  ризиків  є  двобічним:  від 
моменту  виявлення  ризику  до  його  оцінки,  і 
навпаки, від оцінки існуючого ризику до виявлення 
потенційних, пов’язаних з існуючим ризиком.

Вибір  найкращого  вектора  здійснюється  за 
рахунок  проведення  оцінки  порівняльної  ефек-
тивності  засобів  впливу.  У  процесі  оцінки  вели-
чини  і  ступеня  впливу  ризику  на  регіональний 
економічний  розвиток  у  регіональну  політику 
можуть бути внесені корективи з метою зниження 
виявлених  ризиків,  що  зумовлює  необхідність 
інтеграції  ризик-менеджменту  в  загальнооргані-
заційний процес формування стратегії регіональ-
ного  розвитку. У  такому разі  ефективність  стра-
тегії  буде  визначатися  здатністю дотримуватися 
балансу  між  оптимальним  ризиком  і  прибутко-
вістю  регіональної  ресурсної  бази,  і,  окрім  того, 
умінням розрахувати потенційні межі ризику, зни-
жувати вплив зазначеного ризику на регіональну 
економічну  систему  за  допомогою  інструмента-
рію ризик-менеджменту [13, c.100].

У  процесі  аналізу  ризиків  необхідним  уточ-
ненням  є  визначення  показника  ймовірності 
успішного  результату  в  разі  ухвалення  рішення, 
оскільки ризиком визначається дія  з  імовірністю 
досягнення  бажаного  результату,  що  дорівнює 
0,5,  причому  існує  зворотна  залежність  ймовір-
ності  і  ризику:  зі  зниженням  ймовірності  збіль-
шується ризик. Установлено, що розбіжність між 
об’єктивною  ймовірністю  і  суб’єктивною  її  оцін-
кою  передбачає,  що  об’єктивне  критичне  зна-

чення  ймовірності  успішного  результату  під  час 
оцінювання  суб’єктом  ситуації  як  ризикованої 
становить 0,38 (на підставі феномена «зміщеного 
вибору» Х. Хекхаузена, що модифікував «Модель 
вибору  ризику»  Дж.  Аткінсона  відповідно  до 
моделі В. Лефевра)  і  визначає можливість біпо-
лярного  вибору  суб’єкта  на  підставі  математич-
ного виразу дійсних коренів рівняння a2 – a = 1, 
що є «золотим перетином» [14]. 

Заключним етапом  процесу  управління  ризи-
ками  виступає  контроль  результатів,  що  перед-
бачає  оцінювання  відповідності  реалізації  намі-
ченого  регіонального  розвитку  та  отриманих 
результатів  із  метою  подальшого  коригування 
процесу  управління  регіональним  економіч-
ним  розвитком  і  що  виражається  у  визначенні 
нових обставин, які впливають на ступінь ризику, 
а  також  у  моніторингу  ефективності  діяльності 
систем  забезпечення  регіональної  економічної 
безпеки.

Коригування  процесу  управління  регіональ-
ним  економічним  розвитком  реалізується  шля-
хом  розроблення  і  здійснення  контрзаходів,  що 
сприяють подоланню негативних ризикових  тен-
денцій у чинній регіональній економічній страте-
гії  і формуванню більш ефективної  стратегії  (за 
необхідності).

У процесі управління ризиком передбачається 
отримання, передання, перероблення  і викорис-
тання  інформації, що вимагає проведення моні-
торингу  протягом  усього  процесу  управління 
регіональним економічним розвитком. Реалізація 
ризик-менеджменту вимагає отримання надійної 
і достатньої для кожних конкретних умов  інфор-
мації,  що  реалізує  можливість  ухвалення  кон-
кретного рішення щодо подальших дій у сформо-
ваних ризикових умовах.

Системою моніторингу забезпечується безпе-
рервність процесу фіксації результатів регіональ-
ної економічної діяльності  і порівняння їх із пла-
новими показниками. Моніторинг і прогнозування 
загроз  економічній  безпеці  виступає необхідним 
елементом  системи  управління  регіональним 
розвитком, оскільки має на меті виявлення в про-
цесі  моніторингу  якісних  змін  у  складі  й  змісті 
властивостей суб’єктів і об’єктів регіональної еко-
номічної  системи.  Моніторинг  загроз  економіч-
ній  безпеці  виступає  передумовою  проведення 
аналізу  і  діагностики  рівня  безпеки  регіональ-
ної  економічної  системи  та  її  окремих  складни-
ків  із метою  коригування  заходів  управлінського 
впливу,  визначення  кількісних  показників  потен-
ційних ризиків (ризик-індикаторів) і забезпечення 
досягнення  цільових  орієнтирів  регіонального 
розвитку. Контекст ефективного управління регі-
ональним  економічним  розвитком  вимагає  від 
системи  управління  ризиками мінімізації  впливу 
ризиків  на  матеріально-технічну  та  ресурсну 
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бази регіону, а також адаптацію його економічних 
зв’язків у несприятливу економічну ситуацію.

Відповідно  до  вищевикладеного  ми  пропону-
ємо  алгоритм, що  забезпечує  інтеграцію  інстру-
ментарію моніторингу загроз економічної безпеки 
в  систему  управління  регіональним  розвитком 
(рис. 1).

Особливістю  запропонованого  алгоритму  є 
співвіднесеність  його  етапів  з  етапами  розро-
блення стратегії соціально-економічного розвитку 
регіону  і  перманентним характером моніторингу 
загроз  економічній  безпеці  та  ризик-індикаторів; 
це  дозволяє  розглядати  сукупність  інструментів 
моніторингу  загроз  економічній  безпеці  підсис-

темами  системи  «нового»  державного  менедж-
менту на регіональному рівні,  головним завдан-
ням цього алгоритму має стати підвищення рівня 
безпеки  регіональної  системи  в  цілому  та  її 
складників зокрема.

Висновки з проведеного дослідження. 
У сформованих економічних умовах значну тео-
ретичну  та  прикладну  цінність  має  оцінка  та 
облік  регіональних  ризиків  як  важливих  склад-
ників  у  теоретичних  і  практичних  дослідженнях 
регіонального  управління,  оскільки  найбільша 
кількість  управлінських  рішень  розробляється 
і  реалізується  в  умовах  ризику,  що  зумовлює 
необхідність підтримки суб’єктів господарювання 

Рис. 1. Алгоритм моніторингу загроз економічній безпеці в умовах регіональних трансформацій
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регіональною владою за рахунок запровадження 
технічних нововведень і реалізації нетривіальних 
дій,  спрямованих  на  підвищення  конкурентних 
позицій і зміцнення регіональних економік. Отже, 
ризик потрібно не «обходити», а оцінювати його 
і керувати ним, що сприяє визначенню напрямів 
і  можливостей  забезпечення  сталого  регіональ-
ного економічного розвитку. 
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MODEL OF MONITORING OF ECONOMIC SECURITY IN CONDITIONS  
OF REGIONAL TRANSFORMATIONS

The article deals with the theoretical and methodological principles of management of regional risks in the 
context of regional transformations. The classical and neoclassical approaches of the essential risk category 
are considered. A distinction is made between the concepts of “threat” and “risk” and states that the threat can 
be defined as a real objective possibility of destructive changes in the essential characteristics of assets and 
economic agents, as well as the state of relations between them, due to changes in the parameters of the 
environment, and the risk – as a characteristic of the potential choice by the economic agent, characterized by 
the alternative, uncertainty, probability, determined by the difference in the result of an objective assessment of 
the state of the economic system, and the result of the rea planning of planned actions. It is noted that from the 
position of the economic regional system, the risk can be defined as regional activity related to the leveling of 
uncertainty by determining the possible rejection of the results of the implementation of the regional economic 
development strategy from the projected.

A number of principles of the basis for the functioning of systems that contribute to the maintenance of the 
economic entity from the negative effects of the influence of the internal and external environment are high-
lighted. There is a presence in the regional system of risk management of the obligatory stage of monitoring 
of the internal and external regional environment, which causes identification and selection of risks, reduction 
of asymmetry of information, development and increase of regional stability. An algorithm was developed that 
provides for the integration of tools for monitoring the threats of economic security to the regional development 
management system. It is proved that in today's transformational conditions in regional policy, due consider-
ation is to be given to the risk factor, the objectivity of its assessment, and the development of a regional risk 
management  system,  recommendations,  estimates and  forecasts  that  should be  taken  into  account when 
developing a regional economic development strategy.
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  РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Постановка проблеми. Оцінка  ефективності 
інвестиційного проекту  є одним  із  найголовніших 
етапів  його  розроблення  та  аналізу.  Оцінювання 
необхідно виконувати, дотримуючись певної послі-
довності  дій,  які  передбачають  якісну  підготовку 
вихідної інформації, розрахунок фінансових показ-
ників, правильне визначення коефіцієнтів дискон-
тування й розподілу, розрахунок впливу  інфляції, 
оцінку  інвестиційних ресурсів, урахування факто-
рів невизначеності та ризику. В умовах програмно-
цільового  планування  функціонування  та  розви-
тку  регіонів,  обмеженості  інвестиційних  ресурсів 
регіонального  розвитку,  хронічної  недостатності 
бюджетних  коштів  на  впровадження  інвестицій-
них проектів розвитку територій, з одного боку, та 
активізації  громадських  ініціатив  щодо  розвитку 
територій,  зокрема  у  написанні  та  впровадженні 
інвестиційних проектів,  пошуку  грантових  коштів, 
з  іншого  боку,  високої  актуальності  набуває 
питання  оцінки  ефективності  інвестиційного  про-
екту як на стадії його розроблення, так і на стадії 
виконання та  завершення. Тому узагальнення  та 
подальший  розвиток  методологічних  підходів  до 
оцінювання  ефективності  інвестиційних  проектів, 

представлення  їх  у  зрозумілому  та  придатному 
для широкого  використання  вигляді  є  нагальним 
завданням для наукових розвідок.

Аналіз останніх джерел досліджень і публі-
кацій. Дослідження в галузі формування методо-
логії оцінювання економічної ефективності  інвес-
тицій та інвестиційних проектів розпочато давно і 
ведуться як вітчизняними, так  і зарубіжними вче-
ними, серед яких слід вказати на праці  І. Бланка 
[1], С. Богуславської [2], О. Березіної [19], А. Гойка 
[3], В. Гриньoвої [6], М. Дeнисeнка [4; 5], В. Красов-
ського  [17],  Т.  Майoрoвої  [9],  О.  Омельченка  [8], 
В. Пoнoмарeнка [6], Т. Хачатурова [18], О. Черевка 
[19], O. Ястрeмської [6] та ін.

Постановка завдання. Метою статті  є  аналіз 
розроблених методичних підходів до оцінки ефек-
тивності  інвестицій,  визначення  їх  особливостей 
та обґрунтування пропозицій щодо адаптації наяв-
них методик до сучасних умов господарювання.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інвестиції, як відомо [1; 4; 6], є вкладенням заоща-
джених  коштів  у  різні  сфери людської  діяльності 
з метою отримання додаткового доходу (прибутку) 
або будь-якої вигоди. Залежно від цільового при-

АНАЛІЗ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ  
ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
ANALYSIS OF METHODICAL APPROACHES TO EFFICIENCY  
EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS

УДК 330.322

Гончарова Н.М.
к.е.н., доцент,
доцент кафедри вищої математики 
Черкаський державний технологічний 
університет

У статті здійснено ґрунтовний ретроспек-
тивний аналіз методичних підходів до оцінки 
ефективності інвестиційних проектів. 
Висвітлено переваги та недоліки існуючих 
підходів до оцінки ефективності інвести-
ційних проектів. Окреслено найважливіші 
особливості інвестиційних проектів, враху-
вання яких є об’єктивно необхідним під час 
розроблення методичного інструментарію 
оцінки їхньої ефективності та обґрунто-
ваного вибору найбільш ефективного варі-
анту. Здійснено аналіз принципів оцінки 
ефективності інвестиційних проектів та 
виокремлено найважливіші з них з урахуван-
ням практичного досвіду оцінювання ефек-
тивності. Надано пропозиції щодо адаптації 
наявних методик до сучасних умов господа-
рювання. 
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний 
проект, економічний ефект, показники еко-
номічної ефективності, методичні підходи 
до оцінки ефективності інвестицій.

В статье осуществлен подробный ретро-
спективный анализ методичных подходов 
к оценке эффективности инвестиционных 
проектов. Освещены преимущества и недо-
статки существующих подходов к оценке 
эффективности инвестиционных проек-
тов. Определены важнейшие особенности 
инвестиционных проектов, учет которых 
является объективно необходимым при раз-
работке методического инструментария 
оценки их эффективности и обоснованного 
выбора наиболее эффективного варианта. 

Осуществлен анализ принципов оценки 
эффективности инвестиционных проек-
тов и выделены важнейшие из них на основе 
практического опыта оценки эффективно-
сти. Сформированы предложения по адап-
тации имеющихся методик к современным 
условиям хозяйствования.
Ключевые слова: инвестиции, инвести-
ционный проект, экономический эффект, 
показатели экономической эффективно-
сти, методичные подходы к оценке эффек-
тивности инвестиций.

The detailed retrospective analysis of method-
ological approaches to assessing the effective-
ness of investment projects was provided at the 
article. The advantages and disadvantages of 
existing approaches to the evaluation of the effec-
tiveness of investment projects were highlighted. 
The most important features of investment proj-
ects were determined. These features must be 
taken into consideration when developing meth-
odological tools for assessing their effectiveness 
and justifying the most effective option. The 
analysis of principles for evaluating the effective-
ness of investment projects was carried out. The 
most important of these principles were identified 
on the basis of practical experience of effective-
ness evaluation. Proposals aimed on adapting 
the existing methods to the current conditions of 
entrepreneurship were elaborated.
Key words: investment, investment project, 
economic effect, indicators of economic effi-
ciency, methodical approaches to the evaluation 
of investment efficiency.
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значення всі інвестиції можна диференціювати на 
реальні  (економічні)  інвестиції,  цільове  призна-
чення яких полягає у створенні нових або розши-
ренні  діючих  виробничих  потужностей  (основних 
виробничих  фондів),  що  називаються  капіталь-
ними  вкладеннями,  які  забезпечують  зростання 
реальних  (матеріальних)  активів  підприємства, 
та фінансові  (портфельні)  інвестиції, що  направ-
ляються  для  придбання  нематеріальних  активів 
(акції,  облігації,  банківські  депозити  тощо);  спо-
живчі інвестиції, призначені для придбання фізич-
ною  особою  різного  майна,  зокрема  предметів 
тривалого  користування  (транспортних  засобів, 
житлових  приміщень,  земельних  ділянок  і  т.д.), 
придбаних  із  метою  або  отримання  додаткового 
доходу (за умови здання майна в найм), або збе-
реження грошей від інфляції.

Як  правило,  заощаджені  фінансові  ресурси 
набувають  того  чи  іншого  вигляду  інвестицій 
залежно від напряму їх вкладення, обраного влас-
ником цих ресурсів, тобто інвестором [8].

Оскільки  інвестиції,  як  і  будь-який  інший еко-
номічний  ресурс,  завжди  обмежені,  тобто  дефі-
цитні,  то  процесу  їх  вкладення  передує  досить 
складна процедура вибору найбільш раціональ-
ного та ефективного, насамперед для інвестора, 
напряму  використання  інвестицій.  В  умовах 
зазначеного  дефіциту  роль  (призначення)  еко-
номічної  науки  полягає  в  постійному  виборі  тих 
напрямів  укладення  інвестиційних  ресурсів,  які 
забезпечують  найбільш  високу  віддачу  від  них. 
Завдання  економічної  науки  полягає  не  стільки 
в  ухваленні  остаточного  рішення  про  вибір,  що 
є  прерогативою  власника  того  чи  іншого  еконо-
мічного  ресурсу  (наприклад,  інвестора),  скільки 
в  розробленні  відповідного  інструментарію,  що 
дозволяє  здійснювати  всебічно  обґрунтований 
вибір  (з  певної  кількості  альтернативних  варі-
антів)  найбільш  ефективного.  Указаний  інстру-
ментарій,  який поєднує в  собі методичні основи 
та  відповідний  алгоритм  розрахунку  показників 
оцінки  ефективності  певної  сукупності  варіантів 
вкладення  інвестицій,  передбачає  обов’язкову 
наявність  спеціального  критерію,  з  екстремаль-
ного  (максимальному  або  мінімального)  зна-
чення якого проводиться порівняння цих варіан-
тів  і  вибір  із них одного, найбільш ефективного. 
Отже, будь-яке інвестиційне завдання може бути 
зараховане до класу завдань, які мають багато-
варіантність  рішення,  що  викликає  об’єктивну 
необхідність  прийняття  (встановлення)  крите-
рієм відбору такого показника, який характеризує 
ефективність інвестицій та володів би основними 
властивостями:  чітка,  якісна  визначеність,  кіль-
кісна  вимірність,  комплексність  і  достовірність. 
Критерій,  що  відповідає  зазначеним  вимогам, 
забезпечить  необхідний  у  цьому  випадку  рівень 
об’єктивності оцінки всіх варіантів рішення інвес-

тиційного завдання з метою вибору на його основі 
найбільш ефективного.

Через  специфічні  особливості,  об’єктивно 
притаманні  інвестиційним  завданням  взагалі  і 
завданню оцінки ефективності інвестиційних про-
ектів зокрема, вибір  і науково-методичне обґрун-
тування  такого  критерію,  розроблення  методики 
його розрахунку, встановлення та розрахунок сис-
теми інших показників, що додатково оцінюють цю 
ефективність, є складною науковою проблемою.

До найважливіших особливостей інвестиційних 
проектів,  урахування  яких  є  об’єктивно  необхід-
ним під час розроблення методичного  інструмен-
тарію оцінки ефективності їх варіантів і обґрунто-
ваного  вибору  серед них  найбільш ефективного, 
належать такі:

 – існування різних (часом суперечливих) інтер-
есів у багатьох (як безпосередніх, так і опосеред-
кованих) учасників проекту;

 – наявність комплексу різноманітних наслідків, 
що наступають у результаті реалізації  інвестицій-
ного проекту;

 – здійснення  інвестування  в  будь-який  проект  
в умовах різноманітних ризиків;

 – розроблення  і  реалізація  інвестиційних  про-
ектів  в  умовах  постійно  мінливого  зовнішнього 
середовища.

Ілюстрацією  зазначеної  вище  складності  
наукової  проблеми  розроблення методичних  під-
ходів щодо оцінки ефективності  інвестицій у різні 
підприємницькі  (виробничі,  господарські)  проекти 
може слугувати представлений нижче аналіз ево-
люції  наукових  поглядів  на  вирішення  цієї  про-
блеми в нашій країні.

Дослідженню  проблеми  ефективності  капі-
тальних вкладень у радянський період присвячені 
праці багатьох економістів, проте найбільший вне-
сок у вирішення цієї проблеми зробили такі вчені, 
як  акад.  Т.  Хачатуров  [18]  і  В.  Красовський  [17], 
основні ідеї яких були закладені в офіційних нор-
мативних документах із визначення ефективності 
капітальних вкладень та  ін. Розроблені для умов 
планової  економіки,  де  превалювала  державна 
власність,  на  інвестиції,  на  результати,  отримані 
від  вкладення,  методичні  рекомендації  з  оцінки 
як  абсолютної,  так  і  порівняльної  ефективності 
капітальних вкладень досить успішно виконували 
свою роль. Як  у методиках, що  застосовувалися 
раніше [10; 13–15], так і в сучасному методичному 
інструментарії  оцінки  ефективності  інвестицій 
[11–12],  використовувався  один  і  той же методо-
логічний  підхід,  згідно  з  яким  така  оцінка  в  най-
загальнішому  вигляді  визначається  відношенням 
отриманого  внаслідок  інвестування  кінцевого 
корисного результату (ефекту) до суми витрат, які 
забезпечують  цей  ефект.  У  межах  цього  підходу 
існують  два  основні  методи:  «витрати-ефектив-
ність» і «витрати-вигоди».
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Суть цих методів полягає в тому, що в першому 
випадку необхідно встановити найбільш економіч-
ний спосіб досягнення наміченого результату або 
результату, який важко піддається вартісній оцінці. 
У  другому  випадку  кінцевий  результат  реалізації 
інвестиційного проекту порівняно легко піддається 
вартісній  оцінці.  Тому  перший  спосіб  і  в  радян-
ських методиках [10; 13–15; 17; 18], і в розробках 
сучасних  авторів  [3;  5;  7]  використовується  для 
оцінки порівняльної ефективності шляхом визна-
чення  найбільш  ефективного  варіанту,  що  має 
мінімальну суму приведених витрат. Другий метод 
(«витрати-вигоди»)  покладений  в  основу  мето-
дик, що  використовуються  в  пострадянський  час  
[2; 11–12; 19]. 

Із  загального  переліку  основних  принципів 
оцінки ефективності інвестиційних проектів [1–19] 
розглянемо найважливіші з точки зору розглянутих 
відмітних особливостей нових і старих методик. 

Перший  принцип.  Розгляд  проекту  протягом 
усього його життєвого циклу (розрахункового пері-
оду):  від  проведення  передінвестиційних  дослі-
джень до припинення проекту.

Цей  принцип,  уперше  введений  та  викорис-
таний  у  вітчизняних  офіційних  методичних  доку-
ментах  з  оцінки  ефективності  інвестицій  [11–12], 
припускає  здійснення  такої  оцінки  за  допомогою 
динамічних  показників,  що  відбивають  розви-
ток  проекту  в  умовах,  що  змінюються,  зокрема 
в  зовнішньому  середовищі.  Реалізація  цього 
принципу  істотно  підвищує  рівень  достовірності 
одержуваних  оцінок  ефективності  інвестиційного 
проекту  протягом  усього  його  життєвого  циклу, 
оскільки дозволяє враховувати:

 – можливі зміни рівня попиту на свою продук-
цію і тому динаміку обсягів виробництва;

 – очікувані коливання цін як на вироблену про-
дукцію, так і на споживані ресурси;

 – імовірні зміни в технічному рівні виробництва 
та продукції, що випускається;

 – рівень  доступності  фінансових  джерел  для 
покриття потреб проекту в інвестиціях на кожному 
етапі реалізації проекту. 

Методики  оцінювання  економічної  ефектив-
ності  капіталовкладень  [15]  адаптовані  до  пла-
нової  системи  господарювання  та  її  потреб.  Від-
повідно  до  них  приведення  капітальних  витрат 
до річної розмірності у вигляді умовної величини 
(Кумовн  річн)  здійснювалося  шляхом  множення  їх 
загальної величини (Кзаг) на нормативний коефіці-
єнт ефективності капітальних вкладень (Енорм):

Кумовн річн = Кзаг × Ен                         (1)
Сума річних поточних (експлуатаційних) витрат 

на  виробництво  запроектованої  продукції  визна-
чалася  як  середньорічна  величина  повної  собі-
вартості всього випуску продукції за умови еконо-
мічного  освоєння  потужності.  Ціни  на  продукцію 
і  ресурси,  що  використовувались,  приймались 

стабільними без їх можливої зміни в перспективі. 
На  основі  такого  підходу  визначалися  показники 
як абсолютної (термін окупності вкладень, рівень 
рентабельності), так і порівняльної (сума приведе-
них витрат) економічної ефективності капітальних 
вкладень. Сума приведених витрат розраховува-
лася за виразом:

Z = Ci + Ki * EH min Z.                (2)
За  мінімального  значення  наведених  витрат 

(Z) проводився вибір найбільш ефективного серед 
деякої кількості альтернативних (щодо досягнення 
кінцевого  результату)  варіантів  проекту.  Таким 
чином, у проведених (відповідно до [13]) розрахун-
ках  ефективності  капітальних  вкладень  можливі 
зміни в часі (як внутрішніх умов, так і зовнішнього 
(стосовно проекту) середовища) жодним чином не 
враховувалися. Через це використання розгляну-
того принципу, що дозволяє отримати оцінку ефек-
тивності проекту в динаміці, є однією з основних 
переваг сучасних методичних указівок (порівняно 
з тими, що використовувалися раніше).

Другий  принцип.  Урахування  наявності  різних 
учасників  проекту,  диференціації  їхніх  інтересів  і 
різних  оцінок  вартості  капіталу,  що  виражаються 
в індивідуальних значеннях норми дисконту.

В умовах державного монополізму, властивого 
соціалістичному методу господарювання, держава 
залишалася практично єдиним власником фінан-
сових  ресурсів  (інвестицій),  засобів  і  результатів 
виробництва.  Проблема  врахування  інтересів 
учасників  будь-якого  проекту  (нове  будівництво, 
розширення,  реконструкція  підприємств)  під  час 
формування  методики  оцінки  його  ефективності 
взагалі  не  стояла.  Домінуюче  положення  серед 
джерел капітальних укладень (інвестицій) для реа-
лізації проектів займало бюджетне фінансування, 
оскільки ринку капіталу (як такого) не  існувало, а 
банківське  кредитування  було  вкрай  обмеженим, 
зокрема для поповнення оборотних коштів.

Капітальні  вкладення  для  реалізації  проектів 
виділялися державою з бюджету у вигляді центра-
лізованих  коштів  на  безповоротній  і  безоплатній 
основі.  Принцип  терміновості  при  цьому  дотри-
мувався шляхом нормативного терміна окупності 
(повернення)  капітальних  укладень.  Слід  при 
цьому  зазначити,  що  реального  повернення  під-
приємствами фінансових ресурсів державі не від-
бувалося,  а  сам  показник  нормативного  терміна 
окупності (як і обернений до нього норматив абсо-
лютної економічної ефективності) застосовувався 
тільки критерієм ухвалення рішень про реалізацію 
інвестиційних проектів і їх фінансування.

Процеси трансформації централізовано плано-
ваної  економіки,  супроводжувались  виникненням 
нових  форм  власності,  чим  зумовили  відповідні 
перетворення  «старих»  і  формування  «нових» 
суб’єктів господарювання: виробників, споживачів, 
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підприємців,  власників,  інвесторів,  комерційних 
банків і т.д. Тому реалізація будь-якого інвестицій-
ного проекту тепер є справою не тільки і не стільки 
держави,  скільки  перерахованих  вище  суб’єктів 
господарювання,  кожен  із  яких  не може  не мати 
своїх  суб’єктивних  інтересів.  Ці  інтереси  часто 
можуть не збігатися(а іноді навіть суперечити один 
одному), що  зумовлює необхідність  знаходження 
компромісу  під  час  формування  умов  реалізації 
проекту та під час розрахунків ключових параме-
трів  і  показників,  які  оцінюють його ефективність 
(цін, процентних ставок, розмірів дивідендів, суми 
одержуваного ефекту, термінів повернення інвес-
тицій, рівня ефективності тощо).

Найбільш  яскраво  суперечливість  інтересів 
проглядається  у  лінії  «власник-підприємець»  [9]. 
Природно,  що  власник  зацікавлений  у  максимі-
зації  поточного  прибутку,  зокрема дивідендів;  він 
здебільшого зацікавлений у максимізації потенцій-
ного  прибутку  в  довгостроковому  аспекті,  темпів 
росту  реальних  активів,  підтримання  престижу 
фірми  і  самого  підприємця  тощо.  У  лінії  «вироб-
ник-споживач»  перший  зацікавлений  у  зростанні 
цін на вироблену продукцію (послуги), а другий – 
у їх зниженні. Кожен із можливих партнерів із реа-
лізації інвестиційного проекту зацікавлений у мак-
симізації своєї частки від участі в ньому.

Протиріччя  між  економічними  інтересами  під-
приємця  та  національною  економікою  довгі  роки 
знімалося  у  нас  за  допомогою  орієнтації  під  час 
ухвалення рішень про інвестиції в проект тільки на 
критерій  народногосподарської,  а  не  госпрозра-
хункової  економічної  ефективності.  Сьогодні  для 
проектів  і  нововведень,  що  самостійно  здійсню-
ються підприємцями на свій страх і ризик за раху-
нок власних або залучених (зворотних  і платних) 
фінансових  ресурсів,  вимога  пріоритету  крите-
рію  національної  економічної  ефективності  не  є 
обов’язковою.  Оцінка  економічної  ефективності 
проектів  із  макроекономічних  позицій  стає  необ-
хідною в разі державного замовлення або фінан-
сування  за  рахунок  коштів  державного  бюджету. 
Розрахунок  національного  економічного  ефекту 
може проводитися у випадках,  коли підприємець 
розраховує  на  надання,  наприклад,  податкових 
пільг, пільгового кредиту тощо.

Компроміс  інтересів  учасників  проекту  знахо-
дить відображення в рівні відсоткової ставки дис-
контування,  що  враховує,  з  одного  боку,  доход-
ність,  з  іншого  –  ризик  від  участі  в  реалізації 
проекту і підприємця, і кредиторів, і власника. 

Усі  зазначені  вище  аспекти  врахування  наяв-
ності різних учасників проекту та їхніх економічних 
інтересів відображені в сучасних методичних нор-
мативних документах [11–12 та ін.]. Це врахування 
здійснюється  за  допомогою  запропонованого 
методичного  інструментарію  і  на  основі  розра-
хунку різних видів і форм ефективності, як ми вва-

жаємо,  не  повністю  враховує  часом  суперечливі 
щодо  інтересів  безпосередніх  учасників  проекту 
(інвестора, власника, споживача та ін.) громадські 
інтереси,  пов’язані  із  зацікавленістю  населення 
в збереженні навколишнього середовища.

Екологічні інтереси людей, що живуть по сусід-
ству  з  виробничим об’єктом, що будується щодо 
проекту,  повністю  ігноруються  під  час  оцінки 
комерційної ефективності. 

Загальновідомо,  що  найбільш  істотним 
з  усього  переліку можливих  наслідків  здійснення 
будь-якого  інвестиційного  проекту  є  екологічні 
(як позитивні, так і негативні) результати. І оскільки 
в  реальній  практиці  розроблення,  обґрунтування 
та  ухвалення  рішення  про  реалізацію  практично 
будь-якого проекту проводиться розрахунок тільки 
комерційної його ефективності (під час здійснення 
врахування  екологічних  наслідків),  а  отже,  роз-
рахунок  суспільних  інтересів  ігнорується,  то  це 
призводить  до  отримання  недостовірних  оцінок 
ефективності  проектів  і  ухвалення  не  завжди 
обґрунтованих і виправданих рішень щодо їх реа-
лізації.

На  відміну  від  звичайних  економічних  інвес-
тицій,  екологічні  інвестиції  несуть  у  собі  щонай-
менше  два  ефективних  напрями  (соціальний  та 
економічний) [8, с. 183].

Позитивний  ефект  можна  охарактеризувати 
такими  чинниками,  як  скорочення  деструктивного 
впливу  на  навколишнє  середовище;  скорочення 
видобутку  та,  як  наслідок,  збереження природних 
ресурсів;  поступове  відновлення  екологічної  рів-
новаги  та  скорочення  рівня  техногенного  наван-
таження.  Важливими  соціальними  чинниками 
доцільності  та  важливості  екологічних  інвестицій 
є  збільшення  тривалості життя  населення;  скоро-
чення рівня захворюваності; поліпшення умов праці; 
збереження природних ландшафтів тощо [16, с. 51].

Як  показав  аналіз  практики  реалізації  інвес-
тиційних  проектів,  зокрема  щодо  використання 
техногенних  утворень,  упровадженню підлягають 
проекти, що  забезпечують високий рівень еконо-
мічної комерційної ефективності, що не враховує 
екологічних  наслідків  їх  реалізації. Навіть  із  чис-
ленних природоохоронних проектів, спрямованих 
на виробниче застосування відходів, що сприяють 
оздоровленню середовища проживання  і відпові-
дають суспільним  інтересам, здійснюється тільки 
невелика  частина  таких  проектів,  які  отримують 
високу оцінку економічної ефективності, що відпо-
відає комерційним інтересам безпосередніх учас-
ників проекту.

Третій принцип. Урахування (в кількісній формі) 
впливу невизначеностей і ризиків, що супроводжу-
ють реалізацію проекту. Цей принцип дуже  тісно 
пов’язаний  із  першим  (розгляд  проекту  протягом 
усього його життєвого циклу), оскільки тривалість 
періоду розрахунку параметрів проекту і необхід-
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ності  врахування  динамічних  змін  припускають 
використання прогнозних оцінок.

Очевидно,  що  різні  характеристики  проектів 
можуть  прогнозуватися  з  різним  ступенем  точ-
ності,  що  об’єктивно  зумовлює  певний  ступінь 
ризику реалізації проекту. Величина ризику прямо 
пропорційна масштабам проекту  або  заходам  та 
тривалості періоду його здійснення. Слід підкрес-
лити, що загальний ризик нездійсненності проекту 
пов’язаний із тим, що процес його реалізації про-
тікає  під  дією  більшої  кількості  різних  факторів, 
із кожним із яких пов’язане виникнення специфіч-
ного виду ризику.

Залишивши  за  межами  цього  дослідження 
розгляд  існуючих  видів  ризиків,  а  також  можли-
вих способів  їх зниження або запобігання, зазна-
чимо, що  під  час  оцінки  ефективності  інвестицій 
загальний ступінь ризику нездійсненності проекту 
може  враховуватися,  наприклад,  шляхом  пропо-
рційного  збільшення  ставки  дисконтування  та  ін. 
Природно, що в умовах планової економіки, коли 
протягом досить  тривалого періоду  (10–20 років) 
діяли державно єдині стабільні ціни на продукцію 
і ресурси, обсяги виробництва за проектом уста-
новлювалися  державою,  яка  виділяла  капітальні 
вкладення на його реалізацію, фактор ризику, під 
яким найчастіше могли розглядатися лише форс-
мажорні  обставини  (ризик  стихійних  лих,  війн 
і т.д.), не враховувався.

Під  час  оцінки  ефективності  інвестиційного 
проекту обов’язково повинен ураховуватися фак-
тор ризику, який має вигляд можливого зменшення 
віддачі від вкладеного капіталу (порівняно з очіку-
ваною величиною). Із метою виявлення і зниження 
ризику  вкладень  робиться  аналіз  стійкості  інвес-
тиційного проекту за його параметрами та зовніш-
німи факторами [3].

Четвертий  принцип.  Принцип  позитивності  й 
максимуму ефекту. Згідно з рекомендаціями, для 
того, щоб інвестиційний проект із точки зору інвес-
тора був визнаний ефективним, необхідним є те, 
«щоб ефект реалізації проекту, що його породжує, 
був позитивним; під час порівняння альтернатив-
них  варіантів  ІП  перевага  повинна  надаватися 
проекту з найбільшим значенням ефекту

Критерієм,  що  виражає  суму  отриманого  від 
реалізації  інвестиційного  проекту  ефекту,  висту-
пає чистий дисконтований дохід (далі – ЧДД). Від-
повідно до «Методичних рекомендацій ...» інвести-
ційний проект (із позиції абсолютної ефективності) 
вважається  ефективним,  якщо  ЧДД  >  0.  Під  час 
порівняння  декількох  альтернативних  варіантів 
проекту  порівняльна  оцінка  ефективності  також 
здійснюється за критерієм ЧДД, а найбільш ефек-
тивним  визнається  варіант  проекту,  що  забезпе-
чує максимальне значення ЧДД.

Слід зазначити, що в «Методичних рекоменда-
ціях…»  [12] пропонується застосовувати систему 

критеріальних показників, до якої, крім ЧДД, вклю-
чаються  такі  показники,  як  індекс  прибутковості 
(далі  –  ІД),  внутрішня  норма  дохідності  (далі  – 
ВНД),  термін  окупності.  При  цьому  ухвалення 
рішення про інвестування коштів в альтернативні 
проекти ускладнюється тим, що перераховані кри-
терії можуть суперечити один одному.

У  методиках,  які  використовувались  раніше, 
крім  показника  «сума  приведених  витрат»  (фор-
мула  2)  використовувався  критерій  –  коефіцієнт 
абсолютної  економічної  ефективності, що  визна-
чався відношенням річної суми прибутку, отрима-
ної  в  результаті  реалізації  проекту,  до  загальної 
суми  капітальних  вкладень, що  забезпечили  цей 
прибуток.
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При  цьому  коефіцієнт  Е  мав  задовольняти 
умову:

ЕР  > Ен,                                (4)
де Ен – директивно встановлюваний державою 

нормативний  коефіцієнт  економічної  ефектив-
ності,  що  визначає  мінімальний  питомий  рівень 
віддачі капітальних вкладень, нижче якого вона не 
могла бути.

Коефіцієнт Е у багатьох літературних джерелах 
тих  років  трактувався ще  й  як  коефіцієнт  приве-
дення  капітальних  вкладень  до  розмірності  річ-
ної величини поточних витрат, що забезпечувало 
можливість  їх  додавання для  розрахунку  загаль-
ної суми наведених витрат за виразом (2).

Величину  Е  пропонувалося  розглядати  і  як 
питому  нормативну  прибутковість  капітальних 
вкладень, яку хотів би отримати їх власник – дер-
жава. Цей показник у добутку із сумою капітальних 
вкладень дає можливість розрахувати річну вели-
чину  нормативного  (очікуваного)  прибутку  (Пр). 
Дійсно, із виразів (3) і (4) виходить:                                             Ер = Прн

Кзаг
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                                               𝑎𝑎𝑡𝑡 =
1
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 = Ен Кзаг                            (5)
Таким  чином,  сума  нормативного  прибутку 

(Пр)  і поточних витрат на виробництво  (C) є нор-
мативно  приведеними  витратами  на  проект,  які 
є  за  своїм  економічним  змістом  і  суттю  «ціною» 
конкретного  проекту  або  «ціною»  маси  виробле-
ного в результаті реалізації проекту товару. Тому 
порівняння  альтернативних  проектів  здійснюва-
лося саме за показником приведених витрат. Най-
більш  пріоритетним  уважався  проект  (варіант)  із 
мінімальними приведеними витратами, тобто той 
варіант  проекту,  який  забезпечував  мінімальний 
рівень «ціни», проектованої до виробництва про-
дукції. В умовах державного монополізму і відсут-
ності конкуренції, чим характеризувалася планова 
економіка,  таке  трактування  наведених  витрат 
мало  право  на  існування,  оскільки  величина  Z 
дійсно слугувала критерієм відбору серед певної 
кількості альтернативних проектів (варіантів) най-
більш ефективного  (з  точки  зору мінімізації  ціни, 
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проектованої  до  виробництва  продукції  в  інтер-
есах суспільства і держави).

П’ятий  принцип. Облік фактора  часу.  Витрати 
і прибутки, пов’язані з будь-якою інвестицією, так 
чи  інакше  розподілені  у  часі.  Завдяки  тому,  що 
в  економіці  водночас  існує  багато  можливостей 
інвестування, ціна витрат і прибутку залежить від 
моменту  часу,  на  який  вони  припадають.  Саме 
тому  правильна  оцінка  ефективності  інвестицій 
неможлива  без  правильного  співставлення  ціни 
цих витрат і прибутку за часом [3].

При цьому з позиції року, що передує року початку 
реалізації  проекту,  усі  майбутні  грошові  надхо-
дження є менш цінними. Це знецінення майбутніх 
потоків  визначається  приведенням  різночасових 
(що належать до різних років реалізації  проекту) 
результатів і витрат до початкового моменту часу. 
Основним економічним нормативом, що викорис-
товується під час дисконтування, є норма дисконту 
(е), що виражається в частках одиниці й у відсо-
тках. Фактор часу в фінансово-економічних розра-
хунках  вираховується  за  допомогою  коефіцієнта 
дисконтування  (аt), що визначається  за виразом:
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,                  (6)

де  e  –  норма  дисконту  або  ставка  дисконту-
вання;

tn – кінець n-го кроку;
t0 – момент приведення;
n – порядковий номер року, результати і витрати 

якого приводяться до року приведення, тобто дис-
контуються.

Оскільки  найчастіше  моментом  приведення 
вибирають базовий момент (початок відліку часу), 
тобто t0 = 0, то вираз (6) матиме такий вигляд:
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Фактор часу враховувався в методичних реко-
мендаціях  минулих  років  досить  специфічним 
чином: 
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Суть  коефіцієнта  «В»  пояснювалася  не  сто-
совно знецінення майбутніх доходів і витрат порів-
няно  з  грошовими  їх  еквівалентами  з  точки  зору 
сьогоднішнього  дня,  а  лише  необхідністю  при-
ведення  капітальних  вкладень  різних  років  до 
одного моменту  часу. Виходячи  з  цього,  коефіці-
єнт е називався нормативним коефіцієнтом приве-
дення, значення якого задавалося власником капі-
тальних  вкладень,  тобто  держави.  Таким  чином, 
науково-методологічне  обґрунтування  економіч-
ної  сутності  величини  коефіцієнта  «В»  отримало 
своєрідне політичне підґрунтя, оскільки за умови 
функціонування  соціалістичного  методу  господа-
рювання офіційно не могли бути визнані властиві 
для  ринкової  економіки  принципи  «Гроші  пови-
нні  працювати»,  «Гроші  роблять  гроші»  і  «Час  – 

гроші», на яких і будується вся процедура дискон-
тування.

Шостий  принцип.  Урахування  всіх  найбільш 
істотних наслідків реалізації проекту. Під час визна-
чення  ефективності  інвестиційних  проектів  пови-
нні  враховуватися  всі  наслідки  його  реалізації  
(як безпосередньо економічні, так і позаекономічні 
(зовнішні  ефекти,  суспільні  блага)).  У  тих  випад-
ках, коли вплив на ефективність допускає кількісну 
оцінку,  її  слід  провести.  В  інших  випадках  ураху-
вання цього впливу має здійснюватися експертно.

Отже,  оцінюючи  ефективність  інвестиційних 
проектів  (переважно  з  позиції  чисто  економічних 
результатів, без урахування екологічних наслідків) 
неможливо  забезпечити  отримання  об’єктивної 
та  достовірної  оцінки  ефективності  проектів,  що 
може  привести  до  ухвалення  рішень  про  реа-
лізацію  високоефективних  (з  економічної  точки 
зору)  і  тому  привабливих  для  потенційних  інвес-
торів проектів, але несприятливих чи небезпечних 
з екологічних позицій, а отже, в кінцевому рахунку 
неефективних (із точки зору суспільних (народно-
господарських) інтересів).

Такий підхід призводить до того, що практично 
всі  проекти  природоохоронного  характеру  під 
час  оцінки  ефективності  виявляються фінансово 
непривабливими, а проекти, спрямовані на розши-
рення масштабів користування природно-ресурс-
ного  потенціалу,  отримують  високу  оцінку  еконо-
мічної ефективності.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, проведене дослідження щодо мето-
дичних  підходів  до  оцінки  ефективності  інвести-
ційних  проектів,  які  використовувалися  раніше 
і нині, показало: 

 – чітко виражену позитивну тенденцію з удоско-
налення вітчизняних методик,  зокрема в напрямі 
більшої адаптації до поточних потреб та інтересів 
інвесторів;

 – широке  застосування  міжнародного  досвіду 
оцінки  ефективності  інвестицій  та  його  адаптації 
до вітчизняних умов господарювання;

 – визнання  рекомендаціями  необхідності 
оцінки  не  тільки  економічної,  але  й  соціальної, 
екологічної та суспільної ефективності.
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ANALYSIS OF METHODICAL APPROACHES TO EFFICIENCY EVALUATION  
OF INVESTMENT PROJECTS

The evaluation of  the effectiveness of  an  investment project  is one of  the most  important  stages  in  its 
development and analysis. The efficiency evaluation of investment projects must consist following sequence 
of actions: the qualitative preparation of the initial information, the calculation of financial indicators, the cor-
rect determination of  the discounting and distribution coefficients,  the calculation of  the  impact of  inflation, 
the assessment of investment resources, the consideration of factors of uncertainty and risk. In the context 
of programmatic planning of the functioning and development of regions, the limited investment resources of 
regional development, chronic insufficiency of budget funds for the implementation of investment projects of 
development of territories, on the one hand, and the intensification of public initiatives on the development of 
territories, in particular, in the writing and implementation of investment projects, the search for grant funds, 
on  the other,  the  issue of efficiency evaluation of  investment projects  is  relevant nowadays. Therefore,  the 
generalization and further development of methodological approaches to the evaluation of the effectiveness of 
investment projects, presentation of them in the form that is clear and suitable for using, is an urgent task for 
scientific development.

The purpose of the article is to analyze the developed methodological approaches to efficiency evaluation 
of investment projects and to identify their features.

Research of methodological approaches to evaluating the effectiveness of  investment projects gave the 
opportunity to elaborate three main points. Firstly, there is a clear positive tendency towards the improvement 
of domestic methods in the direction of their greater adaptation to current needs and interests of investors. 
Secondly, the using of international experience in evaluating the efficiency of investments increased in Ukraine, 
as so as its adaptation to domestic conditions of entrepreneurship. Thirdly, the contemporary methodic recom-
mendations provides evaluation as well as economic and social, environmental and social efficiency.
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Постановка проблемы.  Современные  эко-
номические  реалии  создают  условия,  при  кото-
рых  одним  из  важных  ресурсов  регионального 
развития  становится  бренд  территории.  Миро-
вой экономический кризис и застои в экономике 
подталкивают города и регионы к поиску допол-
нительных  источников  дохода.  Для  расшире-
ния  возможностей  территориям  необходимо 
обеспечить  благоприятный  для  привлечения 
инвестиций климат, создать рабочие места,  тем 
самым увеличивая  занятость  населения,  разви-
вать перспективные сферы, в том числе туризм. 
Поэтому  территориальные  единицы  превраща-
ются в «продукты», рыночная привлекательность 
которых зависит от бренда территории. В связи 
с этим особое внимание в Украине следует уде-
лять брендингу территорий  (в различных регио-
нах) как одной из наиболее значимых задач, что 
подтверждает актуальность исследований в дан-
ном направлении.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Брендингу территорий посвящены работы 
многих  специалистов  и  ученых.  Так,  в  работах 
Н.Л.  Виноградовой  бренд  территории  рассма-
тривается как один из ключевых факторов повы-
шения  ее  конкурентоспособности  [1];  в  трудах 
Н. Котовой особое внимание уделяется построе-
нию партнерских отношений между государством 
и предпринимательским сектором для продвиже-
ния территории [2]; в исследованиях Т.В. Меще-
рякова бренд территории приравнивается к капи-
талу [3]; в работах Н.А. Степанюка раскрывается 
управленческий  подход  к  брендингу  города  [4]; 
в трудах Ю.Л. Шатава предложен механизм раз-
работки  бренда  территории  [5].  Однако,  несмо-
тря  на  наличие  хорошей  теоретической  базы 
формирования  бренда  территории,  исследова-

ния в данном направлении  следует продолжать 
и  выявлять  возможность  ее  практического  при-
менения.

Постановка задания. Целью статьи является 
выявление  последовательных  действий  в  про-
цессе формирования бренда территории (на при-
мере города Одессы).

Изложение основного материала иссле-
дования.  Бренд  территории  –  это  уникальный 
инструмент,  позволяющий  решать  социально- 
экономические  задачи  посредством  создания 
положительного  и  привлекательного  образа 
региона. Бренд  территории характеризуется  гиб-
костью,  высокой  эффективностью  в  создании 
системы  идентичности  и  системным  подходом. 
Так, понятие бренда территории охватывает [6]:

–  уникальный  эмоционально-позитивный 
образ, обусловленный особенностями территории: 
природными,  историческими,  социально-культур- 
ными и прочими, которые широко известны обще-
ственности;

–  обеспечение  потребителей  различных  благ 
территории  желаемых  потребительских  качеств 
и получение определенных выгод;

–  повышенный  субъективный  уровень  ценно-
сти  территории  для  потребителя,  формируемый 
через  позитивные  ассоциации,  побуждающие 
к потреблению благ территории;

– весомый фактор конкурентных преимуществ 
и доходов территории. 

Цель создания брендов территории – форми-
рование и продвижение позитивного и привлека-
тельного  образа  города,  региона  для  получения 
максимальной пользы и выгоды для его жителей, 
ведь  созданный  бренд  территории  формирует 
благоприятную среду для развития нового и рас-
ширения существующего бизнеса. 
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В статье предложена последователь-
ность действий по формированию бренда 
территории, практическая применимость 
которого рассмотрена на примере города 
Одессы. Проведен SWOT-анализ г. Одессы. 
Составлен и проанализирован комплексный 
рейтинг г. Одессы по разным критериям, 
на основе которого осуществлено пози-
ционирование территории. Определены 
основные направления продвижения бренда 
территории.
Ключевые слова: бренд, территория, 
позиционирование, продвижение, регион.

У статті запропонована послідовність дій 
із формування бренду території, практична 
застосовність якого розглянута на при-
кладі міста Одеси. Проведено SWOT-аналіз 

м. Одеси. Складено і проаналізовано комп-
лексний рейтинг м. Одеси за різними крите-
ріями, на основі якого здійснено позиціону-
вання території. Визначено основні напрями 
просування бренду території.
Ключові слова: бренд, територія, позиціо-
нування, просування, регіон.

The article proposes a sequence of actions to 
form a brand of the territory, the practical applica-
bility of which is considered in the example of the 
city of Odessa. SWOT-analysis of Odessa. Com-
piled and analyzed the complex rating of Odessa 
by different criteria, on the basis of which the 
positioning of the territory was carried out. The 
main directions of brand promotion are defined.
Key words: brand, territory, positioning, promo-
tion, region.
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Грамотно разработанный бренд помогает тер-
ритории  выделиться  через  свою  индивидуаль-
ность  и  развиваться  через  эффективное  про-
движение. Удачный бренд  территории влияет на 
различные аспекты экономики региона, а именно:

– улучшение инфраструктуры;
– повышение качества жизни населения реги-

она;
–  улучшение  качества  различных  услуг  (осо-

бенно социально-значимых);
– обеспечение благоприятной бизнес-среды;
–  повышение  патриотизма  у  жителей  города, 

региона и страны в целом.
Среди основных измерений территориального 

бренда можно выделить: 
–  функциональное:  набор  условий,  которые 

обеспечивают качество жизни;
– эмоциональное: различные эмоции, вызыва-

емые брендом;

–  инновационное:  степень  развития  науки 
и образования, инновационная деятельность;

– социально-культурное: территориальная суб-
культура,  образованность  населения,  его  толе-
рантность, менталитет;

– духовно-историческое: восприятие историко-
культурного и религиозного наследия территории;

–  ответственность  территориальных  властей: 
отношение  к  экологической,  военной  безопасно-
сти, соблюдение личных прав и свобод граждан, 
решение социально-значимых задач [3].

Основными этапами разработки бренда явля-
ются  позиционирование  (в  разные  промежутки 
времени  могут  использоваться  различные  под-
ходы  к  позиционированию)  и  продвижение  [7]. 
Однако для разработки бренда территории только 
этих  этапов  недостаточно,  поэтому  на  основа-
нии  стратегии  брендинга  города,  разработанной 
Е.А.  Биловодской  и  Н.В.  Гайдабрус,  авторами 
предложена  последовательность  действий  по 
формированию бренда территории (рис. 1).

Предложенная  последовательность  действий 
отражает  ключевые  шаги  по  формированию 
бренда  территории,  практическая  применимость 
которого  будет  рассмотрена  на  примере  города 
Одессы.  Так,  первый  этап  включает  в  себя  про-
ведение SWOT-анализа (табл. 1) и исследование 
состояния  города  (и  бренда)  по  определенным 
критериям. 

Проведенный  анализ  позволил  на  основании 
сильных  сторон  выделить  главные  возможности 
для  развития  города  и  формирования  перспек-
тивного  бренда  территории.  Возможность  пози-
ционирования города как комфортного обеспечит 
ему позитивный имидж и позволит активно разви-
ваться туризму и бизнесу в сфере ІТ-услуг.

Исследование  состояния  города  по  опреде-
ленным критериям можно осуществить на основе 

Рис. 1. Последовательность действий  
по формированию бренда территории 

Предложена авторами

Этап 1. Диагностика территории

Этап 2. Позиционирование территории
 

Этап 4. Продвижение бренда 
территории

Этап 3. Разработка нового или 
обновление существующего логотипа

Таблица 1 
SWOT-анализ г. Одессы 

Сильные стороны (Strengths): Слабые стороны (Weaknesses):
1. Относительно высокая средняя заработная плата в регионе.
2. Наличие хорошей рекреационной базы благодаря природным и 
погодным условиям, развитой инфраструктуре.
3. Развитая система образования всех уровней и разных специализаций.
3. Особая теплая атмосфера города (местные жители наделены юмором, 
добротой, доброжелательностью, гостеприимством и т. д.).
4. Благоприятные условия для инвестирования и развития бизнеса.
5. Международная известность города.
6. Уникальный торговый потенциал (наличие множества разных рынков, 
торговых центров, а также рынка «7 км»)

1. Износ инфраструктуры старой 
части города.
2. Проблемы загрязненности и 
организации многих пляжей.
3. Высокий уровень наркомании.
4. Высокий уровень преступности.
5. Низкое качество дорог.

Возможности (Opportunities): Угрозы (Threats):

1. Возможность позиционирования города как комфортного.
2. Расширение инвестиционных ресурсов (особенно в туризм и ІТ-сферу).
3. Самый большой торговый центр в стране.
4. Развитие разных видов туризма.
5. Развитие бизнеса, особенно инновационного.

1. Экологическая катастрофа через 
загрязнение моря и курортов.
2. Износ коммуникаций старых 
домов города.
3. Негативный имидж города.
4. Сокращение туристических 
потоков. 

Источник: анализ проведен авторами
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Таблица 2
Рейтинги города Одессы и области

Критерий рейтинга Оцениваемые факторы Место  
в рейтинге

Город Одесса

1. Лучший город для жизни
Транспортная инфраструктура, доступность продуктов, 
медицинское обслуживание, цена на жилье и его качество, наличие 
рабочих мест, экология

13 

2. Рейтинг самых богатых городах Средний доход на душу населения 5  

3. Рейтинг лучших городов Украины
Человеческий капитал, покупательная способность, 
инвестиционный климат, экономическая устойчивость, 
инфраструктура

10  

Одесская область

1. Рейтинг конкурентоспособности

Институты, инфраструктура, макроэкономическая среда, 
здравоохранение и образование, эффективность рынка товаров, 
уровень развития финансового рынка, размер рынка, инновации, 
уровень развития бизнеса

7  

2. Рейтинг инвестиционной 
привлекательности

Деловой климат, уровень коррупции, соблюдение прав 
собственности, географическое расположение, природные 
ресурсы, инновационный потенциал и др.

5  

3. Рейтинг областей  
по количеству вредных выбросов в 
атмосферу

Количество выбросов вредных веществ 2

Количество опасных отходов 12

Общий рейтинг регионов Украины От социальной и гуманитарной сферы до экономического развития 
и финансовой эффективности 13 

Источник: составлено авторами на основе [8–10]

Таблица 3 
Позиционирование города Одессы

Характеристика 
региона Подтверждение характеристики

1. Умный
Наличие хорошей научно-образовательной базы, различных образовательных центров, курсов.  
В Одессе регулярно проводятся различные научные мероприятия: научные конференции, 
семинары, митапы по различным специальностям. 

2. Духовный

Святые места Одессы: 
– Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь, при котором работают школы духовного 
просвещения для инвалидов и воскресная школа для прихожан;
– Арабский культурный центр, в котором действует бесплатная школа для обучения всех желающих 
арабскому языку, работает библиотека, проводятся встречи между представителями различных 
религий и национальностей;
– Свято-Троицкий собор – одна из старейших церквей города, был создан для греков Одессы.  
В Церкви Святой Троицы и возле храма были погребены греческие архиереи, скончавшиеся  
в разное время;
– Римско-католический костел Успения Пресвятой Богородицы Девы Марии каждый год к Рождеству 
устраивает праздничную ярмарку и органные концерты;
– кафедральный Спасо-Преображенский собор восстанавливался силами одесситов после того, как 
он был варварски разрушен в 1936 г. 

3. Спортивный

– футбольный стадион «Черноморец» – крупнейший на юге Украины; домашняя арена команды 
«Черноморец» (Одесса);
– стадион «Спартак»;
– стадион СКА – футбольный стадион в Одессе, прежняя домашняя арена футбольных клубов 
«Одесса» и «СКА-Лотто». 
Всего в Одессе 35 спортивных школ с разными видами спортивной деятельности. 

4. Торговый 
центр

Крупнейшие торговые и торгово-развлекательные центры Одессы: Ривьера (85000 м2), Сады 
Победы (2000 м2), ЦУМ (3000 м2), Галерея Афина (29215 м2), Европа (19500 м2), Среднефонтанский 
(24500 м2), Сити Центр Таировский (32767 м2), Альтаировский (3000 м2), Панорама (17000 м2), 
Таировский (4000 м2) 

5. Культурный

В городе работают такие театры: Одесский национальный академический театр оперы и балета, 
Украинский театр, Русский театр, Театр юного зрителя, Музкомедия, филармония, Театр для 
Чайников. В Одессе насчитывается порядка 100 музеев, среди них: Музей интересной науки, Музей 
коньячного дела Шустов, Одесский художественный музей, Одесский археологический музей, Музей 
Пушкина, художественная галерея Гапчинской, Одесский музей футбола, Музей кино 
 (110 лет), Музей футбола, Музей Высоцкого, Музей личных коллекций имени А.В. Блещунова
Ежегодно в Одессе проводится множество фестивалей: фестиваль кино, музыкальные фестивали, 
литературные вечера, фестивали клоунов и мимов, фестиваль степа, фестиваль «Арбузный рай», 
шахматный фестиваль Мемориал Ефима Геллера, фотофестивали, 100 километров по поясу 
славы, день спорта, фестиваль еды «Гешевт» и ярмарка «Цимес-маркет».

Источник: составлено авторами на основе [10; 11]
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мест в рейтинге, в котором учитывались 23 города 
Украины (табл. 2).

По результатам данных табл. 2, можно утверж-
дать, что город Одесса и Одесская область имеют 
высокий рейтинг по таким показателям, как инве-
стиционная  привлекательность,  конкурентоспо-
собность,  уровень  доходов  на  душу  населения, 
выбор вакансий на рынке труда.

Второй  этап формирования бренда –  позици-
онирование  территории,  которое  представлено 
в табл. 3.

Таким  образом,  Одессу  можно  позициониро-
вать по пяти направлениям: как умный, духовный, 
спортивный, торговый центр и культурный город. 

Третий  этап  формирования  бренда  –  разра-
ботка  нового  или  обновление  существующего 
логотипа  территории. У  города Одессы уже есть 
логотип, который является узнаваемым, особенно 
для  туристов.  Логотип  был    разработан  дизай-
нерской  студией  Артемия  Лебедева  для  города 
Одессы  и  ассоциируется  с  «якорем,  сердцем, 
волнами, силой и маяком». Языковая часть ком-
позиции  разработана  на  трех  языках:  русском, 
украинском и английском. Каллиграфическая ком-
позиция  представляет  собой  слоган  «Я  люблю 
Одессу»,  в  которую  вписан  фирменный  якорь, 
который  по  стандартам  студии-разработчика 
может  быть  только  красного  цвета.  В  качестве 
фирменных  шрифтов  используются  гарнитуры 
Меринг и Гросс Кунст [12].

Последний этап – продвижение бренда терри-
тории. Существуют такие инструменты продвиже-
ния бренда: СМИ, Интернет,  специальные меро-
приятия, символика, реклама, имидж. Для Одессы 
целесообразно: 

–  определить  стратегические  задания  разви-
тия региона;

–  разработать  маркетинговую  стратегию  про-
движения бренда;

– обеспечить эффективный маркетинг имиджа 
региона  через  формирование  (поддержание) 
положительного имиджа города и его популяриза-
цию через рекламу, СМИ (особенно путеводители 
и  прочую  информацию  для  туристов)  и  связи  с 
общественностью;

– продвижение бренда через публичную актив-
ность мэра города, его активное участие в регио-
нальных и  городских мероприятиях, а также гра-
мотную работу пресс-службы и PR-департамента 
мэрии;

–  формирование  и  продвижение  уникального 
предложения региона (уникальные объекты, инве-
стиционные площадки).

Таким  образом,  проведенное  исследование 
показало,  что  формирование  бренда  террито-
рии должно быть основано на комплексном под-
ходе,  который  позволяет  использовать  брендинг 
как стратегический инструмент развития региона. 

Формирование бренда региона позволит обеспе-
чить  рост  основных  показателей,  характеризую-
щих уровень социально-экономического развития 
территории (города).

Выводы из проведенного исследования. 
Брендинг  территории  неотделим  от  процессов 
повышения  ее  конкурентоспособности,  так  как 
бренд по своей природе является демонстрацией 
конкурентных  преимуществ.  Удачный  брендинг 
территории  зависит  прежде  всего  от  публичной 
активности политического лидера территории, его 
активного участия в региональных и центральных 
событиях, позитивного имиджа в городе и стране. 
Резюмируя  вышеизложенное,  следует  признать 
необходимость брендинга Одессы для улучшения 
жизни жителей,  привлечения  инвестиций,  увели-
чения потока  туристов,  создания и  поддержания 
позитивного  имиджа  города.  Поскольку  город 
является важнейшим культурным и туристическим 
центром  страны,  брендинг  территории  позво-
лит  повысить  престижность  Одессы  в  глазах  не 
только внутренней, но и внешней аудитории, что 
положительно  скажется на развитии  как данного 
региона, так и всей Украины.
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FORMATION OF THE BRAND OF THE TERRITORY  
(ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF ODESSA)

The urgency of the work is due to the fact that creating a brand of the territory is the best tool to increase 
the attractiveness and commitment of the benefits offered in the territory. 

The  article  proves  the  expediency  of  using  a  systematic  approach  to  the  definition  of  brand  territory.  
The main dimensions of the territorial are revealed: functional, emotional, innovative, socio-cultural, spiritual 
and historical, and the responsibility of territorial authorities.

It is revealed that a competently created brand of the territory forms a favorable environment for the devel-
opment of a new and expanding existing business.

The article proposes a sequence of actions to create a brand of the territory, consisting of four stages: the 
diagnosis of the territory (SWOT analysis and the study of the state of the territory); positioning of the territory; 
the development of a new or renewal of the existing territory logo; promotion of the brand territory.

Practical applicability of the proposed sequence of actions for the formation of the brand of the territory is 
considered on the example of the city of Odessa. SWOT-analysis of Odessa was carried out, on the basis of 
which the main opportunities of the city were identified taking into account its forces. The possibility of position-
ing the city as a comfortable one will provide him with a positive image and will allow him to actively develop 
tourism and business in the field of IT services.
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Compiled and analyzed the comprehensive rating of Odessa by the following criteria: the best city for life; 
one of the richest cities in the country; one of the best cities of Ukraine. The rating of the Odessa region is also 
analyzed according to such criteria: competitiveness; investment attractiveness; the amount of harmful emis-
sions into the atmosphere and hazardous waste. 

Based on the comprehensive rating of Odessa and the Odessa region, the positioning of the territory was 
carried out. It is revealed that Odessa can be positioned in five directions: as an intelligent, spiritual, sports, 
shopping center and cultural city. The main directions of brand promotion of the city of Odessa are determined.
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Постановка проблеми. Оцінка розвитку націо-
нального господарства, особливо в процесі спожи-
вання  природних  ресурсів,  лише  із  врахуванням 
економічних факторів та імплементація результа-
тів такого аналізу у практику господарювання про-
довжує поглиблювати  існуючі проблеми екологіч-
ного  характеру.  Зокрема можна  зазначити  серед 
таких  проблем  наступні:  зростаючі  масштаби 
забруднення  навколишнього  природного  серед-
овища;  пригнічення  відновних  функцій  біосфери 
внаслідок  активної  господарської  діяльності  еко-
номічних суб’єктів; виснаження природно-ресурс-
ного  потенціалу  та  зниження  продуктивності 
екосистеми;  скорочення  біо-  та  ландшафтного 
різноманіття  тощо.  Традиційна  економічна  сис-
тема,  що  притаманна  національному  господар-
ству Україні викликає загострення суперечностей, 
що  пов’язуються  із  реалізацією  екологічних  та 
соціальних потреб. Зазначене суттєво актуалізує 
завдання  комплексної  оцінки  розвитку  економіч-
них систем та формування на цій основі системи 
заходів з формування еколого-орієнтованого типу 
розвитку  національного  господарства  за  якого 
вплив  екодеструктивних  чинників  мінімізується, 
а  це  в  свою  чергу  призведе  до  оптимізації  соці-
ально-економічних результатів діяльності всіх еко-
номічних суб’єктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання щодо  оцінки  еколого-орієнтованого  роз-
витку національного господарства останнім часом 
привертає  все  більше  уваги  з  боку  спеціалістів, 
науковців  та  фахівців.  Зокрема  науково-мето-
дичні  підходи  до  оцінювання  еколого-економіч-
них  взаємодій  на  національному  рівні  із  засто-
суванням  відповідного  математичного  апарату 
представлені  у  науковому  доробку  О.  Балаць-
кого,  С.  Бобильова,  Б.  Буркинського,  О.  Веклич, 
В. Гейця, Л. Гринів, Б. Данилишина, В. Дергачевої, 
Дж. Кейнса, В. Леонтьєва, І. Ляшенко, Д. Медоуза, 
Л.  Мельника,  А.  Мессаровича,  І.  Недіна,  Р.  Ран-
дерса, М. Реймерса, П. Симонова, О. Теліженка, 
Д. Форда, Дж. Форрестера, М. Хвесика, Є. Хлобис-
това та ін. 

Постановка завдання.  Слід  зазначити,  що 
на  сьогодні  не  достатньо  повно  розкрито  деякі 
практичні  аспекти  аналізу  еколого-економічних 
процесів споживання природних ресурсів у вироб-
ничих та соціальних системах. Зокрема не повною 
мірою розкрито питання врахування в процесі ана-
лізу  особливостей  споживання  природних  ресур-
сів та їх властивостей. 

Отже  уточнення  потребують  математичні  під-
ходи  до  оцінки  споживання  природних  ресурсів 
які  могли  б  описати  не  тільки  поточні  тенденції 

РОЗДІЛ 6. ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
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У статті досліджено еколого-економічні 
аспекти аналізу використання природних 
ресурсів України на основі показників серед-
ньої схильності до їх споживання, віднов-
лення та збереження. Виявлено закріплення 
негативних тенденцій щодо виснаження 
основних природних ресурсів, що призво-
дить до деградації екосистем, надмірного 
їх забруднення, зниження ефективності 
виробництва. 
Ключові слова: стійкий розвиток, природні 
ресурси, середня схильність до споживання, 
відновлення та збереження природних 
ресурсів

В статье исследованы эколого-экономи-
ческие аспекты анализа использования 
природных ресурсов Украины на основе 
показателей средней склонности к их 
потреблению, восстановлению и сохране-
нию. Выявлено закрепление негативных 
тенденций к истощению основных природ-

ных ресурсов, что приводит к деградации 
экосистем, чрезмерному их загрязнению, 
снижению эффективности производства.
Ключевые слова: устойчивое развитие, 
природные ресурсы, средняя склонность  
к потреблению, восстановлению и сохране-
нию природных ресурсов.

The article examines the ecological and eco-
nomic aspects of the analysis of the use of natu-
ral resources of Ukraine on the basis of indicators 
of the average inclination to their consumption, 
restoration and conservation. Negative tenden-
cies towards the depletion of the main natural 
resources, which lead to degradation of eco-
systems, their excessive pollution, reducing the 
efficiency of production are detected to be sus-
tained.
Key words: sustainable development, natural 
resources, average inclination to consumption, 
restoration and preservation of natural resources.
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у кількісній  інтерпретації, а й точно надати якісну 
характеристику результативності споживання при-
родних ресурсів, зокрема визначити взаємозв’язок 
між економічним зростанням та споживанням при-
родних ресурсів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Споживання  природного  ресурсу  супроводжу-
ється його виключенням з екосистеми для потреб 
виробництва.  В  сукупності  із  трудовими  ресур-
сами,  основними  виробничими  фондами,  при-
родні ресурси при їх споживанні перетворюються 
на  продукти  споживання.  Таким  чином,  обсяги 
споживання основних виробничих ресурсів визна-
чають динаміку і рівень основних макроекономіч-
них  показників  розвитку  національної  економіки. 
Слід зазначити те, що процеси, що відбуваються 
в економічній підсистемі, також істотно впливають 
на стан і розвиток екологічної підсистеми. 

Важливою складовою, яка характеризує обсяги 
природного ресурсу, що залишаються у розпоря-
дженні майбутніх поколінь, є процеси його віднов-
лення  і збереження. Обсяги відновлення  і збере-
ження природних ресурсів екосистеми визначають 
загальну спроможність до споживання цих ресур-
сів як нинішнім, так і майбутніми поколіннями люд-
ства.  Властивість  відновлювальних  природних 
ресурсів регенерувати дозволяє використовувати 
їх так, щоб їх обсяг з часом в екосистемі не змен-
шувався, а, отже, створити умови для умовно без-
конечного  соціально-економічного  розвитку  люд-
ства [1, c. 77-108]. 

Щодо невідновлювальних природних ресурсів, 
зважаючи на їх властивість з часом зменшуватися 
в процесі їх споживання, важливим є процес збе-
реження  такого  природного  ресурсу  для  країни, 
коли  світові  запаси  ресурсу  будуть  вичерпані. 
В  такому  разі  збереження  невідновлювального 
природного  ресурсу  виступатиме  інструментом 
забезпечення  еколого-економічної  безпеки  кра-
їни в майбутньому. Прикладом такого збереження 
природних ресурсів представляється консервація 
родовищ нафти урядом США, яка відбувалася на 
фоні внутрішніх і зовнішніх політичних змін в США. 
З  1971  р.  США  перетворилися  з  експортера  на 
імпортера  нафти.  Така  політика  дозволила  США 
зберегти запас стратегічного ресурсу, забезпечити 
економічну  і енергетичну безпеку за рахунок під-
тримки оперативної готовності діючих свердловин 
[2, c. 152-163]. 

Отже, основними детермінантами, що визнача-
ють реальний обсяг природних ресурсів, є темпи 
їх  споживання,  відновлення  і  збереження.  Для 
визначення показників споживання, відновлення і 
збереження  природних  ресурсів,  доцільно  засто-
сувати наступні формули:

RRRRRR C-P=G

)/GP(CC=)(MCMC NRRRNRRR  

)/GP(MP=)(MMMR NRRRNRRR  

NRNR NR/C=DC  

,                       (1) RRRRRR C-P=G

)/GP(CC=)(MCMC NRRRNRRR  

)/GP(MP=)(MMMR NRRRNRRR  

NRNR NR/C=DC  

,           (2)

RRRRRR C-P=G

)/GP(CC=)(MCMC NRRRNRRR  

)/GP(MP=)(MMMR NRRRNRRR  

NRNR NR/C=DC  

,          (3)

RRRRRR C-P=G

)/GP(CC=)(MCMC NRRRNRRR  

)/GP(MP=)(MMMR NRRRNRRR  

NRNR NR/C=DC  ,                       (4)
де, CRR, CNR – обсяг споживання відновлюваль-

ного  та  невідновлювального  природного  ресурсу 
відповідно,  нат.  од.; GRR  –  приріст  обсягу  віднов-
лювального  природного  ресурсу,  нат.  од.;  PRR, 
MNR – обсяги відновлення відновлювального і збе-
реження невідновлювального природного ресурсу 
відповідно, нат. од.; MCRR, MCNR – середня схиль-
ність  до  споживання  відновлювального  та  невід-
новлювального  природного  ресурсу  відповідно, 
нат.  од./грн.;  MRRR,  MMNR  –  середня  схильність 
до  відновлення  відновлювального  і  збереження 
невідновлювального  природного  ресурсу  відпо-
відно,  нат.  од./грн.;  DCNR  –  очікувана  тривалість 
використання  невідновлювального  природного 
ресурсу,  років;  NR  –  обсяг  запасів  невідновлю-
вального природного ресурсу, нат. од.; GP – вало-
вий прибуток економіки, грн. 

Значення  показників  (формули  1-4)  для  окре-
мих  видів  відновлювальних  та  невідновлю-
вальних  природних  ресурсів  дадуть  можливість 
визначити  динаміку  їх  споживання,  відновлення 
і  збереження, яка може виявитися корисною для 
визначення  ефективності  використання  природ-
них ресурсів, ступеню і швидкості  їх виснаження, 
а також, визначити сукупність задач і методів від-
носно  корегування  рівня  і  динаміки  споживання, 
відновлення і збереження природних ресурсів.

Аналіз  тенденцій  використання  природних 
ресурсів  в  часі,  темпів  їх  виснаження, дозволить 
визначитися із заходами спрямованими на стійке 
їх  використання  в  майбутньому,  яке  не  загрожу-
ватиме повному вичерпанню природних ресурсів  
в країні.

Окремі розрахункові значення показників (фор-
мули 1-4) отримані на основі статистичної інфор-
мації Державної служби статистики України наве-
дені на рис. 1. 

Розрахункові  значення показників  споживання 
і відновлення водних ресурсів з 2012 по 2017 рр. 
показують  поступове  зниження  обсягів  водоспо-
живання, що використовуються для виробництва 
економічних  благ.  При  цьому  спостерігається 
істотно нижчий рівень схильності до відновлення 
водних  ресурсів  країни  за  аналізований  період, 
цей  показник  за  останні  п’ять  років  знизився  на 
0,0086 млн. м3/млн. грн.. Проте розрив між показ-
никами споживання і відновлення водних ресурсів 
України в 2017 р. скоротився більш ніж в три рази, 
що пояснюється кризовими явищами в економіці, 
які  тривають  з  2012  року.  На  фоні  скорочення 
обсягів  промислового  виробництва  відбувається 
і  загальне  скорочення  водоспоживання  та  очи-
щення зворотних вод. Щорічне перевищення ски-
дів  у  поверхневі  води над  їх  очищенням спричи-
няє суттєве забруднення вод в Україні, а це в свою 
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чергу скорочує кількість придатної води для здій-
снення економічної діяльності, що негативно від-
бивається на загальних економічних результатах, 
погіршує  якість  промислової  продукції,  викликає 
погіршення  якості  життя.  Для  припинення  дегра-
дації  водних  ресурсів  в  Україні  доцільно  розро-
бити  і упровадити державні програми фінансової 
підтримки  виробників, що  використовують  очисні 
споруди,  зокрема  надання  на  пільгових  умовах 
природоохоронного обладнання у лізинг, надання 
цільових кредитів і дотацій з державного бюджету 
спрямованих  на  цільове  скорочення  загального 
водозабору  з  поверхневих  водних  Оптимальним 
значенням  показника  схильності  до  відновлення 
водних  ресурсів,  для  рівня  схильності  до  спожи-
вання водних ресурсів, що склався в 2017 році, є 
його значення на рівні 2014 р., що є реально мож-
ливим  досягти  найближчим  часом.  При  такому 
рівні  схильності  до  відновлення  водних  ресурсів 
в Україні відбуватиметься поступове відновлення 
водних  ресурсів  країни,  а  це  позитивно  вплива-
тиме не лише на соціально-економічні показники 
розвитку національної економіки (зростання рівня 
якості життя, зниження захворюваності, зростання 
валового  продукту),  але  і  на  екологічні  (збере-
ження і відновлення водних ресурсів).

Схожа  тенденція  спостерігається  і  при  вико-
ристанні  та  відновленні  лісових  ресурсів  Укра-
їни в період з 2012 по 2017 рр.. Доцільно відзна-
чити позитивну динаміку щодо скорочення темпів 
схильності до споживання в 5 разів при скороченні 
темпів  схильності  до  відновлення лісових  ресур-
сів лише в 2 рази, що говорить про істотне скоро-
чення темпів деградації лісових ресурсів в Україні. 
Така  динаміка  споживання  та  відновлення  лісо-
вих  ресурсів  в  Україні  пояснюється  економічним 
спадом з 2012 р. у зв'язку з розвитком політичної 
кризи та воєнних дій на Донбасі. Такий висновок 
підтверджують статистичні дані щодо скорочення 
темпів  зростання  індексів  фізичного  обсягу  ВВП 
країни за 2012-2017 рр. 

В Україні  при  здійсненні  вирубок  не  поновлю-
ються  в  середньому  300,0  тис.  га  лісових  наса-

джень  щорічно,  що  складає  2,8%  від  загальної 
площі  лісового  фонду  України.  При  збереженні 
такої  тенденції  через  30  років  в  Україні  будуть 
винищені всі ліси.

Припинення деградації лісових ресурсів в Укра-
їні  можливе  шляхом  зростання  числа  заповід-
них зон  і територій, що охороняються державою. 
Істотним фактором припинення деградації лісових 
ресурсів є активізація процесів відновлення лісо-
вих  насаджень  на місцях  вирубок, фінансування 
яких має здійснюватися через державний бюджет, 
інвестиції  вітчизняних  і  міжнародних  організацій, 
фінансування відновлення лісів, на добровільних 
засадах і тому подібне.

Отже,  споживання  відновлювальних  природ-
них ресурсів в Україні характеризується постійною 
їх деградацією і схильністю до більшого їх спожи-
вання,  ніж  відновлення.  Зниження  темпів  дегра-
дації  в  цілому  пояснюється  економічним  спадом 
в економіці країни, який розпочався з 2012 р., що 
спричинило різке зниження темпів фізичних обся-
гів ВВП в економіці України.

Внутрішнє споживання нафти і природного газу 
в Україні характеризується нестабільністю і залеж-
ністю від проявів зовнішніх факторів на розвиток 
промисловості, як основного споживача вказаних 
природних ресурсів. 

За даними Енергетичної організації при ООН, 
приблизно  70%  всього  бензину,  який  прода-
вався в Україні до 2005 р., забезпечували місцеві 
заводи.  Під  час  сезонної  кризи  на  ринку  було 
вирішено  скасувати  імпортне  мито  на  нафто-
продукти, яке існувало до 2005 р. Це допомогло 
компенсувати  ситуативний  дефіцит.  Проте  по 
закінченню  кризи  імпортне мито  так  і  не повер-
нули на місце. З одного боку, це привело до роз-
ширення  каналів  постачання  палива  і  розвитку 
мережі АЗС. Але з іншого – спровокувало посту-
повий занепад нафтопереробної галузі в Україні. 
Особливо помітним це стало тоді, коли Білорусь 
дістала  можливість  поставляти  на  свої  заводи 
російську  нафту  за  пільговими  цінами,  а  потім 
вже  і без сплати експортного мита. Ця ситуація 

Рис. 1. Показники споживання і відновлення водних і лісових ресурсів України за 2012-2017* рр.

Розраховано автором на основі [3, с. 63, 150; 4, с. 111-114]

* Прогнозні значення за 2017 рік
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дозволила  білоруським  НПЗ  заробляти  на  про-
дажі нафтопродуктів набагато більше і вкладати 
ці засоби в модернізацію, тоді як українські заводи 
зменшували обсяги продажів у зв'язку з демпін-
гом  з  боку  білоруських  колег  [5].  Така  ситуація 
викликала  зменшення  обсягів  імпорту  нафти,  а 
видобуток  власної  нафти  в  2010  р.  залишився 
приблизно  на  рівні  2002  р..  Проте  починаючи 
з 2012 р. ситуація змінилася і українські добувні 
компанії  почали  нарощувати  обсяги  видобутку 
нафти. Як показують показники середньої схиль-
ності  до  збереження  власної  нафти  з  2012  по 
2017  рр.  в  Україні  проявились  чинники  зовніш-
ньополітичного  характеру  (політична  нестабіль-
ність  та  початок  військових  дій),  що  викликали 
суттєве  зниження  даного  показника,  а  на  фоні 
показника  середньої  схильності  до  споживання 
він  є  на  порядок  нижчим,  що  викликає  занепо-
коєння стосовно високих темпів видобутку влас-
ної  нафти  та  виснаження  власних  запасів  (рис. 
2). Такий стан в нафтопереробній промисловості 
та загострення політичних та військових конфлік-
тів  викликає  збереження високих  темпів  спожи-
вання власної нафти. Згідно прогнозів представ-
лених в енергетичній стратегії України до 2030 р. 
[6] видобуток власної нафти заплановано збіль-
шити до 5,4 млн. т за рік, видобуток за межами 
України до 9,2 млн. т за рік, при зростанні частки 
імпорту  в  загальному  споживанні  нафти,  проте 
на  сьогодні  спостерігається  скорочення  частки 
імпорту  при  постійному  зростанні  видобутку 
нафти в середині країни. З одного боку зростання 
обсягів видобутку нафти в середині країни забез-
печує  зростання енергетичної безпеки,  з  іншого 
при  таких  темпах  споживання  власних  запасів 
нафти  вистачить  менш  ніж  на  35  років.  Отже 
за  таких  прогнозів  слід  очікувати  на  різке  зрос-
тання частки імпорту та посилення енергетичної 
залежності країни. Таким чином, незбалансовані 
процеси споживання нафти в Україні посилюють 
тенденції до прогресуючого вичерпання власних 
запасів нафти.

Споживання  природного  газу  в  Україні  має 
схожу  тенденцію  із  показником  середньої  схиль-
ності до споживання нафти, з тією відмінністю, що 
видобуток власного природного газу (у тому числі 
за  межами  країни)  згідно  енергетичної  стратегії 
України до 2030 р. планується збільшити до рівня 
внутрішніх потреб в даному ресурсі при одночас-
ному зниженні частки імпорту до 9 млрд. м3. Така 
тенденція спостерігалася впродовж 2012-2015 рр. 
і в 2016-2017 рр. показники середньої схильності 
до  споживання  почали  суттєво  перевищувати 
показники  середньої  схильності  до  збереження 
природного газу, що вказує на скорочення частки 
імпорту  та  зростання  енергетичної  безпеки 
(рис.  2).  З  іншого  боку  зростання  споживання 
власного  природного  газу  призводить  до  прогре-
сивного вичерпання родовищ. 

Отже  тенденції  до  зростання  обсягів  спожи-
вання  власного  природного  газу  зберігається  і 
сягає 15,7 тис. тонн нафтового еквіваленту на рік 
[11], що відповідає показнику строку використання 
власних запасів природного газу на рівні 30 років. 
Скорочення  часу  використання  власних  енерге-
тичних  ресурсів  без  відповідних  змін  в  енергос-
поживанні  призводить  до  погіршення  ситуації 
в  економічному  розвитку  країни  і  в майбутньому 
суттєво  посилить  енергетичну  залежність  від 
країн, які змогли забезпечити збереження власних 
запасів енергетичних ресурсів.

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене дослідження дозволяє сформулювати таки 
основні пропозиції, щодо управління еколого-еко-
номічними  процесами  використання  основних 
природних ресурсів країни:

 – впровадити  енергоефективні  технології,  що 
мають  реалізовуватись  в  рамках  енергетичної 
стратегії  України  до  2030  року.  Запровадження 
стратегії  енергозбереження  дозволить  скоротити 
споживання не відновлювальних ресурсів – нафти 
та природного газу; 

 – активізувати  процеси  розробки  та  реаліза-
ції  довгострокової  державної  програми  по  від-

Рис. 2. Показники споживання і збереження природного газу і нафти сирої в Україні за 2012-2017* рр. 

Розраховано автором на основі [4, с. 111-114; 7; 8; 9; 10; 11]

* Прогнозні значення за 2017 рік.
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новленню лісів, що має включати основні заходи 
по оздоровленню лісових масивів, висадки лісів та 
запобіганню виникненню лісових пожеж; 

 – активізувати  заходи  по  відновленню  вод-
них  ресурсів  за  рахунок  спрощення  процедури 
надання  екологічного  лізингу  природоохоронного 
обладнання, що дозволить досягти більш якісної 
очистки на тільки води, а й повітря; 

 – розробити  і  впровадити  державну  систему 
еколого-економічних  пільг  виробникам,  які  вико-
ристовують  у  виробництві  зворотні  відходи,  що 
дозволить скоротити загальні об’єми промислових 
відходів, що зберігаються на сміттєзвалищах

Відновлення  і  збереження  природних  ресур-
сів  повинні  стати  пріоритетним  напрямом  в  еко-
лого-економічній політиці уряду, адже збереження 
невідновлювальних ресурсів  і зниження темпів їх 
споживання, зростання обсягів робіт спрямованих 
на  відновлення  і  раціональне  використання  від-
новлювальних  природних  ресурсів  це  підґрунтя 
стабільного  соціо-еколого-економічного  розвитку 
майбутніх поколінь українців.

Із  проведеного  дослідження  випливають  такі 
основні напрямки подальших досліджень:

 – дослідити  особливості  процесів  споживання 
та  відновлення  природних  ресурсів  у  контексті 
еколого-економічної теорії декаплінгу;

 – розглянути  основні  аспекти  еколого-еконо-
мічного  механізму  споживання,  відновлення  та 
збереження природних ресурсів в Україні, як еле-
менту  досягнення  ресурсної  безпеки  національ-
ного господарства.
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC ESTIMATION OF THE USE OF NATURAL RESOURCES IN UKRAINE  
IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF A STRATEGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT

The article presents an ecological and economic study of the main aspects of the analysis of the use of 
natural resources of Ukraine on the basis of indicators of the average inclination to consumption, the average 
inclination to recovery and the average inclination to preserve natural resources. A methodology for evaluating 
these indicators is proposed and their general ecological-economic content is shown.

The assessment of the nature of the consumption of natural resources is the basis for determining the main 
trends in the consumption of natural resources and assessing the potential for their recovery. 

It is revealed that during 2012-2017, Ukraine has been witnessing the consolidation of negative tendencies 
towards the depletion of major natural resources, including crude oil, natural gas, forest and water resources. 
Thus, the average inclination to consume the mentioned natural resources is 2-5 times higher than the aver-
age  inclination  to  their  preservation  or  restoration. Such  a  pattern  of  consumption  of  natural  resources  in 
Ukraine during 20-30 years will lead to their total exhaustion. These phenomena in turn will lead to deepen-
ing processes of degradation of ecosystems, their excessive contamination by products of life and industrial 
waste, reducing the efficiency of production in connection with the deterioration of the quality of basic produc-
tive resources. Excessive consumption of own resources over their preservation and restoration is also a major 
factor in the future formation of excessive dependence of the country on suppliers of energy, raw materials and 
ecosystem resources.

To improve the situation in the ecological and economic sphere of the country, it is proposed to implement 
a  strategy  for  the  restoration  and preservation  of  natural  resources  to  achieve  sustainable  ecological  and 
economic development of future generations of Ukrainians. In particular, it is proposed to: introduce energy-
efficient technologies aimed at reducing oil and natural gas consumption; to intensify the processes of resto-
ration of forests by their landing and implementation of measures to prevent the occurrence of forest fires; to 
simplify the procedure of providing environmental leasing of environmental equipment to achieve better water 
and air purification; to develop and implement a system of incentives for producers using back waste, which 
will reduce the total volumes of industrial waste stored in landfills.
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Постановка проблеми.  Зростаючі  потреби 
у  вдосконаленні  системи  інтегрованого  управ-
ління водними ресурсами, зокрема імплементації 
принципів інтегрованого управління водних ресур-
сів набуває все більшої необхідності. Значну роль 
у забезпеченні якісного еколого-економічного роз-
витку національної економіки належить житлово-
комунальному  сектору,  який  представляє  собою 
систему  видів  економічної  діяльності,  їх  підвидів 
та підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Серед  вітчизняних  і  зарубіжних  учених  значним 
доробком теорії у розробленні взаємозв’язку еко-
номічних,  екологічних  та  соціальних  проблем, 
формуванні  екологоорієнтованої  економіки  є 
праці Алимова О., Бистрякова І., Голяна В., Медо-
уза Д., Хвесика М.та  інших науковців. Проблема-
тику  функціонування  житлово-комунального  гос-
подарства досліджували такі науковці, як Качала 
Т., Кінаш І., Крамаренко Г., Лега Ю., Телятник С., 
Чечетова Н., Юр’єв С. та інші. 

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
узагальнення принципів інтегрованого управління 
водних  ресурсів,  зокрема  житлово-комунального 
водокористування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Водні ресурси є однією з найбільш регульованих 
сфер  законодавства  ЄС  про  навколишнє  серед-
овище,  проте  стан  довкілля  в  Україні  викликає 
занепокоєння.  Причиною  невиконання  екологіч-
ного  законодавства  є  система  управління,  що 
залишилась  незмінною  ще  з  радянських  часів, 
за регульованість окремих сфер охорони довкілля 
та  природокористування,  відсутність  належного 
моніторингу стану довкілля, встановлення нереа-
лістичних норм та стандартів, відсутність інтегра-
ції питань довкілля в інші сфери.

Основні  реформи  у  сфері  довкілля  в  Україні 
відбуваються на виконання екологічної складової 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Власне, 
Угода  про  асоціацію  може  стати  тим  потужним 
рушієм  у  сфері  екологічної  політики  і  права,  що 

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ  
В СИСТЕМІ ГАЛУЗЕВИХ ПІДКОМПЛЕКСІВ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 

IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF INTEGRATED MANAGEMENT  
IN THE SYSTEM OF INDUSTRIAL SUBSIDIARIES OF WATER MANAGEMENT

УДК 339

Штогрин Г.С.
к.е.н., 
молодший науковий співробітник 
ДУ «Інститут економіки 
природокористування та сталого 
розвитку 
НАН України» 

У статті розглянуто імплементацію 
принципів інтегрованого управління водних 
ресурсів та проаналізовано водне європей-
ське законодавство, а зокрема Угоду про 
асоціацію та Водну рамкову директиву, 
встановлено, що обидві спрямовані на вико-
нання екологічної складової та сприятимуть 
покращенню стану довкілля та здоров’я 
громадян в Україні. Відповідно до Водної рам-
кової директиви головним робочим інстру-
ментом інтегрованого управління водними 
ресурсами є План управління річковим басей-
ном. Розглянуто директиву «Про якість 
води призначеної для споживання людиною» 
98/83/ЄС та можливість її імплементації до 
водного законодавства України встанов-
лено, що впровадження водної директиви ЄС 
для нових країн-членів ЄС є найсерйознішим 
завданням і вимагає величезних інвестицій в 
сферу водопостачання.
Ключові слова: імплементація, екологічна 
складова, інтегроване управління водних 
ресурсів, житлово-комунальне водокористу-
вання, екологічний кодекс.

В статье рассмотрены имплементацию 
принципов интегрированного управления 
водных ресурсов и проанализированы водное 
европейское законодательство, а в частно-
сти Соглашение об ассоциации и Водную 
рамочную директиву, установлено, что обе 
направлены на выполнение экологической 
составляющей и способствовать улучше-
нию состояния окружающей среды и здо-
ровья граждан в Украине. Согласно Водной 
рамочной директивы главным рабочим 
инструментом интегрированного управ-
ления водными ресурсами является План 

управления речным бассейном. Рассмо-
трено директиву «О качестве воды пред-
назначенной для потребления человеком» 
98/83 / ЕС и возможность ее осуществления 
к водному законодательству Украины уста-
новлено, что внедрение водной директивы 
ЕС для новых стран-членов ЕС является 
самым серьезным задачам и требует огром-
ных инвестиций в сферу водоснабжения.
Ключевые слова: имплементация, эколо-
гическая составляющая, интегрированное 
управление водных ресурсов, жилищно-ком-
мунальное водопользование, экологический 
кодекс.

The article discusses the implementation of the 
principles of integrated water resources manage-
ment and analyzes the European water legisla-
tion, in particular the Association Agreement and 
the Water Framework Directive, that both are 
aimed at fulfilling the environmental component 
and will contribute to the improvement of the 
environment and the health of citizens in Ukraine. 
In accordance with the Water Framework Direc-
tive, the main working tool of integrated water 
management is the River Basin Management 
Plan. The directive 98/83 / EC on the quality of 
water intended for human consumption and the 
possibility of its implementation in the water legis-
lation of Ukraine have been established that the 
implementation of the EU Water Directive for the 
new EU member states is the most important 
task and requires huge investment in the water 
supply.
Key words: implementation, ecological compo-
nent, integrated water resources management, 
housing and communal water use, ecological 
code.
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допоможе  впровадити  сучасні  підходи,  норми  і 
правила в Україні.

Угода була ратифікована 1 вересня 2017 року, 
це  означає,  що  спектр  питань,  які  Україна  пови-
нна  реформувати  у  сфері  довкілля,  розширився 
і  тепер не буде зосереджений лише на питаннях 
апроксимації,  а  й  включатиме,  співпрацю  між 
Україною  та  ЄС  з  конкретних  екологічних  сфер. 
Співпраця  між  Україною  та  ЄС  у  рамках  Угоди 
відіграє  визначальну  роль  для  успіху  реформи 
екологічного врядування, яка вимагає докорінних 
змін у підходах до планування політики, розробки 
та  прийняття  законодавства,  трансформації  при-
родоохоронних  інститутів  та  способу  управління, 
адекватних  ресурсів  та  підтвердження  політич-
них  зобов’язань,  щоб  зробити  питання  охорони 
довкілля та зміни клімату пріоритетними у порядку 
денному  країни.  Найбільш  успішною  можна  вва-
жати  сферу  управління  водними  ресурсами 
у  зв’язку  з  прийняттям  необхідних  законодавчих 
змін  щодо  впровадження  інтегрованих  підходів 
в  управління  водними  ресурсами  за  басейновим 
принципом.

Таким  чином,  імплементація  Угоди  відбува-
тиметься  шляхом  створення  стратегії,  а  потім 
необхідних законів і підзаконних актів через націо-
нальні реформи, а не навпаки, а їх впровадження 
здійснюється  через  призму  імплементації  Угоди, 
де приділено основну увагу екологічній складовій 
(рис. 1).

Необхідно також передбачити ефективні меха-
нізми  звітування  щодо  імплементації  (реалізації 
на  практиці)  директив  і  регламентів.  В Європей-
ському  Союзі  цю  функцію  виконує  Європейська 
комісія, чи, у випадку порушень – Суд ЄС. Україна 
ж не є членом ЄС і не може розраховувати на такі 
засоби впливу.

Основним  відповідальним  органом  за  імпле-
ментацію екологічної складової Угоди є Міністер-
ство  екології  та  природних  ресурсів,  яке  є  голо-
вним виконавцем більшості планів  імплементації 
директив та регламентів в екологічній сфері.

Проте необхідною також є ефективна взаємо-
дія  Міністерства  екології  та  природних  ресурсів 
з  іншими  органами  центральної  влади  та  мож-
ливості  адаптації  конусної  моделі  інтегрованого 

Рис. 1. Екологічна складова (навколишнє природне середовище) в Угоді про асоціацію
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управління  житлово-комунальним  водозабезпе-
ченням до  вимог Угоди  про  асоціацію,  які  зазна-
чені як співвиконавці тої чи іншої директиви. Май-
данчиком для діалогу  та співпраці різних органів 
влади має стати Урядовий офіс з питань європей-
ської та євроатлантичної інтеграції.

На  нього  покладено  ще  один  важливий 
обов’язок  –  надання  висновку  щодо  відповід-
ності проекту акту зобов’язанням України у сфері 
європейської інтеграції, у тому числі міжнародно-
правовим,  та  праву  Європейського  Союзу.  Тому 
Урядовий офіс повинен володіти достатньою екс-
пертизою з питань довкілля, щоб такі висновки не 
були  лише  формальністю,  а  справді  забезпечу-
вали відповідність праву ЄС.

Базуючись  на  необхідності  фундаменталь-
ного перегляду законодавчої бази з метою розро-
блення  нової  політики  ЄС  у  галузі  використання 
водних  ресурсів,  а  також  на  підставі  проведених 
консультацій з широким колом спеціалістів, Євро-
пейська  економічна  комісія  запропонувала  нову 
рамкову  директиву,  яка  отримала  назву  Дирек-
тива  2000/60/ЄС  Європейського  Парламенту  і 
Ради  про  встановлення рамок діяльності Співто-
вариства  в  галузі  водної  політики  від  23  жовтня 
2000  року  (перед  тим  і  надалі  –  Водна  рамкова 
директива, ВРД). ВРД закріплює райони річкових 
басейнів,  визначені  не  відповідно  до  адміністра-
тивних чи політичних кордонів, а згідно з межами 
річкового басейну  як  природного  гідрографічного 
цілісного об’єкту.

Завданням  ВРД  є  реалізація  чотирьох  голо-
вних цілей зрівноваженої водної політики. А саме: 
забезпечення  людей  питною  водою,  постачання 
води  для  інших  господарських  потреб,  охорона 
водного середовища і обмеження наслідків пове-
ней і посух. Головними цілями регулювання є:

• впровадження концепції інтегрованого управ-
ління басейнами рік, беручи до уваги потреби всіх 
споживачів;

•  впровадження  принципів  створення  водних 
регіонів;

•  єдине  визначення цілей  і методів  правового 
регулювання;

•  визначення  спеціалізованої  урядової  адміні-
страції на рівні басейнів рік;

• впровадження програм і планів як інструмента 
для досягнення належного стану вод;

•  встановлення  правил  повернення  витрат  за 
водні послуги.

Відповідно до Водної рамкової директиви голо-
вним робочим інструментом інтегрованого управ-
ління водними ресурсами є План управління річко-
вим басейном. Це стратегічний документ розвитку 
річкового  басейну,  який  розробляється  з  метою 
впровадження  інтегрованого управління водними 
ресурсами в річковому басейні. Це інструмент, за 
допомогою якого в річковому басейні мають бути 

впроваджені екологічні цілі – досягнення доброго 
стану  води,  запобігання  її  подальшому  погір-
шенню,  збалансованому  водокористуванню,  що 
забезпечує відновлення водних ресурсів і екосис-
тем,  посилення охорони  і  поліпшення  стану вод-
ного  середовища  шляхом  впровадження  заходів 
для поступового зменшення скидань небезпечних 
речовин,  а  в  подальшому  припиненні  і  ліквідації 
таких скидань.

Інтегрований  підхід  до  управління  водними 
ресурсами вимагає  координації  різних  видів  еко-
номічної діяльності, які визначають попит на воду, 
режими землекористування та об’єми стічних вод. 
Відповідно  до  цього  принципу  басейн  річки  або 
водозбірна площа стає одиницею управління вод-
ними ресурсами.

Вперше цей принцип був застосований у Фран-
ції,  де  відповідно  до  закону  про  воду  в  1964  р. 
була організована нова високоефективна система 
басейного  управління  водними  ресурсами,  яка 
зараз визнана однією з кращих у світі.

Інтегроване  управління  річковим  басейном 
(надалі  –  ІУРБ)  –  процес  координації  збере-
ження, управління та розвитку водних, земельних 
і пов’язаних з ними ресурсів (поза галузевим під-
ходом) в межах конкретного річкового басейну для 
того,  щоб  максимізувати  у  справедливий  спосіб 
економічні  та  соціальні  вигоди,  пов’язані  з  вико-
ристанням водних ресурсів,  водночас  зберігаючи 
і, там де необхідно, відновлюючи прісноводні еко-
системи.

Ключем  до  управління  водними  ресурсами 
в річковому басейні є концепція інтеграції.

Вона включає наступні види інтеграцій:
1.  Інтеграція  екологічних  цілей:  поєднання 

цілей щодо якості, екологічного стану та кількості 
води для охорони дуже цінних водних екосистем і 
забезпечення загального доброго стану інших вод.

2. Інтеграція усіх водних ресурсів: розгляд усіх 
прісноводних  поверхневих  і  підземних  водних 
об’єктів, водно-болотних угідь, прибережних вод-
них ресурсів в масштабі річкового басейну.

Водне  європейське  законодавство  базується 
на концептуальній Водній Рамковій Директиві ЄС 
2000/60/ЄC, що в майбутньому повинна замінити 
всі  інші,  та  великому  переліку  взаємопов’язаних 
директив (рис. 2). 

На  сьогодні  в  блоку  законодавчих  актів щодо 
нормативів  якості  води  на  першому  місці  стоїть 
Директива 98/83/ЄС. Ключова мета цієї директиви 
полягає  у  захисті  здоров'я  людини  від  несприят-
ливого  впливу  забрудненої  води,  призначеної 
для споживання людиною, гарантуючи відповідну 
якість  цієї  води  шляхом  встановлення  науково 
обґрунтованих  нормативів  і  визначення  вимог 
до  її  моніторингу.  Вимоги  цієї  директиви  засто-
совуються  до  питної  води  з  розподільної  мережі 
(водопровідних),  пляшок,  цистерн,  контейнерів, 
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індивідуальних джерел продуктивністю 10 м3/добу 
та більше або таких, що обслуговують 50 осіб та 
більше (для менш продуктивних, якщо вода над-
ходить  в  комерційну  або  громадську  мережу),  а 
також для виробництва продукції на промислових 
підприємствах,  що  потребує  використання  води 
питної якості. На сьогодні в Україні впровадження 
Директиви  98/83/ЄС  передбачено  нормативно-
правовим актом – ДСанПіН 2.2.4-171-10 Державні 
санітарні  норми  та  правила  «Гігієнічні  вимоги 
до  води  питної,  призначеної  для  споживання 
людиною»,  що  вміщує  гігієнічні  вимоги  щодо 
якості до всіх видів питних вод, що використову-
ються  в Україні,  а  саме:  водопровідних, фасова-
них  (в  герметично  закритих  ємностях),  з  пунктів 
розливу (автоцистерн, кіосків), бюветів, колодязів, 
а  також  вод  питної  якості,  що  використовуються 
для  виробництва  продукції  на  промислових  під-
приємствах.

При  розробці  ДСанПіН  2.2.4-171-10  викорис-
тано  рекомендації  ВООЗ  відносно  необхідності 
врахування  культурних,  економічних,  соціальних 
та місцевих умов держави-розробника національ-
ного нормативного документу щодо якості питної 
води, а також положення Директиви 98/83/ЄС, що 
зводяться до наступного: – директива не накладає 
на  державу-члена  ЄС  час  впровадження  норма-
тивної бази в національне законодавство; – заходи 
по  виконанню  директиви  ні  при  яких  обставинах 
не повинні призвести до зниження існуючої якості 

питної води, оскільки від цього залежить здоров’я 
людей;  –  у  національних  нормативних  докумен-
тах держава-член ЄС може збільшувати кількість 
показників  у  порівнянні  з  переліком  директиви, 
а  нормативи  можуть  бути  жорсткішими  там,  де 
це  необхідно  для  попередження  захворюваності 
населення.

В  багатьох  європейських  країнах  для  деяких 
показників встановлюються жорсткіші нормативи, 
ніж в Директиві 98/83/ЄС. Наприклад, в світі спо-
стерігається  тенденція  мінімізації  канцерогенних 
тригалогенметанів  (ТГМ)  у  питній  воді  через  те, 
що  ставлять  під  сумнів  нормативи  цих  речовин 
в директиві ЄС [2] (табл. 1). 

Таблиця 1
Нормативи ТГМ у питній воді  

в національних стандартах деяких країн ЄС  
та в Директиві 98/83/ЄС

Країна Норматив для суми ТГМ, мкг/дм3

Директива 98/83/ЄС 100
Люксембург 50
Німеччина 50
Швеція 50
Австрія 30
Бельгія 30
Італія 30

В  ДСанПіН  закладено  поетапний  підхід  щодо 
впровадження  показників  якості  питної  води. 

Рис. 2. Основні складові Європейського водного законодавства

Директива «Про якість води 
призначеної для споживання 
людиною» 98/83/ЄС.
Директива з якості води для 
купання (для пляжних зон) 
2006/7/ЄС. 
Директива щодо відведення 
питних вод від поверхневих 
2000/60/ЄС.

Водна Рамкова

Директива

ЄС 2000/60/ЄC

Директива очищення міських 
стоків 93/481/ЄЕС
Директива по нітратам 
сільськогосподарського 
призначення 91/676/ЄЕС
Директива по грунтовим 
водам 2006/118 ЄС
Директива щодо 
інтегрованого контролю і 
запобіганню забруднення 
96/61 ЄС

Законодавство 
щодо 

нормативів 
якості води

Законодавство 
щодо контролю 

за скидами
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Перелік  показників  гігієнічної  оцінки  питної  води 
збільшується через кожні 5 років з часу набрання 
чинності ДСанПіН 2.2.4-171-10 упродовж 10 років 
(табл. 2).

На  сьогодні  в  водопровідній  питній  воді 
обов’язковому  контролю підлягають  24-43  показ-
ників,  з  2015  року  –  додається ще 13  показників 
(10  з  них  за  вимогою  Європейського  союзу,  3  – 
через пріоритетність в Україні), з 2020 року – дода-
ється ще 12 показників (7 з них за вимогою Євро-
пейського союзу, 5 – через пріоритетність в Україні). 
В  подальшому  передбачається  посилення  вимог 
до якості питної води: удосконалення традиційної 
технології підготовки питної води на річкових водо-
провідних станціях з метою поліпшення її якості та 
зменшення  утворення  обов’язкових  до  контролю 
у воді токсичних ТГМ. На сьогодні в країні тільки 
поодинокі водопровідні станції змінили технологію 
хлорування  та  хлорування  з  преамонізацією, що 
дозволило мінімізувати утворення та надходження 
до питної води ТГМ, насамперед, канцерогенного 
хлороформу.

Основні проблеми, що виникають при поетап-
ному  впровадженні  вимог  Директиви  98/83/ЄС 
в Україні, зводяться до необхідності:

–  внесення  змін  в  традиційні  технології  підго-
товки питної води або будівництво нових сучасних 
водоочисних споруд. На сьогодні нами визначено 
найпроблемніші показники з числа тих, що контр-
олюються в питній воді  і не завжди відповідають 
нормативним вимогам;

– проведення атестації в Україні європейських 
методик визначення всіх підконтрольних показни-
ків якості питної води. На сьогодні серед 66 мето-
дик, що зазначені в ДСанПіН, тільки 16 відповіда-
ють вимогам EN та ISO; 

– створення європейської системи моніторингу 
води питної якості, що використовується для питних, 
технологічних  та  господарсько-побутових  цілей; 

– переоснащення лабораторій і навчання пер-
соналу  підприємств  питного  водопостачання  і 
контролюючих установ;

– заміни застарілих водопровідних мереж;
–  створення  механізму  надання  інформації 

споживачам. 
Впровадження водної директиви ЄС для нових 

країн-членів  ЄС  є  найсерйознішим  завданням  і 
вимагає величезних інвестицій в сферу водопоста-
чання. Натомість, за даними Інституту міжнародної 

та європейської екологічної політики (Німеччина), 
дотримання  водного  законодавства  ЄС  обіцяє  і 
великі  економічні  вигоди  –  від  5  до  14 мільярдів 
Євро.

Детальніше  розглянемо  процес  імплементації 
та наявні проблеми щодо Директиви Ради №91/676/
ЄЕС від 1991 року про захист вод від забруднення 
нітратами з сільськогосподарських джерел, із змі-
нами  і  доповненнями,  внесеними  Регламентом 
(ЄС) № 1882/2003 (Додаток ХХХ до розділу 6 Угоди 
про асоціацію між Україною і ЄС). Відповідні нор-
мотворчі,  інституційні  та  організаційні  заходи 
викладені  в  Плані  імплементації  цієї  Директиви, 
схваленій  Розпорядженням  Кабінету  Міністрів 
України № 371 від 15 квітня 2015 року. Слід зазна-
чити, що положення Директиви не були враховані 
в національному законодавстві,  і  тепер віднесені 
до числа першочергових для імплементації. 

Є підстави очікувати позитивних наслідків впро-
вадження зазначеної Директиви (скорочено нази-
вають «по нітратах») для поліпшення якості водних 
ресурсів, що відповідає меті Державної програми 
«Питна вода України» на 2011-2020 роки. Врахову-
ючи  глобальність  проблеми якості  водних ресур-
сів, можна розраховувати на фінансову допомогу 
ЄС при її впровадженні.

Передбачено форсоване впровадження Дирек-
тиви – за 4 роки з моменту вступу в силу Угоди про 
асоціацію Україна  – ЄС. Як  відомо,  на  прохання 
Польщі  надати  їй  перехідний  період  8  років  для 
впровадження  положень  Директиви  по  нітратах 
Євросоюз заявив, що вважає імплементацію еко-
логічних норм першочерговим завданням і запро-
понував виконати зобов'язання протягом 4 років. 
Слід зазначити, що Директива про захист вод від 
забруднення  нітратами  з  сільськогосподарських 
джерел є першою в переліку 19 директив і регла-
ментів,  які  є  основою  підходу  сгоѕѕ-сomplianсe 
в Євросоюзі. 

Потрібно відзначити, що незважаючи на наяв-
ність  нормативно-правової  бази,  на  державному 
рівні  в  областях  потрібна  розробка  нормативно-
правових  актів  місцевого  значення,  покликаних 
створити  сприятливі  економічні  та  законодавчі 
умови  для  впровадження  басейнового  принципу 
управління водними ресурсами.

Для  імплементації  принципів  інтегрованого 
управління  житлово-комунального  водокористу-
вання слід використовувати такі інструменти.

Таблиця 2
Кількість показників, що контролюються у водопровідній питній воді  

згідно з нормативними документами
Показники ДСанПіН 2.2.4-171-10 Директива 98/83/ЄС Рекомендації ВООЗ

На сьогодні 24-43*
30-48* > 10через 5 років 37-56*

через 10 років 49-68*

Примітка. * – кількість показників коливається в залежності від місцевих умов, технології підготовки питної води тощо.
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1.  Інструменти  планування.  Поділяють  на 
інструменти  стратегічного  планування  та  інстру-
менти  розроблення  планів  управління.  Інстру-
менти  стратегічного  планування,  у  тому  числі 
стратегії, плани і програми, є національними меха-
нізмами:

• упровадження положень міжнародних право-
вих документів на рівні держави;

•  встановлення  національних  пріоритетів 
у сфері охорони довкілля;

•  визначення  пріоритетних  напрямів  фінансу-
вання з національного бюджету та пошуку фінан-
сування з інших джерел, у тому числі міжнародних.

Прикладами  інструментів стратегічного плану-
вання є національні плани дій з охорони довкілля, 
національні  кліматичні  програми,  галузеві  еколо-
гічні стратегії, плани та програми.

Інструменти  стратегічного  планування  в  бага-
тьох  випадках  можна  використовувати  для  регу-
лювання діяльності, яка є менш масштабною, ніж 
діяльність  на  національному  рівні.  Це,  зокрема, 
стосується  регіональних  стратегій,  планів  і  про-
грам та місцевих планів дій з охорони довкілля.

Інструменти  розроблення  планів  управління 
регулюють  оперативну  діяльність  у  сфері  водо-
користування  та  використання  інших  природних 
ресурсів  (наприклад  плани  управління  річковим 
басейном). Дія таких планів обмежується певною 
територією .

2.  Оцінка  впливу  на  навколишнє  середовище 
(ОВНС).  Зазвичай  застосовується  до  проектів 
приватного сектору. ОВНС є важливим засобом

урахування екологічних питань  у  процесі  при-
йняття  економічних  рішень,  оскільки  однією 
з вимог ОВНС і умовою її проведення є участь гро-
мадськості.

3.  Стратегічна  екологічна  оцінка  (СЕО).  Це 
один  із  ключових  інструментів  галузевої  інтегра-
ції  екологічної  водної  політики  на  стратегічному 
рівні. Основна мета СЕО полягає в  забезпеченні 
врахування  екологічних міркувань  у  процесі  роз-
роблення  державних  стратегій,  планів,  програм 
і  законопроектів.  СЕО  потрібно  застосовувати 
на  тій  стадії,  коли  особи,    відповідальні  за  при-
йняття рішень, здатні вплинути на рішення та вра-
хувати можливий вплив певної стратегії, плану чи 
програми  на  довкілля.  СЕО  проводять  на  більш 
ранніх стадіях планування, ніж ОВНС.

4. Системи екологічного менеджменту. Це важ-
ливий  інструмент  урахування  вимог  екологічної 
водної політики на рівні підприємства, оскільки він 
дає можливість менеджерам  виявляти  нові мож-
ливості,  впроваджувати  екологічно  дружні  техно-
логії та скорочувати виробничі витрати. 

Використання  таких  систем  стає  дедалі  попу-
лярнішою практикою. У багатьох країнах зростає 
кількість підприємств, які пройшли екологічну сер-
тифікацію.

5. Ринкові та економічні  інструменти, якими є, 
наприклад, екологічні податки, екологічні державні 
закупівлі, податково-бюджетні стимули, диферен-
ціація  податків,  торгівля  викидами,  екологічне 
маркування. 

Ці  інструменти сприяють  інтеграції екологічної 
політики  в  політику  інших  галузей,  у  тому  числі 
водні  ресурси,  сільське  господарство,  транспорт 
тощо.  Раціональне  застосування  цих  інструмен-
тів сприяє ефективнішому використанню ресурсів 
та оптимальнішому досягненню цілей екологічної 
політики.

Більшість  екологічних  законів  не  застосову-
ється  до  навколишнього  середовища  в  цілому, 
частіше до сфери їх правового регулювання нале-
жать  окремі  екологічні  сектори,  специфічні  види 
забруднення  певними  речовинами,  зокрема,  як 
правило, не регулюється адекватно переміщення 
забруднення  з  одного  сектору  в  інший,  а  також 
загальні наслідки від забруднення. Розвиток еко-
логічного  законодавства  шляхом  кодифікації, 
використовуючи  більш  сильні  схоластичні  еле-
менти,  може  вдосконалити  керівний  управлін-
ський потенціал екологічного законодавства.

Незважаючи  на  те,  що  видається  неможли-
вим  повністю  відмовитися  від  секторального 
регулювання, за допомогою кодифікації можливо 
принаймні  подолати  традиційну  фрагментацію 
екологічного законодавства та погодити транссек-
торальний та секторальний підхід до екологічного 
регулювання.

Результатом  таких  наукових  дискусій  стало 
прийняття в ряді  європейських  країн екологічних 
кодексів.  Наприклад,  Екологічний  кодекс  Шве-
ції  був  прийнятий  у  1998  р.  та  набрав  чинності 
1 січня 1999 року. Він замінив 15 правових актів, 
основні положення яких були об’єднані в кодексі. 
Рішення про прийняття Екологічного кодексу було 
зумовлено тим, що попереднє законодавство було 
визнано  неефективним  у  вирішенні  екологічних 
проблем,  які  виникли  при  забезпеченні  сталого 
розвитку. При розробці Екологічного Кодексу Шве-
ції були поставлені такі завдання, як модернізація 
та  оновлення  екологічного  законодавства,  його 
систематизація,  врахування  судової  практики 
та  посилення  ролі  центрального  (не  місцевого) 
законодавства.

Метою  Екологічного  кодексу  визначено  спри-
яння сталому розвитку, який має забезпечити здо-
рове  та  неушкоджене  навколишнє  середовище 
для сучасного та наступних поколінь. З цією метою 
кодексом  встановлюється,  що  людське  життя  та 
навколишнє середовище захищаються від шкоди 
та  втрат,  які  можуть  бути  спричинені  забруднен-
ням або в результаті інших дій, охороні підлягають 
біорізноманіття,  важливе  природне  та  культурне 
довкілля.  Використання  землі,  води  та  фізич-
ного  оточення  має  забезпечувати  довготривале 
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належне  управління  з  екологічної,  соціальної, 
культурної  та  економічної  точки  зору.  Повторне 
використання та переробка матеріалів, сировини 
та  енергетичних  ресурсів  заохочується  з  метою 
встановлення та підтримки природних циклів.

Екологічний  кодекс  Франції  був  прийнятий 
у  2000  році.  До  нього  ввійшло  39  законів,  які 
були прийняті до 2000 року. Стаття L. 110-1 цього 
Кодексу визначає, що природні території, ресурси 
та місця поширення (ареали), а також ландшафти, 
якість повітря, види тварин та рослин, біологічне 
різноманіття  та  баланс,  якому  вони  сприяють, 
є  частиною  загального  надбання  нації.  Захист, 
збільшення,  відновлення,  реабілітація  та  управ-
ління  всім  вищезгаданим  має  здійснюватися 
в загальних інтересах та сприяти меті досягнення 
сталого розвитку.

Правове  регулювання  кодексу  базується  на 
таких принципах, як запобіжний, принцип превен-
тивних  та  реабілітаційних  дій,  принцип  «забруд-
нювач платить», принцип участі.

У  квітні  2006  р. Екологічний  кодекс  також був 
прийнятий в Італії. Його метою є підвищення якості 
людського життя шляхом охорони та покращення 
екологічних умов, а також бережного та раціональ-
ного використання природних ресурсів.

Екологічний  кодекс  Італії  регулює  відносини 
щодо оцінки впливу на навколишнє середовище, 
інтеграційного  попереджувального  контролю  за 
забрудненням,  захисту  води  та  ґрунтів,  захисту 
атмосферного  повітря  та  зменшення  викидів, 
управління відходами  та рекультивації  забрудне-
них територій, претензій щодо екологічної шкоди.

Екологічний  кодекс  Італії  базується  на  таких 
принципах як сталий розвиток, запобігання нане-
сення шкоди навколишньому середовищу, забруд-
нювач платить, законодавство має встановлювати 
мінімальний  контроль,  необхідний  для  забезпе-
чення  захисту  навколишнього  середовища,  сво-
бода доступу до екологічної  інформації  та участі 
в екологічних процедурах.

Розглянутий досвід окремих держав-членів ЄС 
у сфері вдосконалення природоохоронного законо-
давства свідчить про доцільність одночасного про-
ведення  кодифікації  екологічного  законодавства 
України та його адаптації до acquis communautaire. 
Це означає, що норми права, що увійдуть до Еко-
логічного  кодексу  України  мають  бути  приведені 
у  відповідність  до  вимог  acquis  communautaire 
згідно з міжнародними зобов’язаннями України та 
з вимогами національного законодавства України 
в  цій  сфері,  оскільки  здійснення  кодифікації  еко-
логічного законодавства передбачає його вдоско-
налення  по  суті  та  оновлення  застарілих  норма-
тивно-правових норм.

Рекомендації  для  покращення  імплемента-
ції  принципів  інтегрованого  управління  житлово-
комунального господарства:

–  Покращити  водну  політику  відповідно  до 
логіки Рамкової водної директиви у другому циклі 
планів  управління  річковими  басейнами,  напри-
клад детальніша оцінка впливів для покращення 
моніторингу  з метою  інформації про стан водних 
об’єктів  та  розробки  Програм  заходів.  Програми 
заходів  та  моніторингові  програми  повинні  отри-
мувати належне фінансування.

– Забезпечити, щоб питання забруднення води 
сільським господарством відповідно вирішувалось 
Нітратною та Рамковою водною директивами.

–  Покращити  контроль  за  забором  води  як 
з наземних, так і з підземних джерел.

–  Завершити  імплементацію  Директиви  про 
очистку міських  стічних  вод  для  ї  усіх  агломера-
цій.  Створити  інфраструктуру,  яка  б  відповідала 
Директиві про якість води, призначеної для спожи-
вання людиною, та Директиві про очистку міських 
стічних  вод.  Покращити  систему  національного 
звітування в рамках Директиви про очистку місь-
ких стічних вод.

–  Прийняти  усі  необхідні  плани  управління 
ризиками затоплення та карт загроз і ризиків зато-
плення.

–  Покращити  координацію  імплементації  між 
водною,  морською  та  природоохоронною  політи-
ками, а також між органами з управління водними 
ресурсами.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким  чином,  система  управління житлово-кому-
нальним водокористуванням повинна відповідати 
вимогам  Водної  Рамкової  директиви  ЄС,  орієн-
туватись  на  стимулювання  суб’єктів  господарю-
вання до збереження та відтворення водних дже-
рел,  узгодження  економічних  й  адміністративних 
механізмів  регулювання  водокористування  між 
басейновими  управліннями  водних  ресурсів  та 
адміністративно-територіальними  одиницями, 
забезпечення  додержання  водоохоронного  зако-
нодавства України, підвищення стимулюючої ролі 
бюджетної та податкової систем. Особливу увагу 
приділено  імплементації  принципів  інтегрованого 
управління  в  системі  житлово-комунального  гос-
подарства  розробленню  та  поетапній  реалізації 
дієвого басейнового регулювання, створенню еко-
логічного кодексу водних відносин, спрямованого 
на  забезпечення  економічного  зростання  та  збе-
реження  якості  питних  вод  та  адаптації  конусної 
моделі  управління  водними  ресурсами  до  вимог 
європейського водного законодавства.
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IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES OF INTEGRATED MANAGEMENT IN THE SYSTEM  
OF INDUSTRIAL SUBSIDIARIES OF WATER MANAGEMENT

Water resources are one of the most regulated areas of EU environmental law, but the state of the envi-
ronment in Ukraine is of concern. The reason for non-compliance with environmental legislation is the control 
system that has remained unchanged since the Soviet era, the regulation of certain areas of environmental 
and environmental management, the lack of proper monitoring of the state of the environment, the establish-
ment of unrealistic norms and standards, and the lack of integration of environmental issues into other areas.

Having analyzed the European water  legislation,  in particular  the Association Agreement and the Water 
Framework Directive, it has been established that both are aimed at fulfilling the environmental component and 
will contribute to the improvement of the environment and the health of citizens in Ukraine.

The directive 98/83 / EC on the quality of water intended for human consumption and the possibility of its 
implementation in the water legislation of Ukraine have been established that the implementation of the EU 
Water Directive for the new EU member states is the most important task and requires huge investment in the 
water supply. 

It is proposed to implement the principles of integrated management of housing and communal water use in 
order to promote the integration of environmental policy in the policy of other sectors, including water resources, 
agriculture, transport, etc. The rational use of these tools contributes to more efficient use of resources and 
optimal achievement of environmental policy goals.

Thus, the system of management of housing and communal water use should meet the requirements of 
the EU Water Framework Directive, focus on stimulating economic entities to preserve and reproduce water 
sources,  harmonize  economic  and  administrative mechanisms  for water  use management  between  basin 
water resources departments and administrative units, provision observance of water protection legislation of 
Ukraine, increase of the stimulating role of budgetary and tax systems. Particular attention is paid to the imple-
mentation of the principles of integrated management in the housing and communal services system for the 
development and phased implementation of effective basin regulation, the creation of an ecological code for 
water relations aimed at ensuring economic growth and preserving the quality of drinking water and adapting 
the conic model of water resources management to the requirements of European water legislation.
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У статті проаналізовано сутність фено-
мену безробіття. Визначено основні чинники 
формування та наведені позитивні та нега-
тивні наслідки даного явища. Проведено 
аналіз рівня безробіття в Україні та країнах 
ЄС. З'ясовано, що проблеми безробіття у 
країнах ЄС та Україні вимагають від держав, 
регіональних органів управління завчасної 
розробки та реалізації соціальних гарантій у 
сфері зайнятості населення працездатного 
віку. Досліджено, що високий рівень безро-
біття – це проблема, яку варто вирішувати 
і яка потребує глибокого наукового аналізу 
та вироблення практичних рекомендацій, 
які можуть використовуватися для роз-
роблення і реалізації ефективної соціально-
економічної політики. Вносяться пропозиції 
стосовно основних шляхів вирішення про-
блеми безробіття та цілеспрямованості 
активного підвищення рівня зайнятості 
населення.
Ключові слова: безробіття, біржа праці, 
світова економічна хвиля безробіття, 
зайнятість населення, ринок праці, трудові 
ресурси, трудова міграція, продуктивність 
праці, економічні проблеми.

В статье проанализировано сущность 
феномена безработицы. Определены основ-
ные факторы формирования и приведены 
положительные и отрицательные послед-
ствия данного явления. Проведен анализ 
уровня безработицы в Украине и странах 
ЕС. Выяснено, что проблемы безработицы 
в странах ЕС и Украина требуют от госу-
дарств, региональных органов управления 
заблаговременной разработки и реализации 
социальных гарантий в сфере занятости 
населения трудоспособного возраста. Дока-
зано, что высокий уровень безработицы – 
это проблема, которую следует решать 
и которая требует глубокого научного 

анализа и выработки практических реко-
мендаций, которые могут использоваться 
для разработки и реализации эффектив-
ной социально-экономической политики. 
Вносятся предложения по основным путям 
решения проблемы безработицы и целе-
устремленности активного повышения 
уровня занятости населения.
Ключевые слова: безработица, биржа 
труда, мировая экономическая волна без-
работицы, занятость населения, рынок 
труда, трудовые ресурсы, трудовая мигра-
ция, производительность труда, экономи-
ческие проблемы.

The article analyzes the essence of the 
phenomenon of unemployment. The main factors 
of formation are determined and the positive and 
negative consequences of this phenomenon 
are given. Analysis of the unemployment rate in 
Ukraine and EU countries has been conducted. 
It is revealed that the problems of unemployment 
in EU countries and Ukraine require from the 
states, regional authorities of the management 
of early development and implementation of 
social guarantees in the employment of the 
working-age population. It is investigated that 
high unemployment is a problem that needs to 
be solved and requires deep scientific analysis 
and development of practical recommendations 
that can be used for the development and 
implementation of effective socio-economic 
policies. Proposals are made regarding the main 
ways of solving the problem of unemployment 
and the purpose of actively raising the level of 
employment of the population.
Key words: unemployment, labor exchange, 
global economic wave of unemployment, 
employment of the population, labor market, 
labor resources, labor migration, labor productiv-
ity, economic problems.

Постановка проблеми.  Безробіття  є 
невід’ємною  складовою  ринкової  економіки, 
одним  із  негативних  наслідків  самої  природи 
ринку,  результатом  дії  його  головного  закону  – 
попиту і пропозиції. Усі країни світу прикладають 
багато зусиль для подолання даного явища, але 
жодній ще не вдалося ліквідувати його повністю. 
Дослідження  проблеми  безробіття  в  Європей-
ському Союзі та Україні в сучасних умовах госпо-
дарювання є надзвичайно актуальним. Врахову-
ючи те, що в довгостроковій перспективі Україна 
планує увійти, як повноцінний партнер, до складу 
ЄС,  досвід  країн-учасниць  цього  об'єднання 
у сфері регулювання ринку праці є особливо важ-
ливим для нашої держави.

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
  Проблеми  безробіття  досліджено  у  працях 
таких  вітчизняних  та  зарубіжних  дослідників, 
як  М.  Барінова,  М.  Міропольська,  П.  Нікіфоров, 
В.  Саульська,  Т.  Черниш,  Н.  Тілікіна,  У.  Вагнер, 
Н.  Вишневська,  Т.  Власенко,  В.  Гутник,  І.  Есау-
лова, В. Клавдієнко, О. Магницька, В. Мікловда, 
С. Пірожков, М. Пітюлич, Л. Семів, Л. Шевчук та 
багато інших.

Мета статті  –  дослідження  ролі  бірж  праці 
у  боротьбі з безробіттям в Україні та країнах ЄС.

Постановка проблеми.  Досягнення  високого 
рівня  зайнятості  є  ключовою метою макроеконо-
мічної  політики  держави.  Зазвичай  під  поняттям 
«зайнятість» розуміється діяльність працездатних 
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(економічно активних) громадян у системі народ-
ного  господарства  з  метою  отримання  трудового 
доходу  (заробітної  плати)  та  задоволення  осо-
бистих  потреб,  що  не  суперечить  законодавству 
країни [1, c. 398]. Безробіття являє собою складне 
багатоаспектне  явище,  коли  частина  активного 
працездатного населення не може знайти роботу 
[4].  До  зайнятого  населення  згідно  з    Законом 
України  «Про  зайнятість  населення»  належать 
особи, які працюють за наймом на умовах трудо-
вого  договору  (контракту)  або  на  інших  умовах, 
передбачених  законодавством.  Також  до  зайня-
того  населення  належать  особи,  які  забезпечу-
ють себе роботою самостійно (у тому числі члени 
особистих  селянських  господарств),  проходять 
військову чи альтернативну (невійськову) службу, 
на  законних  підставах  працюють  за  кордоном 
та  які мають доходи від  такої  зайнятості. Особи, 
що  навчаються  за  денною  формою  у  загально-
освітніх,  професійно-технічних  і  вищих  навчаль-
них  закладах  і  поєднують  навчання  з  роботою, 
належать до  зайнятого  населення. Безробітними 
вважаються  працездатні  громадяни  у  працездат-
ному віці, які через незалежні від них причини не 
мають заробітку і трудового доходу, зареєстровані 
у Державній службі зайнятості як особи, що шука-
ють  роботу.  Вони  спроможні  і  готові  працювати, 
але не отримують від служби зайнятості належної 
роботи, тобто роботи, яка відповідає їх професій-
ній підготовці, стажу, досвіду та ін. [3].

Безробіття  є  макроекономічною  проблемою, 
яку формують такі чинники: 

1) структурні зрушення в економіці, що призво-
дять до масштабних  змін  у  структурі  й  кількості 
попиту на робочу силу; 

2)  зниження  темпів  економічного  розвитку 
спричиняє  зменшення  кількості  робочих  місць, 
порушення збалансованості кількості працівників 
і кількості робочих місць; 

3) недостатній сукупний попит; 
4)  інфляція викликає скорочення  капітальних 

вкладень, зниження реальних доходів населення, 
що викликає  збільшення пропозиції  зі  зменшен-
ням попиту на робочу силу;

5)  співвідношення  цін  на  фактори  виробни-
цтва,  яке  веде  до  переважання  працездатних 
технологій;

6) сезонні коливання виробництва, що викли-
кають зміни у попиті на робочу силу; 

7)  науково-технічний  прогрес,  що  збільшує 
диспропорції  між  попитом  і  пропозицією  цією 
робочої сили [4, с. 107].

Розглянемо рівень безробіття в Україні та кра-
їнах Європейського Союзу.

За даними статистики, у  І  кварталі 2017 року 
в  Україні  рівень  безробіття  серед  економічно 
активного  населення  (розрахований  за  методо-
логією МОП) становив 10,1% [5].

Серед  осіб  працездатного  віку  рівень  без-
робіття  дещо  вищий  і  складає  10,5%.  Загальна 
чисельність  безробітних  серед  працездатного 
населення  −  1,786 млн.  осіб,  серед  яких  60% − 
чоловіки. При цьому, понад 64% безробітних про-
живають у міських поселеннях.

При становленні рівня безробіття враховують 
показники динаміки рівня непрацюючих в Україні 
(рисунок 1).

Для  того,  щоб  знизити  рівень  безробіття 
в Україні    вченими пропонуються  впровадження 
наступних заходів [6]:

- збільшити  державне фінансування програм 
професійного навчання;

- відновити ринок праці;
- відновити роботу підприємств, а внаслідок – 

створити нові робочі місця;
- покращити стан виробництва;
- дослідити ринок праці щодо актуальності різ-

них спеціальностей;
- застосовувати новітні методи подолання без-

робіття, наприклад громадські роботи; 
-  створити  сприятливий  інвестиційний  клімат 

у державі, адже залучення інвестицій дасть змогу 
не  лише  створювати  додаткові  робочі  місця  на 
існуючих  підприємствах,  а  й  розвивати  підпри-
ємництво  та  фермерство  як  головний  із  шляхів 
розв’язання існуючої проблеми;

- стимулювати підприємців до навчання, пере-
кваліфікації  й  подальшого  працевлаштування 
додаткової  робочої  сили,  залучення  приват-
ного  (як  вітчизняного,  так  і  іноземного)  капіталу 
в райони зі стійким рівнем безробіття;

-  знизити  податки  для  підприємств  за  умови 
збереження  робочих  місць(для  компенсування 
витрат на прийом нових працівників);

-  створити  умови  для  зростання  самозайня-
тості;

-  системно  підтримувати  розвиток  молодіж-
ного підприємництва та його  інституційне забез-
печення;

-  збільшити  фінансування  заходів  щодо 
надання  ефективної  підтримки  пошуку  робочих 
місць безробітним  (ефективна діяльність вітчиз-
няних бірж праці).

Останній  пункт  з  перелічених  заходів  пропо-
нується нами як один із ключових шляхів до вирі-
шення  проблеми безробіття  в Україні.  Зневірені 
безробітні  зазвичай  ідуть  на  біржу  праці.  Зна-
йти нову роботу за допомогою центру зайнятості 
складно,  однак можна пройти професійне пере-
навчання  і навіть спробувати одержати гроші на 
відкриття власної справи [6]. 

Державна  служба  зайнятості  (біржа  праці)  – 
централізована  система  державних  установ, 
діяльність  якої  спрямовується  та  координується 
Міністерством соціальної політики України.
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Отже,  ми  вважаємо,  що  біржа  праці  є  тією 
необхідною  складовою  соціальної  політики  дер-
жави, що передусім виконує захисну функцію для 
таких  незахищених  верств  населення  як  безро-
бітні.  Саме  її  ефективна  діяльність  може  спри-
яти зменшенню рівня безробіття в Україні, і тому 
держава першочергово повинна вдосконалювати 
напрямки діяльності біржі праці [6].

Також, державна служба зайнятості  здійснює 
виплати по безробіттю. Розмір допомоги по без-
робіттю визначається у% до середньої заробітної 

плати,  визначеної  відповідно  до  порядку  обчис-
лення середньої заробітної плати для розрахунку 
виплат за загальнообов’язковим державним соці-
альним страхуванням.

Мінімальна  сума  допомоги  по  безробіттю 
в Україні в 2018 році становить 544 гривні [7].

У  мінімальному  розмірі  допомога  виплачу-
ється  тим,  хто  за  останній  календарний  рік має 
страховий стаж менше шести місяців або звіль-
нений  з  останньої  роботи  з  підстав,  передба-
чених  законодавством,  а  також  переселенцям, 

Рис. 1. Характеристика рівня безробіття в Україні [5]

 
Рис. 2. Нарахування допомоги по безробіттю
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випускникам  навчальних  закладів  (без  досвіду 
роботи) і демобілізованим зі служби в армії.

Варто зазначити, що допомога по безробіттю 
не  може  перевищувати  чотирикратного  розміру 
прожиткового  мінімуму  для  працездатних  осіб, 
установленого законом.

Безробітні,  страховий  стаж  яких  за  останні 
12 місяців до реєстрації на біржі праці перевищує 
півроку або мають перерву в роботі  з  поважних 
причин  (строкова  військова  служба,  навчання, 
догляд  за  інвалідом  I  групи  або  дитиною-інва-
лідом  віком  до  18  років  або  пенсіонером,  який 
потребує  постійного  стороннього  догляду)  роз-
мір виплат по безробіттю розраховується в про-
центному співвідношенні до їх середнього доходу 
(зарплати)  в  залежності  від  страхового  стажу, 
але  не  менше  мінімального  розміру  допомоги 
по  безробіттю,  встановленого  для  цієї  категорії 
(1280 грн).

При  виплаті  допомоги  по  безробіттю  першо-
черговим джерелом при нарахуванні є трудовий 
стаж (рисунок 2).

Сума  виплат  залежно  від  тривалості  безро-
біття  плавно  зменшується.  Так,  в  перші  90  днів 
безробітний отримує 100% призначеної йому гро-
шової допомоги, наступні 90 календарних днів – 
80%, в період, що залишився виплати становлять 
70% [7].

Розглянувши  рівень  безробіття  в  України  ми 
можемо ознайомитися з рівнем безробіття в кра-
їнах ЄС (рисунок 3).

Безробіття в єврозоні у червні 2017 року стано-
вило 7,7%, що є стабільним показником з травня 
2017 та нижчим у порівнянні з 8,6% у червні 2016. 

Серед  держав-членів  ЄС  найнижчий  рівень 
безробіття    у  Чехії  (3,5%),  Німеччині  (4,1%)  та 
Мальті (3,9%).

Один з найвищих рівнів безробіття знову від-
значений  в  Греції  –  23,5%.  У  Іспанії  безробіття 
становило 18,8% станом на І квартал 2017 року.  

Загалом  рівень  безробіття  в  Європейському 
Союзі за лютий 2017 року становив 9,5%.

Прогнозується, що рівень безробіття у ЄС буде 
становити 7,3% у 2018 році та 7% у 2019 році.

З огляду на те, що по всьому світу, має місце 
безробіття, економічне видання Challenges вирі-
шило з’ясувати, де, скільки і на яких умовах євро-
пейські  країни  здійснюють виплати  своїм безро-
бітним громадянам [8].

Природно, що розміри допомоги по безробіттю 
та умови його отримання різняться в залежності 
від  держави.  Експерти  Challenges  опублікували 
список  з  десяти  європейських  країн,  приклавши 
до нього  необхідні  вимоги для отримання допо-
моги.

Так,  наприклад,  основна  умова  отримання 
допомоги по безробіттю у Франції  –  це  відраху-
вання  членських  внесків,  які  становлять  6,4% 
(4%  припадає  на  наймача,  2,4%  на  співробіт-
ника), протягом як мінімум чотирьох місяців з 28, 
що передують розірванню контракту.

При  цьому  розмір  виплат  буде  дорівнювати 
57,4%  від  середньої  заробітної  плати  в  період 
перед звільненням.

Зважаючи на різницю заробітних плат у керів-
ного  складу  та  підлеглих,  у  Франції  встанов-
лена  максимальна  сума  виплат,  яка  дорівнює 
6161  євро  на  місяць.  Виплачувати  допомогу  по 
безробіттю країна готова від чотирьох місяців до 
двох років (до трьох для звільнених у віці понад 
50 років).

У  Німеччині  людина,  яка  втратила  роботу, 
може розраховувати на допомогу по безробіттю, 
якщо  їй  здійснювалися  відрахування  в  розмірі 
3%,  протягом  12  місяців  з  24,  що  передують 
звільненню.  Розмір  виплат  дорівнює  60%  від 
середньої  заробітної  плати  (67%  для  громадян 
з  дітьми).  Максимальна  сума  виплат  становить 
2215 євро в Західній Німеччині і 1940 євро у Схід-
ній.  Підтримувати  своїх  безробітних  Німеччина 
може від 6 до 24 місяців.

В  Італії  ж  розмір  виплат  залежить  від  галузі, 
в  якій  трудився  безробітний.  При  цьому  термін 
виплат  становить  240 днів  або  360  у  віці  понад 

Рис. 3. Рівень безробіття економічно активного населення країн ЄС,  
у І кварталі 2017 року, у%
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50  років.  Щомісячний  максимум  по  виплатах 
становить 931 євро для тих,  хто отримували до 
2014 євро на місяць. Якщо ж зарплата перевищу-
вала цю цифру, допомога по безробіттю станови-
тиме 1119 євро.

В  Іспанії  на  утриманні  держави  безробітний 
може  перебувати  від  чотирьох  місяців  до  двох 
років  при  максимальному  розмірі  допомоги 
в 1397 євро.

У  Данії  максимальний  термін  виплат  дорів-
нює  двом  рокам,  а  сума  коливається  в  межах 
2295 євро.

Бельгія надає більш вигідні умови щодо ком-
пенсації,  розміри  якої  складуть  65%  від  остан-
нього  заробітку  протягом  перших  трьох  місяців, 
потім сума дорівнює 60%. У цілому розміри ком-
пенсації не можуть перевищувати 1541 євро.

В Австрії безробітний може одержувати допо-
могу, що дорівнює 55% від середньої заробітної 
плати. Максимальний розмір зарплати, по якому 
буде розраховуватися розмір допомоги, дорівнює 
4020 євро. Тривалість виплат залежить від віку і 
сумарного терміну відрахувань, здійснених протя-
гом роботи. У деяких випадках термін виплати допо-
моги по безробіттю може досягати дев’яти років.

Нідерланди  готові  підтримувати  безробітних 
від 3 до 38 місяців з  приблизним розміром допо-
моги в 4342,5 євро на місяць.

І,  нарешті,  Швейцарія  виплачує  допомогу 
по безробіттю залежно від віку та терміну відра-
хувань від 200 до 520 днів. Максимальний розмір 
допомоги становить 6986 євро на місяць [8]. 

В  Україні  максимальна  сума  допомоги  по 
безробіттю  може  скласти  233  євро  на  місяць 
(таблиця 1).

Таблиця 1
Максимальна сума допомоги по безробіттю  

за місяць в Україні та країнах ЄС, євро

Країна
Максимальна сума допомоги 

по безробіттю за місяць  
у 2017 році, євро

Швейцарія 6986
Франція 6161
Нідерланди 4342,5
Австрія 4020
Данія 2295
Західна Німеччина 2215
Східна Німеччина 1940
Бельгія 1541
Іспанія 1397
Італія 931
Україна 233

Як  видно  з  таблиці  1,  в  Україні максимальна 
сума допомоги по безробіттю за місяць є набагато 
меншою, ніж в розвинутих країнах ЄС. В 3 рази 
менша, ніж в Італії і майже в 30 разів менша, ніж 
в Швейцарії.

Існує  безліч  проблем  щодо  статистики  без-
робіття,  через  які  неможливо  реально  оцінити 
ситуацію і зробити відповідні висновки. До таких 
проблем  варто  віднести:  неможливо  врахувати 
осіб, які втратили "надію на працю", які не стоять 
на обліку в службі зайнятості; статистика не вра-
ховує часткову зайнятість; ті, хто примусово зна-
ходяться  у  відпустках  з  ініціативи  адміністрації, 
вважаються  зайнятими;  неправдива  інформація 
з  боку  безробітних.  Велика  кількість  працівни-
ків  працюють  без  офіційного  оформлення,  тому 
майже  неможливо  перевірити  тих,  хто  отримує 
виплати з безробіття, й задіяний в тіньовій еконо-
міці. При цьому статистика не враховує, що саме 
через відсутність роботи близько 7-9 млн наших 
співвітчизників  виїхали  за  кордон  на  заробітки. 
Не входять до складу безробітних ні 2 млн селян, 
які  живуть  тільки  із  присадибного  господарства, 
ні  ті,  котрі  працюють  на  «чверть  ставки»,  ні  ті, 
що мають  тимчасові  підробітки. Значна частина 
населення зараз перебуває в умовах вимушеної 
неповної зайнятості. Тільки чисельність працюю-
чих у режимі неповного робочого тижня переви-
щує 2 млн осіб [9, с. 111].

В  Україні  урядом  запропоновано  чотири 
напрямки  подальшої  реалізації  соціальної 
реформи, які необхідно реалізувати для того, щоб 
поліпшити  і підвищити якість  і рівень життя  гро-
мадян України. Одним із важливих і пріоритетних 
напрямків  є  підвищення  зайнятості  населення. 
Тобто  соціальна  політика  держави  спрямована 
на  боротьбу  з  безробіттям,  що  є  позитивним, 
адже це свідчить про небайдужість уряду до про-
блеми, яка є однією із най глобальніших у всьому 
світі.  Не  тільки  країни, що  розвиваються  страж-
дають  від  кризової  ситуації  безробіття,  а  й  най-
розвиненіші  країни  світу  також  поглинуті  цією 
проблемою. Країни Європейського Союзу ведуть 
активну боротьбу з безробіттям, уряди цих країн 
розробляють  і  пропонують  різноманітні  заходи 
і  напрямки  щодо  мінімізації  такого  негативного 
впливу  на  суспільство.  Оскільки  Україна  має 
намір  вступити  до  ЄС,  уряд  держави  повинен 
добре аналізувати ситуацію, що склалася в ЄС, 
і робити відповідні висновки для себе. Можливо, 
при аналізі такої ситуації, Україна візьме для себе 
нові методи боротьби з безробіттям, що застосо-
вуються в ЄС і саме це допоможе вирішити наці-
ональні проблеми такого спрямування [10, с. 59].

Висновки з проведеного дослідження.  
Аналізуючи сучасний стан безробіття, визначено, 
що  проблема  безробіття  є  ключовим  питанням 
у ринковій економіці,  і якщо його не вирішувати, 
то  неможливо  налагодити  ефективну  діяльність 
економіки  і  рівень  безробіття  буде  зростати. 
Можна  виділити  основні  напрями  його  подо-
лання: підвищення добробуту за рахунок особис-
того трудового внеску, підприємництва та ділової 
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активності; надання відповідної допомоги по без-
робіттю, збереження робочих місць та перепідго-
товка осіб, які втратили роботу; проведення ґрун-
товної  пенсійної реформи;  сприяння всебічному 
державному  захисту  інтелектуального  потенці-
алу суспільства; проведення спеціальних ярмар-
ків  праці  для навчальних  закладів  з метою пра-
цевлаштування випускників; розширення досвіду 
організації зустрічей із роботодавцями та колиш-
німи  безробітними,  які  успішно  знайшли  роботу 
чи  заснували  власний  бізнес;  посилення  коор-
динації  міжнародної  діяльності  в  частині  інфор-
маційного  обміну  з  питань  зайнятості;  забезпе-
чення  стабільного  фінансування  та  державної 
підтримки розвитку духовної сфери, освіти, науки 
і культури.

Основними  напрямами  вирішення  проблеми 
безробіття у країнах ЄС та Україні, на наш погляд, 
можуть  бути:  стимулювання  розвитку  малого  та 
середнього бізнесу; відповідність держзамовлення 
на підготовку спеціалістів реальному стану попиту 
на робочу силу; надання податкових кредитів під-
приємствам за кожне нове створене робоче місце; 
надання допомоги з безробіття працівникам з тим-
часовою  зайнятістю;  збільшення  фінансування 
заходів  щодо  надання  ефективної  підтримки 
пошуку  робочих  місць  безробітними;  надання 
податкових пільг для підприємств з високою част-
кою зайнятого сільського населення тощо. Таким 
чином,  питання  безробіття  є  дуже  актуальним,  і 
потребує подальших досліджень.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1.  Видяпина В. И. Экономическая  теория:  учеб-

ник  /  под  общ.  ред.,  В.  И.  Видяпина,  А.  И.  Добри-
нина, Г. П. Журавлевой и др. М.: ИНФРА-М, 2003. –  
398 с. 

2. Галкін Л. І. Втрати людського капіталу України : 
чинник безробіття / Л.Г. Галькін // Економіка та регі-
они : зб. наук. праць. – 2007. – № 2. – С. 110-113.

3. Зайнятість та безробіття. Ринок праці [Електро-
нний  ресурс]  /  Демографічна  та  соціальна  статис-
тика // Офіційний сайт Державної служби статистики 
України.  –  Режим  доступу:  http://www.ukrstat.gov.ua 
(дата звернення: 05.05.2018).

4. Мочерний С. В. Економічна теорія : навч. посіб. / 
С. В. Мочерний. – Київ : Академія, 2009. – 640 с. 

5. Державна служба статистики України [Електрон- 
ний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.
ua/ (дата звернення 15.05.2018).

6.  Ведерніков М.Д.  Біржа  праці  в  системі  ефек-
тивного  вирішення  проблеми  безробіття  в  Україні 
[Електронний  ресурс]  /  Ведерніков М.Д.,  О.С. Ман-
тур-Чубата  //  Глобальні  та  національні  проблеми 
економіки. – 2017. – №20. – Режим доступу до жур-
налу:  http://global-national.in.ua  (дата  звернення: 
15.05.2018).

7.  Никоненко  В.  А.  Ринок  праці  Європейських 
країн  в  умовах  глобалізації  та  світової  економічної 
кризи / В. А. Никоненко // Вісник Бердянського універ-
ситету менеджменту  і бізнесу. – 2010. – № 2(10). –  
С. 58-63.

8. Про  зайнятість  населення  :  закон України  від 
05.07.2012 № 5067-VI // База даних «Законодавство 
України»  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5067-17  (дата 
звернення: 07.05.2018). 

9.  Юридичний  портал  України  [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.lawportal.com.ua/  
(дата звернення: 15.05.2018).

10. Семенова К. Д. Аналіз впливу економічної кризи 
на рівень безробіття в Україні // Вісник соціально-еко-
номічних досліджень. – 2012. – № 1(44). – С. 106-111.

REFERENCES:
1. Vydjapyna V. Y. Еkonomycheskaja teoryja: ucheb-

nyk / pod obshh. red., V. Y. Vydjapyna, A. Y. Dobry nyna, 
Gh. P. Zhuravlevoj y dr. M.: YNFRA-M, 2003. – 398 s. 

2.  Ghalkin  L.  I.  Vtraty  ljudsjkogho  kapitalu 
Ukrajiny  :  chynnyk  bezrobittja  /  L.Gh.  Ghaljkin  //  
Ekonomika ta reghiony : zb. nauk. pracj. – 2007. –  # 2. –  
S. 110-113.

3.  Zajnjatistj  ta  bezrobittja.  Rynok  praci  [Elektron-
nyj  resurs]  / Demoghrafichna  ta  socialjna  statystyka  // 
Oficijnyj sajt Derzhavnoji sluzhby statystyky Ukrajiny. – 
Rezhym  dostupu:  http://www.ukrstat.gov.ua  (data  
zvernennja: 05.05.2018).

4.  Mochernyj  S.  V.  Ekonomichna  teorija:  
navch.  posib.  /  S.  V.  Mochernyj.  –  Kyjiv  : Akademija,  
2009. – 640 s. 

5.  Derzhavna  sluzhba  statystyky  Ukrajiny  
[Elektronnyj  resurs].  –  Rezhym  dostupu  :  
http://www.ukrstat.gov.ua/ (data zvernennja 15.05.2018).

6.  Vedernikov  M.D.  Birzha  praci  v  systemi  efek-
tyvnogho  vyrishennja  problemy  bezrobittja  v  Ukrajini 
[Elektronnyj  resurs]  /  Vedernikov  M.D.,  O.S.  Mantur-
Chubata  //  Ghlobaljni  ta  nacionaljni  problemy  eko-
nomiky. – 2017. – #20. – Rezhym dostupu do zhurnalu:  
http://global-national.in.ua  (data  zvernennja: 
15.05.2018).

7. Nykonenko V. A. Rynok praci Jevropejsjkykh kra-
jin  v  umovakh  ghlobalizaciji  ta  svitovoji  ekonomichnoji 
kryzy  / V. A. Nykonenko  // Visnyk Berdjansjkogho uni-
versytetu menedzhmentu i biznesu. – 2010. – # 2 (10). –  
S. 58-63.

8.  Pro  zajnjatistj  naselennja  :  zakon  Ukrajiny  vid 
05.07.2012 # 5067-VI // Baza danykh «Zakonodavstvo 
Ukrajiny»  [Elektronnyj  resurs].  –  Rezhym  dostupu:  
http://zakon3.  rada.gov.ua/laws/show/5067-17  (data 
zvernennja: 07.05.2018). 

9. Jurydychnyj portal Ukrajiny [Elektronnyj resurs]. – 
Rezhym  dostupu:  http://www.lawportal.com.ua/  
(data zvernennja: 15.05.2018).

10.  Semenova  K.  D.  Analiz  vplyvu  ekonomichnoji 
kryzy na rivenj bezrobittja v Ukrajini // Visnyk socialjno- 
ekonomichnykh  doslidzhenj.  –  2012.  –  #  1(44).  –  
S. 106-111.



427

  ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Mantur-Chubata O.S.
Candidate of Economic Sciences, 
Senior Lecturer of the Department

of Personnel Management and Labor Economics 
Khmelnytsky National University

Melnik I.V.
Student

Khmelnytsky National University
Tolstyuk M.I.

Student
Khmelnytsky National University

THE ROLE OF LABOR EXCHANGE IN COMBATING EMPLOYMENT IN UKRAINE AND EU COUNTRIES

The article deals with the essence of the phenomenon of unemployment. Characterized by the factors of 
formation and  the positive and negative consequences of  this phenomenon are presented. Analysis of  the 
unemployment rate in Ukraine and EU countries has been conducted. It is revealed that the problems of unem-
ployment in EU countries and Ukraine require from the states, regional authorities of the management of early 
development and implementation of social guarantees in the employment of the working-age population. It is 
investigated that high unemployment is a problem that needs to be solved and requires deep scientific analy-
sis and development of practical recommendations that can be used for the development and implementation 
of effective socio-economic policies. Proposals are made regarding the main ways of solving the problem of 
unemployment and the purpose of actively raising the level of employment of the population.

Considering this article, it was determined that the problem of unemployment is a key issue in a market 
economy, and if it is not resolved, it is impossible to establish effective economic activity and the level of unem-
ployment will increase. Also, we highlight the following ways of overcoming: increasing welfare at the expense 
of personal labor input, entrepreneurship and business activity; providing appropriate unemployment benefits, 
saving jobs and retraining people who have lost their jobs; a thorough pension reform; promotion of compre-
hensive state protection of intellectual potential of society; holding special labor fairs for educational institutions 
with the aim of employment of graduates; expanding the experience of arranging meetings with employers and 
former unemployed who successfully found a job or established their own business; strengthening coordina-
tion of international activities in the area of information exchange on employment issues; ensuring stable fund-
ing and state support for the development of the spiritual sphere, education, science and culture.
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Постановка проблеми.  Проблеми  з  демо-
графією  спостерігаються  практично  на  всьому 
пострадянському  просторі,  але  в  країнах,  які 
обрали європейський вектор розвитку, вони вияв-
ляються найбільш гостро. Питання зміни чисель-
ності  населення  є  безумовно  дуже  важливим 
в  розрізі  загального  розвитку  країни,  як  соціаль-
ного, так і економічного. 

Стан  постійного  зменшення  кількості  насе-
лення  країни  веде  до  нестачі  трудових  ресурсів 
для  національного  виробництва,  а  це,  в  свою 
чергу,      недоотримання прибутків. До того ж емі-
грація стосується переважно молодого населення, 
що призводить до збільшення частки людей похи-
лого віку, що припадають на працююче населення. 
Наслідком  цього  є  податкове  перевантаження. 
За оцінками фахівців, близько 5-6 млн. громадян 
України  зараз  знаходяться  на  заробітках.  Багато 
інших вже давно живуть за кордоном, але не про-
йшли  довгий  трудомісткий  процес  офіційного 
оформлення виїзду на постійне місце проживання 
і все ще числяться в зведеннях Держстату.

Зважаючи  на  постійне  і  стабільне  зменшення 
чисельності  населення  України  та  відтік  робочої 

сили закордон, актуальним є питання шляхів при-
пинення депопуляції та еміграції українців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання  зміни  чисельності  населення  держави 
досліджується  не  одне  десятиріччя.  Особливо 
актуальним воно стало в період незалежної Укра-
їни,  адже  невпинне  зменшення  населення  стає 
безумовною катастрофою. Думки щодо цієї  теми 
викладені  в  основному  в  працях  українських 
та  російських  вчених:  Зінич  В.Т.,  Касьянов  Г.В, 
Паніна Н.В., Прибиткова І.М. Також питання демо-
графії  та  соціальних процесів досліджували нау-
ковці  Інституту  демографії  та  соціальних  дослі-
джень НАН України.

Проте проблема саме депопуляції та еміграції 
досліджена  недостатньо  ретельно.  В  основному 
виклад матеріалу стосується демографічного роз-
витку  України,  структури  населення  за  різними 
показниками,  географії  розселення,  урбанізації. 
Вважаю  за  необхідне  більш  глибинне  вивчення 
саме скорочення українського населення для кра-
щого розуміння реального становища. 

Постановка завдання. Метою вивчення даної 
статті є проведення порівняльного аналізу чисель-
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У статті розглянуто проблему зменшення 
чисельності населення порівняно з країнами 
членами ЄС в цілому та такими країнами як 
Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія 
та ін. Крім того, встановлено, що важли-
вою проблемою в Україні став масштабний 
відтік робочого населення в Європу, в такі 
країни як Польща, Німеччина, Чехія, Болгарія 
для пошуку більш високооплачуваної роботи. 
Доведено, що основними причинами постій-
ного зменшення населення в країні є низький 
рівень життя, погіршення стану здоров’я, 
забруднення навколишнього середовища 
та відсутність культу здорового способу 
життя. За результатами дослідження 
встановлено шляхи вирішення проблем зни-
ження чисельності населення України та 
країн Європейського Союзу.
Ключові слова: чисельність населення, 
депопуляція, старіння нації, трудове насе-
лення, демографічний показник, природний 
приріст, імміграція, еміграція, міграційний 
рух.

В статье рассмотрена проблема уменьше-
ния численности населения по сравнению 
со странами членами ЕС в целом и такими 
странами как Германия, Франция, Велико-
британия, Италия и др. Кроме того, уста-
новлено, что важной проблемой в Украине 
стал масштабный отток рабочего населе-
ния в Европу, в такие страны как Польша, 
Германия, Чехия, Болгария для поиска более 
високооплачуваннои работы. Доказано, что 
основными причинами постоянного умень-

шения населения в стране является низ-
кий уровень жизни, ухудшение состояния 
здоровья, загрязнение окружающей среды 
и отсутствие культа здорового образа 
жизни. По результатам исследования уста-
новлено пути решения проблем снижения 
численности населения Украины и стран 
Европейского Союза.
Ключевые слова: численность населения, 
депопуляция, старение нации, трудовое 
население, демографический показатель, 
естественный прирост, иммиграция, эми-
грация, миграционное движение.

The article deals with the problem of reducing the 
size of the population compared with the coun-
tries of the EU as a whole and countries such 
as Germany, France, Great Britain, Italy, etc. 
In addition, it has been found that an important 
problem in Ukraine was the large-scale outflow 
of the working population to Europe, countries 
such as Poland, Germany, the Czech Republic, 
and Bulgaria to find more high-paying jobs. It is 
proved that the main reasons for the constant 
decline of the population in the country are low 
living standards, deterioration of health, environ-
mental pollution and lack of a healthy lifestyle cul-
ture. According to the results of the study, ways to 
solve the problems of reducing the population of 
Ukraine and the countries of the European Union 
have been established.
Key words: population, depopulation, aging of 
the nation, labor plurality, demographic index, 
natural growth, immigration, emigration, migra-
tion movement.
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ності населення України з країнами європейського 
союзу,  виявлення  основних  причин  депопуляції, 
визначення  можливих  заходів  для  ефективної 
зміни демографічних показників в бік поліпшення 
як на території України, так і Європи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Динаміка  зміни  чисельності  населення  є  важли-
вим  демографічним  показником.  Таким  чином 
зміна  чисельності  населення  в  результаті  наро-
джуваності, смертності та міграції впливає на роз-
виток країни в цілому.

В Україні існує два основні види обліку чисель-
ності  населення      поточний  облік  та  переписи 
населення.  Поточний  облік  проводиться  місце-
вими органами влади, які реєструють народження, 
смерті,  в’їзд  та  виїзд  громадян  з  країни.  Після 
цього данні узагальнюють станом на 1 січня кож-
ного року. 

Переписи  населення  проводяться  приблизно 
раз  на  10  років.  Такі  комплексні  заходи  нада-
ють  більш  детальні  відомості  про  стан  насе-
лення.  В  Україні  останній  перепис  був  у  грудні 
2001 року, згідно з яким населення України стано-
вило 48457,0 тис. осіб [1].

Наразі в Україні відбуваються негативні процеси 
щодо  постійного  зменшення  чисельності  насе-
лення. Станом на 1 серпня 2017 року в Україні (без 
урахування  тимчасово  окупованого  Кримського 
півострова)  проживало  42  млн  456  тис.  людей. 
Упродовж січня-липня 2017 року чисельність насе-
лення зменшилася на 128,5 тис. осіб. Смертність 
перевищує народжуваність (на 100 померлих при-
падає 61 новонароджений) [2].

Нижче  наведені  дані  щодо  чисельності  насе-
лення  станом  на  1  січня  2017  року  в  порівнянні 
з 2016 роком (табл. 1). 

Як  ми  бачимо  з  таблиці  1  –  спостерігається 
зменшення  наявного  та  постійного  населення 
на 88 тис. ос [3].

Січневі дані щодо природного руху населення 
(табл. 2) в період з 2016 по 2018 рік показують, що 
наразі скорочення в 23645 осіб є одним з наймен-
ших. Але факт, що кількість померлих переважає 
кількість живонароджених є вкрай негативним [4]. 

Міграційний рух населення у січні 2016-2018 рр. 
наведено в таблиці 3. 

Кількість  прибулих  з  закордону  у  січні 
2016 року (табл. 3) перевищила кількість вибулих 
на  2219  осіб.  Це  найвищий  показник  за  3  роки. 
У 2018 році кількість прибулих і вибулих є найбіль-
шою,  але  міграційний  приріст  все  одно  залиша-
ється додатнім [5].

На  рис.  2  наведено  чисельність  населення 
України  в  період  з  2000  по  2018  рік.  Це  дуже 
сумна  статистика,  адже  населення  нашої  країни 
невпинно  скорочується.  Особливо  різке  падіння 
чисельності відбулось у 2015 році. Це зумовлено 
воєнними діями на сході країни. 

Навесні 2014 року, після анексії Криму, на сході 
України у зв’язку з початком активних бойових дій 
чисельність населення України була істотно змен-
шена із 45 до 43 мільйонів осіб і поступово з часом 
цей показник зменшувався щомісячно [2]. До того 
ж відбувся масштабний відтік робочого населення 
в  Європу,  в  такі  країни  як  Польща,  Німеччина, 
Чехія, Болгарія.

Таблиця 1
Чисельність населення на 1 січня 2017 року та середня чисельність у 2017 році, тис. осіб

Показники На 1 січня 2017 року Середня чисельність у 2016 році
Наявне населення 42584,5 42672,5
Постійне населення 42414,9 42502,9

Джерело: складено автором на основі [3]

Таблиця 2
Природний рух населення у січні 2016-2018 рр., осіб

Роки Кількість 
живонароджених Кількість померлих Природний приріст, 

скорочення (–)
Кількість померлих дітей 

у віці до 1 р.
2016 31568 56236 -24668 267
2017 30514 58151 -27637 225
2018 30206 53851 -23645 231

Джерело: складено автором на основі [4] 

Таблиця 3
Міграційний рух населення у січні 2016-2018 рр., осіб

Роки Кількість прибулих в Україну Кількість вибулих  
з України

Міграційний приріст,  
скорочення (-)

2016 30379 28160 2219
2017 14144 12723 1421
2018 36149 33974 2175

Джерело: складено автором на основі [5] 
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Які  ж  чинники  більше  за  все  впливають  на 
депопуляцію  в  Україні,  окрім  загально  низького 
рівня життя  та  низьких  заробітних  плат? Виділя-
ють такі основні проблеми:

а)  стан  здоров’я  населення  України  на  сьо-
годні оцінюється незадовільним, це, у свою чергу, 
пов’язано з високим рівнем загальної  смертності 
(14,6 на 1000 населення), який неухильно зростає. 
Коефіцієнти смертності більші за українські зафік-
совані лише в Росії, Казахстані та Молдові;

б)  аналіз  стану  здоров’я  дитячого  населення 
показав,  що  в  Україні  має  місце  погіршення 
здоров’я дітей. Дослідження показують, що в дитя-
чому та підлітковому віці виникає до 64% захворю-
вань, що несуть серйозну загрозу репродуктивній 
функції організму;

в) влада не належним чином дбає про активний 
і  здоровий  спосіб  життя  українців.  Відсутні  чис-
ленні секції і гуртки, змагання, що були б загально-
доступними та масовими;

г) погіршення харчового раціону більшої час-
тини  українців.  Мається  на  увазі  зменшення 
споживання фруктів та овочів. За рівнем спожи-

вання фруктів та овочів на одну людину в день, 
Україна  знаходиться  на  31-му  місці  в  Європі.  
За  рік  один  українець  споживає  204,3  кг,  тоді 
як  в  країнах  Європейського  Союзу  –  224,5  кг.  
Це  безумовно  залишає  слід  на  здоров’ї  насе-
лення,  знижує  імунітет  та  стійкість  до  розвитку 
багатьох хвороб.

д)  негативні  наслідки  несе  й  промисловість. 
Наразі  функціонує  понад  10  тисяч  підприємств, 
установ  та  організацій,  що  використовують  раді-
аційно-небезпечні  технології  та  джерела  опромі-
нювань.  Діють  4  атомні  електростанції,  ведеться 
видобування  і  переробка  уранових  руд.  Крім 
цього,  внаслідок  аварії  на  Чорнобильській  АЕС 
у 1986 році частина прилеглих областей має раді-
аційне навантаження.

е)  відсутність  реформ  у  сфері  охорони 
здоров’я,  покращення  профілактики  та  забезпе-
чення  раннього  виявлення  захворювань,  підви-
щення  якості  медичної  допомоги  та  доступності 
медичних послуг.

ж)  сімейний  уклад,  що  зумовлює  народження 
1-2 дітей в середньому. Такий процес веде в кра-

Рис. 1. Міграційний рух населення у січні 2016-2018 рр.

Джерело: складено автором на основі [5]
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Рис. 2. Чисельність населення України з 2000 по 2018 рр.
Джерело: складено автором на основі [3]
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щому  випадку  до  збереження  чисельності  насе-
лення, в гіршому – скорочення [6]. 

Який же стан чисельності населення в Європі? 
Населення Євросоюзу (за даними Євростату) ста-
ном на 1 січня 2017 року склало 511,8 млн. осіб, 
в  порівнянні  з  2016  роком  (510,3  млн.) 
на 1,5 млн. осіб більше.

У 2016 році в ЄС кількість народжених і помер-
лих були приблизно однаковою (по 5,1 млн. осіб), 
це означає, що природний рух населення ЄС був 
незначним.  Збільшення  населення  на  1,5  міль-
йона жителів або 3% обумовлено імміграцією.

Найбільша чисельність населення серед країн 
ЄС наразі у Німеччині   82,8 млн. жителів (16,2% від 
загального  населення ЄС  на  1  січня  2017  року). 
На другому місці за кількістю жителів йде Франція 
(67 млн. або 13,1%),  трете місце посідає Велика 
Британія (65,8 млн. або 12,9%), четверте – Італія 
(60,6 млн. або 11,8%). 

За 2016 року кількість населення збільшилася 
у 18 країнах-членах ЄС та зменшилася у  десяти. 
Найбільший приріст відбувся у Люксембурзі (19,8% 
на 1000 жителів), Швеції (14,5%), Мальті (13,8%), 
Ірландії  (10,6%),  Австрії  (9,5%).  Найбільше  зни-
ження  у  Литві  (14,2%),  Латвії(9,6%),  Хорва-
тії  (8,7%),  Болгарії  (7,3%)  та  Румунії  (6,2%)  [7]. 

Хоча в цілому в ЄС відбувся приріст населення, 
існує ряд серйозних демографічних проблем, що 
негативно  впливають  на  економіку  європейських 
держав. 

На  думку  Берлінського  інституту  населення  і 
розвитку, населення європейських країн в серед-
ньому  старіше  жителів  інших  континентів.  Ста-
ріння,  безумовно,  є  найбільш  відчутним  еконо-
мічним  гальмом  демографічного  розвитку. Є  два 
варіанти боротьби з цим явищем: наймання нових 
кадрів для робочого ринку з закордону або збіль-
шення народжуваності. 

Прогнозується, що  у  той  час  як  північні  і  цен-
тральні райони Європи до 2050 року будуть ста-
більні з точки зору демографічної ситуації, південь 
і  схід  європейського  континенту,  очікує  стрімке 

старіння  населення  і  демографічні  втрати.  Так, 
особливо демографічні проблеми помітні в Греції, 
Іспанії, Португалії, а також на півдні  Італії. Згідно 
з прогнозами фахівців, ці країни очікує подальше 
зниження  народжуваності  і  зростання  еміграції 
в  контексті  прибуття  нових  хвиль  біженців,  іммі-
грантів [8].

Проте існують певні шляхи вирішення проблем 
зниження чисельності населення України та країн 
Європейського Союзу:

– економічне зростання, що забезпечить гідний 
рівень життя та достойну заробітну плату;

– покращення медичного забезпечення, підви-
щення рівня лікування та стану оздоровчих та про-
філактичних закладів;

–  переконання  молоді  в  необхідності  продо-
вження роду, нових поколінь, культ сім’ї з двома і 
більше дітьми;

–  культ  здорового  та  спортивного  способу 
життя,  привчання  дітей  до  відвідування  спортив-
них секцій та гуртків;

–  покращення  харчування,  відмова  від  фаст-
фуду та перехід до більш природньої та здорової 
їжі;

–  зменшення  навантаження  на  екологію,  осо-
бливо в східних районах України,  усунення шкід-
ливих  викидів  у  повітря  заводами,  більш  якісне 
очищення питної води;

–  припинення  старіння  населення  шляхом 
зменшення вікового розриву між поколіннями.

Висновки з проведеного дослідження. Згідно 
з офіційною статистикою в цілому за 25 років неза-
лежності  населення  країни  скоротилося  більш 
ніж  на  9 млн.  осіб. Перепис  населення  в Україні 
не  проводилася  з  2001  р.  Згідно  з  офіційними 
даними  Укрстату  населення  країни  становить 
42,5 млн. чол., А за даними досліджень ряду відо-
мих експертів, коливається в межах 36 млн. чол. 
і нижче.

Економічна  криза,  військові  дії,  інфляція,  зне-
цінення  доходів,  висока  смертність,  безробіття, 
зростаюча  нестабільність  призводять  до  падіння 
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Рис. 3. Країни Європи з найбільшою чисельністю населення

Джерело: складено автором на основі [7]
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народжуваності. Великою проблемою є соціально-
психологічні установки в суспільстві. Згідно зі ста-
тистичними даними за 2016 рік, в рейтингу країн 
з високим рівнем смертності Україна знаходиться 
на четвертому місці. З 2016 року в країні померло 
на 184,3 тисячі громадян більше, ніж народилося. 
Населення  України  через  30  років  може  бути 
менше  за  20  млн.  чол.,  повідомляє  сайт  Україн-
ського інституту майбутнього. Так, згідно з даними 
інституту  демографії  та  соціальних  досліджень 
65% українців в найбільш працездатному віці від 
14 до 35 років  хочуть  покинути  країну. Найбільш 
активні  молоді  люди  у  віці  25-35  років  прагнуть 
знайти  високооплачувану  роботу  за  кордоном  і 
виїжджають в Польщу, Угорщину та інші країни [8].

У свою чергу, країни Євросоюзу потерпають від 
нерівномірності  розселення,  старіння націй.  Існу-
ють країни як з великим приростом, так і з великим 
спадом  в  чисельності  населення,  що  породжує 
дисбаланс та міграцію. До того ж Європа змушена 
залучати робочу  силу  з Азії  та  країн  колишнього 
СРСР.

За  результатами  дослідження  наведено  мож-
ливі шляхи подолання кризових процесів  і явищ, 
що, на думку автора,  здатні покращити демогра-
фічний стан як в Україні, так і в країнах Європей-
ського Союзу.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE UKRAINE AND THE EUROPEAN COUNTRIES POPULATION

The structure and size of the population is one of the most important factors in the development of a coun-
try. After all, the natural and migration movements of the population, mortality and fertility rates can reflect the 
internal problems of the country’s economy.

Unfortunately, during the years of Ukraine’s independence, the population has been steadily decreasing. 
For 18 years (from 2000 to 2018), the population decreased from 48457,1 to 42386,4 thousand people, that is 
6070.7 thousand people. The main causes of such a significant decrease are: economic crisis, instability, low 
living standards, deterioration of Ukrainian health due to unhealthy nutrition, polluted ecology, insufficient level 
of treatment, military conflict in the eastern Ukraine, and mass outflow abroad on earnings.

What about the population of the European Union, its number is more stable compared to Ukrainian. How-
ever, looking at individual countries we can see a big difference between their development. There are states 
with a sufficient increase, and with a large decrease in the number of residents.

The  largest population  in  the EU  is currently  in Germany, France and  the United Kingdom. The  largest 
increase occurred in Luxemburg, Sweden, Malta, Ireland, Austria. The largest decrease in Lithuania, Latvia, 
Croatia, Bulgaria and Romania. Although there has been a general increase in the EU population, there are 
a number of serious demographic problems that influence negatively on the economy of European countries. 
For the first, it is the aging of the nation, for the second - the large influx of migrants from the Asian region.

However, there are some ways to solve the problems of the population of Ukraine and the European Union: 
economic growth, improvement of medicine and medical care, reformation of the state of health improving and 
preventive institutions; persuasion of youth in the necessity of the continuation of the procreation, new genera-
tions, encouraging of families with two or more children; a cult of healthy and sport lifestyles, teaching children 
to attend sports sections and clubs; transition to more natural and healthy food; reduction of the load on the 
environment, especially in the eastern regions of Ukraine, elimination of harmful emissions into the air by the 
factories, more qualitative cleaning of drinking water; stopping aging population by reducing the age-old gap 
between generations and increasing birth rates.
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Постановка проблеми. На цьому етапі фінан-
сових відносин сільськогосподарські підприємства 
зіткнулися зі складнощами у відтворенні виробни-
чого потенціалу. Вони змушені скорочувати вироб-
ництво, що відобразилось на рівні  одержуваного 
прибутку і зумовило закріплення в суспільстві уяв-
лення про безперспективність інвестування засо-
бів у цю сферу економіки. 

Для  подолання  таких  негативних  тенденцій 
(як одного з основних напрямів) необхідно відно-
вити матеріально-технічну  базу  сільського  госпо-
дарства.  Однією  з  найхарактерніших  ознак,  що 
виокремлює  сільське  господарство  із  системи 
народного,  є  формування  основ  фінансового 
забезпечення,  які  сприяють  одержанню  позитив-
них,  результативних  показників  діяльності  сіль-
ськогосподарських підприємств. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В  економічній  літературі  знайшли  відображеня 
дослідження  сутності,  економічних  форм,  осо-
бливостей  відтворення  засобів  виробництва 
у роботах Д. Богині, С. Дорогунцова, М.  Іванова, 
В. Ланового, І. Лукінова, П. Орлова, А. Покритана, 
Ю. Тодосійчук, В. Шебанін та інші.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Однією з найхарактерніших 

ознак,  що  виокремлює  сільське  господарство  із 
системи  народного,  є  формування  основ  фінан-
сового  забезпечення,  які  сприяють  одержанню 
позитивних і результативних показників діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Отже, фінан-
сово-кредитне  забезпечення  відтворення  осно-
вних  засобів  сільськогосподарських  підприємств 
наразі  є  дуже  актуальним,  зокрема  розгляд  осо-
бливостей.

Постановка завдання.  Мета  дослі-
дження – виокремити особливості фінансово-кре-
дитного забезпечення відтворення основних засо-
бів сільськогосподарських підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Вартість  основних  засобів  однієї  з  провідних 
галузей  народногосподарського  комплексу  Укра-
їни – сільського господарства – на початок 2006 р. 
становила  47,13  млрд.  грн.,  тоді  як  у  2000  р.  – 
88,76 млрд.  грн., а в 1996 р. – 121,33 млрд.  грн. 
Тобто вартість основних засобів сільськогосподар-
ського  призначення щорічно  зменшується. Осно-
вна  причина цього  –  незначні  обсяги  оновлення. 
Зношеність основних засобів більше ніж у 10 разів 
перевищує їхнє оновлення. 

Водночас  відтворення  сільськогосподарського 
виробництва значною мірою зумовлюється забез-

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ  
ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ  
ТА ЇХНІ ОСОБЛИВОСТІ
FINANCIAL-CREDIT SUPPLY OF REPORTS  
OF MAIN AGRICULTURAL PROPERTIES AND THEIR FEATURES

УДК 368.029.5

Алескерова Ю.В.
д.е.н., с.н.с., доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування
Вінницький національний аграрний 
університет
Тодосійчук В.Л.
к.п.н., доцент кафедри 
адміністративного 
менеджменту та альтернативних 
джерел енергії
Вінницький національний аграрний 
університет
Мостовик В.О.
магістр
Вінницький національний аграрний 
університет

У статті досліджено сутність фінансово-
кредитного забезпечення відтворення 
основних засобів сільськогосподарських під-
приємств. Проаналізовано сутність осно-
вних засобів та їх важливість для сільсько-
господарського підприємства. Показано 
різні методи кредитування підприємств. 
Доведено, що особливості кредитного 
забезпечення відтворення основних засобів 
полягають у врахуванні особливостей галу-
зевої специфіки стану й структури основних 
засобів визначення видів кредиту та сезон-
ності сільського господарства.
Ключові слова: основні засоби, сільсько-
господарське підприємство, відтворення, 
фінансово-кредитне забезпечення, лізинг, 
банківський кредит, іпотека, інвестування.

В статье исследована сущность финан-
сово-кредитного обеспечения воспроиз-
водства основных средств сельскохозяй-
ственных предприятий. Проанализирована 
сущность основных средств и их важность 
для сельскохозяйственного предприятия. 
Показаны различные методы кредитования 
предприятий. Доказано, что особенности 

кредитного обеспечения воспроизводства 
основных средств заключаются в учете 
особенностей отраслевой специфики 
состояния и структуры основных средств, 
определения видов кредита и сезонности 
сельского хозяйства.
Ключевые слова: основные средства, сель-
скохозяйственное предприятие, воспроиз-
ведение, финансово-кредитное обеспече-
ние, лизинг, банковский кредит, ипотека, 
инвестиции.

The essence of financial and credit support 
of reproduction of fixed assets of agricultural 
enterprises is investigated. The essence of fixed 
assets and their importance for an agricultural 
enterprise are analyzed. Different methods of 
lending to enterprises are shown. It is proved; 
peculiarities of credit support of reproduction of 
fixed assets are taken into account the features 
of the sector specificity of the state and struc-
ture of fixed assets and the definition of types of 
credit, and seasonality of agriculture.
Key words: fixed assets, agricultural enterprise, 
reproduction, financial and credit provision, leas-
ing, bank credit, mortgage, investment.
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печенням  ефективного  використання  та  онов-
ленням  виробничого  потенціалу.  Необхідність 
виявлення  тенденцій,  проблем,  особливостей 
відтворення  основних  засобів,  їх  інвестування, 
а  також  розроблення  рекомендацій  щодо  поліп-
шення  інвестиційної  забезпеченості  відтворю-
вального  процесу  в  сільському  господарстві 
визначає  актуальність  досліджень  із  кредитного 
забезпечення відтворення основних засобів сіль-
ськогосподарського призначення.

Такі  дослідження  дадуть  можливість  чітко 
визначити  структуру  економічних  відносин,  що 
складаються  в  процесі  кредитного  забезпечення 
відтворення  основних  засобів  сільськогосподар-
ських  підприємств:  повніше  розкрити  специфіку 
взаємозв’язку елементів і форм кредитного забез-
печення;  виявити  їхні  принципові  особливості 
як  джерел інноваційної активності, що впливають 
на стан галузі сільського господарства.

Усе це ще раз підтверджує необхідність дослі-
дження-кредитного  забезпечення  відтворюваль-
ного процесу в сільському господарстві й обґрун-
тування нових підходів до їх рішення, зокрема для 
розроблення ефективного і дієвого механізму кре-
дитного забезпечення.

Склад основних засобів сільськогосподарських 
підприємств  досить  різноманітний  та  може  бути 
класифікованим  за  різними  ознаками.  Засоби  і 
предмети праці в товарному виробництві набува-
ють вартості через ринок. Вони переносять її в про-
цесі виробництва на вироблений продукт. За спо-
собом участі  у  виробництві  та  перенесенні  своєї 
вартості  на  новостворений  продукт  засоби  праці 
поділяються на основні та обігові. Перші перено-
сять свою вартість на новостворений продукт час-

тинами (залежно від кількості виробничих циклів, 
у яких вони беруть участь, не змінюючи при цьому 
своєї  початкової  натуральної  форми  і  фізичних 
якостей). Другі змінюють свою натуральну форму 
і переносять свою вартість на новостворений про-
дукт за один виробничий цикл. 

Основні засоби (як активи) розглядаються дію-
чими. Проте  не  всі  наявні  активи  є  такими.  Час-
тина з них знаходиться у запасах, які можуть бути 
використані  в  процесі  виробництва.  Крім  того, 
баланс відображає не дію, а наявність засобів на 
певну дату. А це можна розглядати знаходженням 
основних засобів у потенційному стані, що більш 
повно відображається поняттям «основні фонди», 
або «запаси, призначені для використання в май-
бутньому».  Сутність  категорії  «основні  засоби» 
досить  неоднозначна.  Не  заглиблюючись  у  дис-
кусію,  зазначимо,  що  категорії  «основні  фонди», 
«основні  засоби»  й  «основний  капітал»  забезпе-
чують  сільськогосподарські  підприємства  у  засо-
бах та предметах праці, до того ж саме їхня струк-
тура та пропорції дають можливість удосконалити 
механізм відтворення основних засобів.

Підприємство зацікавлене в підвищенні питомої 
ваги активної частини основних засобів, які безпосе-
редньо обслуговують процес виробництва і характе-
ризують виробничі можливості підприємства. 

Для  забезпечення  нормального  функціону-
вання  активних  елементів  основних  виробни-
чих  засобів  необхідні  будівлі,  споруди,  інвентар, 
тобто  пасивна  частина  основних  засобів  Отже, 
пасивна  частина  основних  засобів  опосередко-
вано обслуговує виробничий процес. Склад актив-
ної та пасивної частин основних засобів наведено 
на рис. 1. 

 
Рис. 1. Склад активної та пасивної частин основних засобів
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Особливістю  основних  засобів  сільськогоспо-
дарських підприємств є органічний склад,  видові 
ознаки,  функціональне  призначення.  Важливою 
є участь у технологічних процесах та збереження 
у  складі  певної  пропорційності.  Така  пропорцій-
ність  стосується  співвідношення  між  силовими 
машинами  (тракторами,  комбайнами,  автомобі-
лями) та кількістю землі в обробленні, тракторами 
і  сільськогосподарськими  машинами,  площею 
виробничих приміщень і поголів’ям худоби чи роз-
міщеними потужностями тощо.

У  господарствах  із  високою  питомою  вагою 
продукції тваринництва в структурі товарної про-
дукції великі витрати капітальних укладень при-
падають  на  тваринницькі  споруди,  продуктивну 
худобу,  засоби  для  зберігання  і  приготування 
кормів. 

Крім  того,  окремі  категорії  основних  засобів 
у  сільському  господарстві  характеризуються  як 
біологічні активи. Біологічні активи [2], що є склад-
ником  основних  засобів,  є  багаторічними  наса-
дженнями, худобою тощо. 

Під  час  аналізу  цієї  проблеми  слід  спиратись 
на те, що процес кредитного забезпечення відтво-
рення  основних  засобів  сільського  господарства 
має певні особливості, зокрема специфіку галузі. 
Основні засоби такої важливої галузі, як сільське 
господарство,  поділяються  (залежно  від  функ-
цій у процесі виробництва) на предмети  і засоби 
праці. За допомогою предметів праці людина ство-
рює предмети споживання, а за допомогою засо-
бів – діє на предмети праці. 

Відтворюються основні виробничі засоби через 
капітальні інвестиції, джерелами формування яких 
є власні кошти (відрахування від прибутку та амор-
тизаційні  відрахування)  та  залучені.  Оновлення 
проходить через систему відтворення (рис. 2).

Особливості відтворення різних частин засобів 
виробництва  визначають  різницю  в  кредитному 
забезпечені. Зокрема обігові засоби мають відтво-
рюватися  за  один  виробничий  цикл,  а  основні  – 
за період повного зносу. При цьому період зносу 

залежить від складу засобів виробництва та при-
йнятої форми обліку.

Відтворення основних виробничих засобів – це 
процес їх безперервного поновлення. За обсягом 
розрізняють такі форми відтворення: просту, роз-
ширену та звужену. Просте відтворення основних 
засобів здійснюється в такому ж обсязі: коли від-
бувається заміна окремих зношених частин осно-
вних засобів або заміна старого устаткування на 
аналогічне  (тобто  тоді,  коли  постійно  відновлю-
ється  попередня  виробнича  потужність).  Процес 
відтворення основних засобів має низку характер-
них ознак, а саме:

1)  вони  поступово  переносять  свою  вартість 
на вироблену продукцію;

2)  у  процесі  відтворення  одночасно  відбува-
ється рух їхньої споживної вартості та вартості;

3)  нарахування  амортизаційних  відрахувань 
здійснюється  нагромадженням  у  грошовій формі 
перенесеної  вартості  основних виробничих  засо-
бів на готову продукцію;

4)  основні  засоби  поновлюються  в  натуральній 
формі протягом тривалого часу, що створює можли-
вість маневрувати коштами амортизаційного фонду.

У  процесі  господарської  діяльності  кругообіг 
основних засобів проходить три стадії. На першій 
відбувається  продуктивне  використання  осно-
вних  засобів.  На  цій  стадії  вони  зношуються  і 
тому нараховується сума зносу. Вона є підставою 
для  списання  суми  амортизаційних  відрахувань 
на  витрати  після  завершення  процесу  виробни-
цтва. На першій стадії кругообігу основних засобів 
втрачається  мінова  вартість  засобів  праці.  Вона 
переноситься на вартість готової продукції.

На  другій  стадії  відбувається  перетворення 
зношеної  частини  основних  засобів,  які  перебу-
вали в продуктивній формі, на грошові кошти.

На третій стадії в процесі виробництва відбува-
ється оновлення споживної вартості частини осно-
вних засобів. Це оновлення здійснюється заміною 
зношених  основних  виробничих  засобів  на  нові  
(за рахунок нарахованого зносу основних засобів).

Рис. 2. Загальна схема відтворення основних засобів
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Особливості  відтворення  основних  засобів 
у  досліджуваній  нами  галузі  полягають  у  тому, 
що  сільське  господарство  пов’язане  з  багатьма 
іншими  галузями,  утворюючи  агропромисловий 
комплекс,  основним  завданням  якого  є  надійне 
забезпечення  країни  продовольством  і  сільсько-
господарською сировиною. 

У нинішніх умовах розвитку деструктивних про-
цесів,  що  призвели  до  руйнування  матеріально-
технічної  бази  сільськогосподарського  виробни-
цтва,  різкого  спаду  інвестиційної  діяльності  та 
посилення  обмежень  щодо  можливості  нарощу-
вання капітальних вкладень, особливого значення 
набуває правильний вибір можливостей забезпе-
чення  інвестиційними  коштами,  джерелами  яких 
є  власні  кошти  підприємств,  банківські  кредити, 
бюджетні надходження тощо [17, с. 24–25]. 

В.  Шебанін  зазначає,  що  з  1990  по  2000  рр. 
інвестиції  в  сільське  господарство  скоротились 
в  24  рази,  тоді  як  у  промисловості  –  у  3,4  рази. 
Рівень  інвестування  у  2006  р.  становив  тільки 
60% рівня 1990 р. Отже,  «навіть  за  рахунок  усіх 
джерел  фінансування  інвестиційний  процес  нині 
не  забезпечує  не  тільки  розширеного,  а  навіть 
простого  відтворення  спожитих  у  процесі  вироб-
ничої діяльності основних засобів» [17, с. 37]. 

Забезпеченість виробництва сільськогосподар-
ської продукції основними засобами лише на 60% 
призвело до грубих порушень та невчасного вико-
нання  окремих  технологічних  операцій.  Втрати 
сільського, господарства, пов’язані з нестачею та 
низьким технічним станом машин,  становлять  за 
недобором урожаю понад 30%, за перевитратами 
палива –15%. Питома вага збиткових господарств 
аграрного сектора досягла 85% від загальної кіль-
кості, а загальний борг сільськогосподарських під-
приємств наблизився до 15,2 млрд. грн. [4].

Збиткові підприємства під час реалізації виро-
бленої  продукції  не  мають можливості  відшкоду-
вати свої витрати на зношеність основних засобів 
або амортизаційні відрахування та зробити відра-
хування. Тому через відсутність у достатніх обся-
гах  власних  коштів  у  відтворені  основних  вироб-
ничих засобів кредити стають основним джерелом 
фінансування цього процесу. 

Банки  видають  кредити  на  капітальні  вкла-
дення, якщо розрахунки економічної ефективності 
свідчать,  що  за  той  чи  інший  термін  після  вве-
дення в дію об’єкта підприємство матиме додат-
кові  фінансові  джерела  у  вигляді  прибутку,  який 
може  бути  спрямованим  на  погашення  кредиту  і 
відсотків за користування ним.

На жаль, темпи інфляції, що склалися в Укра-
їні  останніми  роками,  та  практика  формування 
вартості  кредитів  кредиторами  практично  звели 
нанівець  видання  довгострокових  кредитів  під-
приємствам  на  відтворення  основних  засобів. 
За тим рівнем банківського відсотка, який вимага-

ють банки, окупність витрат на капіталовкладення 
досягти найчастіше неможливо.

Приміром,  за  період  1970–1990  рр.  у  загаль-
ному  обсязі  кредитування  на  придбання  техніки 
виділялось  від  17%  до  40%  кредитних  ресурсів, 
спрямованих  у  галузь.  При  цьому  «структура 
довгострокових  кредитів  у  загальному  обсязі 
виробництва  сільськогосподарської  продукції 
становила 70–73%» [17, с.89]. Характерним було 
поступове зниження частки капітальних вкладень 
на  будівництво  (з  26%  у  1976–1980  рр.  до  7% 
у 1986–1990 рр.) і зростання її на придбання трак-
торів,  транспортних  засобів,  сільськогосподар-
ських машин, знарядь і устаткування, рівень яких 
за 1986–1990 рр. зріс на 46%, за 1981–1985 рр. – 
на 76–80% [17, с. 91].

На  сучасному  етапі  взаємовідносин  у  меха-
нізмі  кредитного  забезпечення йдеться про вста-
новлення  на  довгострокові  кредити  низьких  про-
центних ставок (не вище 10%). Початок погашення 
таких кредитів доцільно встановити на третій або 
четвертий рік користування ними [17, с. 119]. 

Агропромислові підприємства в Україні мають 
право  одержувати  кредити  в  іноземних  банках 
(в  іноземній  валюті).  Таке  право  підприємства 
отримують шляхом одержання від Національного 
банку України спеціальних реєстраційних свідоцтв 
на одержання кредиту від іноземного банку. Укра-
їнське  підприємство-позичальник  має  одержати 
таке реєстраційне свідоцтво після підписання кре-
дитного договору з іноземним банком, але до фак-
тичного одержання кредитних коштів.

Що  стосується  розмежування  комерційного 
та  некомерційного  кредитного  забезпечення,  то 
нормативно-правові  питання  регулювання  їхньої 
діяльності ще не оформлені певним чином. Ідеться 
про  такі  установи,  як  кооперативні  та  іпотечні 
банки,  кредитні  спілки  та  їх  об’єднання,  товари-
ства  спільного  інвестування,  кредитно-гарантійні 
установи, регіональні та місцеві фонди підтримки 
підприємництва.

Крім  банківських  кредитів  та  бюджетного 
фінансування  на  відтворення  основних  виробни-
чих  засобів,  сільськогосподарські  підприємства 
одержують і лізингові кредити. Лізингова операція 
тільки  у  фінансовому  лізингу  носить  кредитний 
характер.  Власник  майна  (лізингодавець)  надає 
користувачеві  (лізингоодержувачеві)  фінансову 
послугу: він купує майно у власність  і за рахунок 
періодичних  внесків  лізингоодержувача  покриває 
його  повну  вартість  та  отримує  певний  прибуток 
у вигляді лізингової маржі. 

Цей вид  кредиту може носити як банківський, 
так і небанківський характер. Для цієї мети у світі 
та Україні існують спеціалізовані лізингові компанії.

Фінансовий лізинг  є  комплексом відносин, що 
забезпечують  технічне  переоснащення  підпри-
ємств та прискорення науково-технічного прогресу 
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за допомогою продажу засобів виробництва з від-
строчкою  платежу.  На  відміну  від  комерційного 
кредиту,  операція  фінансового  лізингу  включає 
й  надання  інших  послуг  позичальнику  (технічне 
обслуговування тощо). Суб’єктами кредитних від-
носин тут виступають лізингодавець (кредитор) та 
лізингоодержувач (позичальник) [16]. 

Об’єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме 
майно,  яке  належить до основних фондів,  яке  не 
заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого 
немає обмежень на передання в лізинг. До об’єктів 
лізингу  належать  такі:  машини  та  обладнання; 
засоби обчислювальної техніки; транспортні засоби; 
виробничі будівлі  та споруди;  інші основні фонди.

Не  можуть  бути  об’єктами  лізингу  об’єкти 
оренди  державного  майна,  крім  індивідуально 
визначеного  майна  державних  підприємств; 
земельні ділянки та інші природні об’єкти.

Лізинг  можна  розглядати  особливою  формою 
кредиту,  який  надається  у  натуральній  формі. 
Однак у дечому такі механізми банківського креди-
тування і лізингу вже істотно відрізняються. Лізин-
гова  угода  гнучкіша  за  кредитну.  Кредит  завжди 
передбачає  визначенні  строки  і  розміри  виплат. 
Щодо лізингових платежів, то тут застосовуються 
різні методи нарахування, способи і форми виплат. 
Так, лізинговою угодою може передбачатися варі-
ант  виплати  платежів  залежно  від  надходження 
прибутку,  причому величина  залежить від  обсягу 
реалізації продукції, виробленої з використанням 
лізингового майна, суми отриманого прибутку тощо.

Фінансове  забезпечення  лізингових  операцій 
є надійнішим за звичайне кредитування, оскільки 
виділені  кошти використовуються для придбання 
певного майна, яке гарантує відшкодування боргу. 
Однак  у  цій  ситуації  виникає  ризик,  пов’язаний 
із правом власності, тому деякі лізингові компанії 
вимагають застави 

Банки  здебільшого  надають  перевагу  опосе-
редкованій участі у лізингу. Вони створюють власні 
дочірні лізингові компанії, спільні лізингові компанії 
з іншими банками, кредитними установами тощо, 
здійснюють  кредитне  обслуговування  лізингових 
компаній. 75–80% від загальної кількості компаній 
у світі створені банками або контролюються ними.

Перевага  лізингу  у  сфері  АПК  полягає  ще  й 
у  тому, що  він  виключає  інші форми державного 
регулювання,  наприклад,  податкові  та  кредитні 
пільги,  та  розширює  доступ  до  дорогих  машин, 
надає  послуги  щодо  утримання  власного  парку 
машин, особливо сезонного використання, і супро-
воду фірмовим сервісом. 

Негативною стороною лізингу є те, що багато 
техніки, отриманої за лізинговими угодами, є нея-
кісною,  а  її  технічний  стан  не  відповідає  потре-
бам.  Також  недоліком  є  висока  вартість  лізин-
гових  операцій  [4].  Але ці  недоліки  ліквідуються 
можливостями  залучати  додаткові  фінансові 

ресурси для відтворення основних засобів, коли 
банківські  кредити  недоступні.  Важливу  роль 
у відтворенні засобів виробництва грає іпотечний 
кредит. Надання кредиту під нерухомість завжди 
було  однією  з  головних  банківських  операцій. 
Кредитна діяльність, пов’язана з іпотечною, здій-
снюється,  як  правило,  спеціалізованими  іпотеч-
ними банками. У розвинутих країнах світу сфор-
мовано цілі системи іпотечного кредитування, які 
відпрацьовувалися протягом багатьох десятиліть 
або й століть. 

Іпотечний  кредит  –  це  особлива  форма  кре-
диту,  пов’язана  з  наданням  позик  під  заставу 
нерухомого майна (землі, виробничих приміщень, 
будівель  тощо).  Він  надається  на  довгостроковій 
основі за умови наявності власності на землю та 
нерухомість. 

Умови,  за  яких  іпотечний  банк  може  надати 
кредитне  забезпечення,  залежать  від  стану  того 
сегмента ринку цінних паперів, на якому здійсню-
ється обіг закладних листів та іпотечних облігацій. 
У  разі  зниження  відсотка  за  цими  цінними  папе-
рами, як правило, зменшується відсоток за іпотеч-
ним кредитом. 

За закладними листами банк сплачує відсоток 
їх  тримачам.  При  цьому  перед  банком  виникає 
проблема розриву в часі між виплатою відсотків за 
закладними та надходженням відсотків за іпотеч-
ний кредит. Іпотечний банк не може ставити себе 
в  заздалегідь  невигідне  фінансове  становище, 
сплачуючи відсоток за закладними листами ще до 
того, як почнуть надходити платежі за кредитом.

Відомо, що до 20-х рр. іпотечні банки надавали 
кредитне  забезпечення  й  у формі  закладних,  які 
реалізовував  сам  позичальник.  Повернення  кре-
диту теж здійснювалося закладними листами. У разі 
неповернення  позики  власником  заставленого 
майна ставав позикодавець –  іпотечний банк  [4].

Крім  розглянутих  нами  особливостей  відтво-
рення  основних  засобів  за  рахунок  різних  видів 
кредитного  забезпечення,  важливими  є  терміни, 
на  які  видається  кредитне  забезпечення.  Біль-
шістю дослідників класифікація кредитного забез-
печення  відтворення  основних  засобів  прово-
диться залежно від терміна:

1) короткострокові кредити до 1 року;
2) пролонговані короткострокові кредити;
3) довгострокові кредити більше 12 місяців;
4) довгострокові кредити до 36 місяців;
5) довгострокові кредити більше 36 місяців.
Таким чином, особливостями кредитного забез-

печення  відтворення  основних  засобів  сільсько-
господарських підприємств є:

1)  об’єктивна  необхідність  його  реалізації 
у зв’язку зі збитковістю галузі й неможливістю для 
більшої  частини  сільськогосподарських  підпри-
ємств  за  рахунок  власних  джерел  забезпечити 
просте і розширене відтворення основних засобів;
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2)  сезонність  виробництва  сільськогосподар-
ських  підприємств  та  різні  форс-мажорні  обста-
вини  вимагають  значного  відвернення  обігових 
коштів,  що  не  сприяє  акумуляції  коштів  навіть 
на  рівні  амортизаційних  відрахувань  для  відтво-
рювального процесу;

3)  необхідність  державної  підтримки  процесу 
кредитного  забезпечення  відтворення  основних 
засобів,  оскільки  натепер  у  господарств  відсутнє 
реальне  джерело  застави  за  комерційні  кредити 
(земля  сільськогосподарського  призначення  не 
є  товаром,  тому  не  може  бути  заставою  під  час 
надання  кредиту  сільськогосподарському  підпри-
ємству  на  відтворення  основних  засобів).  Крім 
того, швидкі темпи інфляції не дають змогу вчасно 
розрахуватися за надане кредитне забезпечення;

4)  труднощі  в  отриманні  лізингового  кредиту, 
оскільки  банки  здебільшого  працюють  опосеред-
ковано по лізингу для сільськогосподарських під-
приємств;

Виходячи  з  особливостей  відтворення  осно-
вних  засобів  виробництва  та  розглянутої  вище 
схеми  класифікації  кредитного  забезпечення  за 
учасниками  кредитного  процесу,  можна  зробити 
висновок,  що  для  відтворення  основних  засобів 
виробництва  можна  використовувати  всі  форми, 
види  та різновиди  кредитів. При цьому  (залежно 
від  мети)  можуть  використовуватися  не  тільки 
середньо- та довгострокові кредити, що визначено 
терміном  використання  основних  засобів,  але  й 
короткострокові, якщо це пов’язано з упроваджен-
ням нової технології на базі нової техніки. 

Ефективне  використання  нової  техніки  потре-
бує  певних  поточних  витрат  як  під  час  форму-
вання нового виробництва, так і під час оновлення 
та реконструкції діючого виробництва. Такі кредити 
необхідні для того, щоб своєчасно і в повному обсязі 
повернути  довго-  та  середньострокові  кредити. 

Висновки з проведеного дослідження. Про-
ведене  дослідження  дає  змогу  сформувати  таке 
визначення:  кредитне  забезпечення  відтворення 
основних  засобів  сільськогосподарських  підпри-
ємств  –  це  зобов’язання аграрного  підприємства 
перед кредитною установою, яке має погашатися 
протягом терміна, що перевищує один рік  із дати 
складання балансу, а також пролонгація коротко-
строкових  позичок  використаних  підприємством 
тільки з метою відтворення основних засобів.

Таким чином, розглянуті нами особливості кре-
дитного забезпечення відтворення основних засо-
бів полягають у врахуванні особливостей галузе-
вої специфіки стану  і структури основних засобів 
і визначення видів кредиту, що може бути залуче-
ний сільськогосподарськими підприємствами для 
формування ресурсів.

Під  час  ухвалення  підприємствами  рішень 
щодо  відтворення  основних  засобів  важливим 
є  фактор  фінансово-кредитного  забезпечення. 

У сучасних економічних умовах проблема форму-
вання фінансово-кредитного  забезпечення  вима-
гає  певної  програми  дій  не  тільки  від  держави, 
а  й  від  банківської  системи  та  інших фінансових 
установ,  має  вагоме  значення  як  для  розвитку 
інноваційної  діяльності  малих  підприємств,  так  і 
для формування  інноваційної моделі перебудови 
вітчизняної економіки загалом.
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FINANCIAL-CREDIT SUPPLY OF REPORTS OF MAIN AGRICULTURAL PROPERTIES  
AND THEIR FEATURES

At this stage of financial relations, agricultural enterprises are faced with the difficulty of reproduction of 
productive capacity. They are forced to reduce production, which reflected on the level of profit and consolidation 
in society of the idea of the hopelessness of investing funds in this area of the economy.

In order  to overcome such negative  trends as one of  the main directions,  it  is necessary  to  restore  the 
material and technical base of agriculture. One of the most characteristic features that distinguishes agriculture 
from  the  system of  the national  economy  is  the  formation of  the  fundamentals  of  financial  support, which 
contribute to the achievement of positive, effective performance indicators of agricultural enterprises.

One  of  the  most  characteristic  features  that  distinguishes  agriculture  from  the  system  of  the  national 
economy  is  the  formation of  the  fundamentals of financial support, which contribute  to  the achievement of 
positive, effective performance indicators of agricultural enterprises. Therefore, financial and credit support for 
the reproduction of fixed assets of agricultural enterprises is still very relevant, including its features.

The aim is to highlight the features of financial and credit support for the reproduction of fixed assets of 
agricultural enterprises.

The  cost  of  fixed  assets  of  one  of  the  leading  sectors  of  the  national  economic  complex  of Ukraine  – 
agriculture – at the beginning of 2006 amounted to 47.13 billion UAH, while in 2000 – 88.76 billion UAH, and 
in 1996 – 121 UAH 33 billion. That is, the cost of fixed assets of agricultural purposes annually decreases. 
The main reason for this is the insignificant volumes of their upgrade. Depreciation of fixed assets more than 
10 times exceeds their renewal.

At the same time, the reproduction of agricultural production is largely due to ensuring the effective use and 
updating of production potential. The need to identify trends, problems and features of reproduction of fixed 
assets and their  investment, as well as the development of recommendations for  improving the investment 
security of the reproduction process in agriculture determines the relevance of research on the provision of 
credit support for the reproduction of basic agricultural products.

Such research will make it possible to clearly define the structure of economic relations, which are formed in 
the course of credit support for the reproduction of fixed assets of agricultural enterprises: to more fully reveal 
the specifics of the relationship of elements and forms of credit provision; to identify their fundamental features 
as sources of innovation activity, affecting the state of the field of agriculture.

All this once again confirms the need to study the financial and credit provision of the reproduction process 
in agriculture and to substantiate the new approaches to their solution, in particular, to develop an effective and 
effective mechanism of credit provision.

The  development  of  agriculture  is  constrained  by  a  number  of  reasons. The main  of  them  is  the  lack 
of  resources  to  finance development. An  increase  in  the  size  of  production  assets  is  possible  only  at  the 
expense of additional investment of financial and material resources, aimed at supporting and expanding the 
agricultural production potential. Since the possibilities of reproduction of fixed assets at the expense of profits 
and depreciation fund are rather limited, agricultural enterprises require the attraction of credit resources.

It  is known that  in the process of production of agricultural products there is a gradual depreciation and 
disposals of fixed assets. Hence the need for their simple or expanded reproduction (in case of an increase in 
production), which is usually carried out at agricultural enterprises, follows from: direct investments, transfer 
of fixed assets to the founders at the expense of contributions to the authorized capital, free transfer to legal 
entities and individuals. But direct investments (or capital investments) are the prevailing method of expanded 
reproduction of fixed assets. The conducted study allows to formulate the following definition that credit support 
for reproduction of fixed assets of agricultural enterprises is a commitment of an agrarian enterprise to a credit 
institution, which must be repaid within a period exceeding one year from the date of drawing up the balance 
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sheet,  as well  as  the  extension  of  short-term  loans  used  by  the  enterprise  exclusively  for  the  purpose  of 
reproduction of fixed assets.

Thus,  the  features  of  credit  support  for  reproduction  of  fixed  assets  considered  by  us  are  to  take  into 
account the specifics of the sector specificity of the state and the structure of fixed assets and the identification 
of types of credit that may be involved by agricultural enterprises for the formation of resources.

When making decisions on the reproduction of fixed assets by enterprises, the factor of financial and credit 
provision is important. In today's economic conditions, the problem of financial and credit provision requires 
a  certain program of  action not  only  from  the  state,  but  also  from  the banking  system and other  financial 
institutions, which is strategically important both for the development of innovation activity of small enterprises 
and for the formation of an innovative model of restructuring of the domestic economy in general.
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Постановка проблеми. Посилення ролі орга-
нів місцевого самоврядування у розвитку регіонів 
та підвищення рівня  їх фінансової автономії нині 
є одними із пріоритетних завдань бюджетної полі-
тики  держави.  Бюджетна  реформа  сприяла  роз-
ширенню  повноважень  місцевих  органів  влади, 
що  супроводжувалося  оптимізацією  механізму 
міжбюджетних  відносин,  зміною  порядку  роз-
поділу  доходів  між  рівнями  бюджетної  системи. 
Проте чинний механізм формування доходів міс-
цевих  бюджетів  є  недосконалим,  адже  не  забез-
печує виконання того обсягу повноважень, якими 
були  наділені  органи місцевого  самоврядування. 
Тому  виникає  необхідність  в  аналізі  сучасного 
стану реалізації бюджетної реформи в Україні та 
обґрунтуванні напрямів досягнення тих її цілей, які 
ще не були виконані.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій.  Реформування  місцевих  бюджетів  та  між-
бюджетних  відносин  в  Україні  стало  ключовим 
питанням у дослідженнях С. Білої, А. Буряченка, 
В. Дем’янишина, О. Кириленко, І. Луніної, В. Опа-
ріна, І. Чугунова та ін. Нині ж аспектам бюджетної 
децентралізації присвячується все більше праць, 
зокрема О. Вишневського, Г. Возняк, Ю. Глущенко, 
Н. Проць, що не лише засвідчує актуальність роз-
робок  наукових  підходів  до  успішної  реалізації 
бюджетної реформи в Україні, але й усвідомлення 
її  важливості  для  соціально-економічного  роз-

витку  держави.  Водночас  динаміка  економічних 
процесів, що відбуваються в нашій країні, та впро-
вадження  супутніх  реформ  зумовлюють  необхід-
ність  дослідження  сучасного  стану  формування 
місцевих  бюджетів  та  розроблення  напрямів  їх 
зміцнення,  які  б  відповідали  завданням фіскаль-
ної політики.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
оцінка  наслідків  реалізації  реформи  децентралі-
зації на теренах України та формулювання на цій 
основі  пропозицій  щодо  розширення  фінансової 
автономії місцевих органів влади.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нині  в  усьому  світі  спостерігається  зміна  пара-
дигми  регіонального  розвитку,  а  на  зміну  тради-
ційному  (патерналістському)  підходу  до  реалі-
зації  регіональної  політики  приходить  новий,  що 
ґрунтується  на  інноваційних  принципах  субси-
діарності,  самоокупності  та  самофінансування 
[1, с. 5]. З огляду на це, бюджетна децентралізація 
в Україні, інтегрованість якої у світову економічну 
систему  протягом  останньої  декади  лише  поси-
лилася,  стала  спробою  подолання  диспропор-
цій  у  розподілі  фінансових  ресурсів  між  рівнями 
бюджетної системи і є сьогодні одним із ключових 
напрямів бюджетної політики. 

Із  теоретичної  точки  зору  децентралізація 
влади  у  широкому  розумінні  має,  з  одного  боку, 
сприяти посиленню ролі й здатності громад у фор-
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У статті розглядаються окремі аспекти 
реалізації реформи бюджетної децентралі-
зації в Україні. Обґрунтовуються переваги 
та загрози фіскальної децентралізації з 
точки зору розширення фінансової автономії 
місцевих органів влади. Надано оцінку сучас-
ному стану формування місцевих бюдже-
тів, окреслено недоліки чинного механізму 
їх наповнення. Розглянуто перспективні 
завдання щодо вирівнювання фінансової 
спроможності адміністративно-територі-
альних одиниць. Сформульовано рекоменда-
ції щодо зміцнення фінансової бази місцевих 
бюджетів як передумови регіонального роз-
витку.
Ключові слова: бюджетна децентралізація, 
місцеві бюджети, об’єднані територіальні 
громади, податкові надходження, доходи 
місцевих бюджетів.

В статье рассматриваются отдельные 
аспекты реализации реформы бюджетной 
децентрализации в Украине. Обосновыва-
ются преимущества и угрозы фискальной 
децентрализации с точки зрения расши-
рения финансовой автономии местных 
органов власти. Дана оценка современ-
ному состоянию формирования мест-
ных бюджетов, определены недостатки 

действующего механизма их наполнения. 
Рассмотрены перспективные задачи по 
выравниванию финансовой способности 
административно-территориальных еди-
ниц. Сформулированы рекомендации по 
укреплению финансовой базы местных бюд-
жетов как предпосылки регионального раз-
вития.
Ключевые слова: бюджетная децентрали-
зация, местные бюджеты, объединённые 
территориальные громады, налоговые 
поступления, доходы местных бюджетов.

The article examines some aspects of the imple-
mentation of the budget decentralization reform 
in Ukraine. The advantages and the threats of 
fiscal decentralization in terms of expansion of 
financial autonomy of local authorities are sub-
stantiated. The estimation of the current state of 
formation of local budgets is given; the disad-
vantages of the current mechanism of their fill-
ing are outlined. Perspective tasks on equalizing 
the financial ability of administrative divisions are 
considered. Recommendations on strengthening 
the financial base of local budgets as a precondi-
tion for regional development are formulated.
Key words: fiscal decentralization, local bud-
gets, united territorial communities, tax revenues, 
local budgets revenues.
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муванні  середовища  власного  розвитку,  чого  не 
може ефективно створити держава, а саме: змен-
шення трансакційних витрат на території, сприят-
ливі мікроекономічні умови, швидка реакція щодо 
вирішення  проблемних  питань,  які  виникають 
у  процесі  діяльності  бізнесу;  із  другого  –  децен-
тралізація вимагає інституціонально сильної дер-
жави, що є  запорукою збалансованих взаємовід-
носин  між  нею  і  громадами,  а  також  усередині 
громади в довгостроковій перспективі. Тому в про-
цесах  децентралізації  управління  визначальним 
має бути посилення власне держави, яка повинна 
вибудувати чіткі й прозорі інститути для фізичних 
та юридичних осіб, що складають основу динаміч-
ного розвитку [2, с. 59].

Поняття  фіскальної  децентралізації  слід  роз-
глядати  як  напрям  реалізації  фіскального  феде-
ралізму  –  законодавчо  зафіксованого  розподілу 
функціональних повноважень та відповідальності 
структур  різних  рівнів  влади  з  паритетним  роз-
межуванням  на  цій  основі  доходів  і  видатків між 
ними, адже вихідною умовою застосування підхо-
дів фіскального федералізму є максимально мож-
ливе  наближення  надання  суспільних  послуг  до 
безпосереднього споживача [3, с. 328, 333]. Саме 
на основі такого підходу збільшення повноважень 
місцевих  органів  влади  в  Україні  та  фінансових 
ресурсів місцевих бюджетів ознаменувалося роз-
ширенням джерел їхнього наповнення відповідно 
до положень Бюджетного кодексу. 

Особливістю проведення реформи децентралі-
зації  в Україні  стало  те, що фактично одночасно 
із  нею  відбувається  реформа  адміністративно-
територіального  устрою.  На  першому  етапі  цієї 
реформи  було  передбачено  передання  частини 
повноважень  держави  на  найнижчий  адміністра-
тивно-територіальний  рівень  –  об’єднаним  тери-
торіальним  громадам  (далі  –  ОТГ),  утвореним 
у  результаті  об’єднання  сільських  рад  (адже  не 
всі сільські бюджети виявилися достатньо фінан-
сово  спроможними  для  розширення  фінансової 
автономії). Станом на 1 січня 2017 р. кількість ОТГ 
в Україні становила 367 одиниць,  із них на тери-
торії Вінницької області – 21, Дніпропетровської – 
34, Полтавської – 18 тощо [4].

Попри  наявні  факти,  що  свідчать  про  ефек-
тивність  проведення  фінансової  децентралізації, 
зокрема те, що за результатами 2017 р. кількість 
дотаційних місцевих бюджетів знизилася на 24%, 
а  кількість  бюджетів-донорів  зросла  на  12,5% 
[5],  фінансова  децентралізація,  крім  перспектив 
ефективного реформування системи державного 
управління, підвищення фінансової спроможності 
місцевих  громад,  надання  автономності  органам 
місцевого  самоврядування  в  ухваленні  управлін-
ських рішень та своєчасного визначення і задово-
лення потреб місцевих жителів, може нести і певні 
загрози [6, c. 122].

По-перше,  ефективність  процесів  бюджетної 
децентралізації  залежить  від  повноважень  орга-
нів  місцевого  самоврядування  у  питаннях  ухва-
лення  бюджетних  рішень,  формування  доходної 
та  видаткової  частин  місцевих  бюджетів,  тому 
необхідною  передумовою  забезпечення  певної 
бюджетної  самостійності  є  наявність  у  розпо-
рядженні  місцевих  органів  влади  гнучких  дже-
рел  власних  податкових  доходів  [7,  c.  156,  167]. 
В Україні ж унаслідок нерівномірного територіаль-
ного розміщення продуктивних сил, кризових явищ 
у  вітчизняній  економіці,  військових  дій  на  Сході, 
супутніх реформ тощо диференціація податкового 
потенціалу  регіонів  тільки  поглиблюється,  тому 
обсяги фінансових  ресурсів  для  надання  якісних 
публічних послуг украй обмежені. Зазначене ство-
рює передумови для соціальної напруги в суспіль-
стві  й  стримує  динаміку  соціально-економічних 
показників [8, с. 51].

По-друге, слід звернути увагу на те, що у пері-
оди спаду або уповільнення темпів економічного 
зростання  можливості  децентралізації,  пов’язані 
з переданням видаткових повноважень на місця, 
є  обмеженими. На  тлі  від’ємного  приросту  вало-
вого внутрішнього продукту  (далі – ВВП)  і неста-
більної  економічної  ситуації  загалом  децентра-
лізація  повноважень  є  малоефективною  через 
загострення  фінансових  і  соціальних  проблем 
[9, с. 123; 10, c. 65].

По-третє, лише близько 30 новоутворених ОТГ 
(15%)  мають  більш-менш  сформовану  територі-
альну структуру та повністю відповідають урядовій 
Методиці  формування  спроможних  територіаль-
них  громад.  Поява  значної  кількості  низькоспро-
можних  ОТГ  свідчить  про  роль  суб’єктивного 
чинника,  вплив  агробізнесу,  великих  забудовни-
ків  та  інших  кіл  на  реалізацію  реформ  в Україні, 
а також про низький рівень готовності суспільства 
до реформи та низький рівень готовності реалізо-
вувати реформи чиновниками, на яких була покла-
дена  відповідальність  за  проведення  реформи 
децентралізації влади в Україні [4].

По-четверте, хоча з метою вирішення проблеми 
браку  власних  коштів  органів  місцевого  само-
врядування для регіонального розвитку в Україні 
й  було  створено Державний фонд  регіонального 
розвитку (далі – ДФРР), він не може повною мірою 
задовольнити  заявки  на  фінансування  програм 
регіонального  розвитку  територій,  а  можливості 
держави  щодо  надання  більшої  суми  коштів  на 
реалізацію інвестиційних програм та проектів адмі-
ністративно-територіальних  одиниць  теж  обме-
жені (виходячи із заявленої потреби у фінансових 
ресурсах  і  обсягу держбюджету)  [11,  с.  29],  тому 
переоцінювати  масштаби  потенційного  впливу 
від використання коштів ДФРР на вітчизняну еко-
номіку  (а  тим  паче  розглядати  його  провідним 
ресурсом  регіонального  зростання)  недоцільно 



445

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

[12, c. 70]. Отже, беручи до уваги незначний вплив 
ДФРР  на  соціально-економічний  розвиток  регіо-
нів,  їх  розбудова  повинна  ґрунтуватися  на  пере-
творенні місцевої влади у «консолідатора» необ-
хідного обсягу коштів шляхом заохочення місцевої 
ініціативи  та  збільшення  ендогенного  потенціалу 
регіонів [11, c. 29]. 

Проаналізуємо  ж  фактичні  результати  реалі-
зації реформи децентралізації в Україні на цьому 
етапі.  Розглянемо  те,  як  уплинула  фінансова 
децентралізація  на  стан  виконання дохідної  час-
тини  місцевих  бюджетів.  За  підсумками  2017  р. 
спостерігалося зростання частки доходів місцевих 
бюджетів у доходах Зведеного бюджету до 22,57% 
(у  2015  р.  було  зафіксовано  найнижче  значення 
цього  показника).  За  період  з  2015  по  2017  рр. 
номінальне  зростання  доходів  місцевих  бюдже-
тів України (без урахування міжбюджетних транс-
фертів) склало 109 033,66 млн. грн. (майже вдвічі) 
(рис. 1). 

Цілком  очевидно,  що  збільшення  надхо-
джень  до  місцевих  бюджетів  у  2016–2017  рр. 
було пов’язане  із  такими  змінами бюджетного  та 
податкового  законодавства,  як  уведення  акциз-
ного  податку  з  роздрібного  продажу  підакцизних 
товарів,  унесення  земельного  податку  до  складу 
податку на майно серед місцевих податків  тощо. 
Податки  залишаються  основним  джерелом,  що 
забезпечує  мобілізацію  доходів  місцевих  бюдже-
тів, незважаючи на зниження нормативу відраху-
вань податку на доходи фізичних осіб до загаль-
ного фонду місцевих бюджетів. 

Темпи  зростання  місцевих  податків  та  зборів 
у ОТГ  становлять  29,4%  (за  11  місяців  2017  р.), 

що  більше  від  середнього  показника  по  Укра-
їні  на  24,9%.  Надходження  від  плати  за  землю 
зросли на 20%, надходження податку на нерухоме 
майно – на 70%. Видатки бюджету розвитку в роз-
рахунку  на  одну  особу  збільшилися  у  1,5  рази 
(порівняно з 2016 роком) [13].

Попри  це,  як  зауважує  проф.  І.  Луніна,  для 
визначення  ефектів  децентралізації  податкові 
надходження  місцевих  бюджетів  можна  проана-
лізувати й під  іншим кутом зору, беручи до уваги 
обсяг повноважень місцевих органів влади щодо 
встановлення податкових ставок  та пільг. Напри-
клад, надходження від загальнодержавних подат-
ків  і  зборів  (таких,  що  не  належать  до  повнова-
жень  одного  рівня  влади,  а  розподіляються  між 
рівнями бюджетної системи, місцеві органи влади 
не  мають  права  змінювати  податкові  ставки  або 
базу  оподаткування,  тобто  ці  платежі  слугують 
механізмом  забезпечення  балансу  між  самостій-
ністю місцевих  органів  влади  у  податковій  сфері 
та підтримкою стабільності національної бюджет-
ної системи) станом на 2015 р. налічували понад 
77% податкових надходжень місцевих бюджетів, а 
надходження від податків, за якими місцеві органи 
влади  мають  обмежене  право  встановлювати 
податкові ставки та пільги, – 22% [7, с. 167]. Згідно 
з  проведеними  розрахунками,  у  2017  р.  надхо-
дження  до  місцевих  бюджетів  України  від  місце-
вих податків  і  зборів у  загальній сумі податкових 
надходжень  становили  вже  близько  26%,  що  не 
слід  оминати  увагою,  однак  обсяги  цих  платежів 
не  дають  змоги  розглядати  їх  інструментами,  які 
б  дозволяли  органам  місцевого  самоврядування 
приводити  доходи місцевих  бюджетів  у  відповід-

 Рис. 1. Питома вага доходів місцевих бюджетів у доходах Зведеного бюджету України  
у 2013–2017 рр.*

* Розраховано автором на основі даних Державної казначейської служби України
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ність до потреб у фінансуванні місцевих суспіль-
них благ.

Крім  цього,  принцип  самостійності  у  форму-
ванні  місцевих  бюджетів  порушується  хоча  б 
тому,  що  в  будь-якому  бюджеті  частка  власних 
надходжень  повинна  переважати  над  тією,  яка 
представлена  коштами, що  надходять  у  порядку 
міжбюджетного перерозподілу [14, с. 88]. Якщо ж 
аналізувати  дохідну  частину  місцевих  бюджетів 
України, то, як  і до 2015 р.,  її значну питому вагу 
складають трансферти: 53,4% у 2016 р. та 54,3% 
у 2017 р.

Отже,  як  бачимо,  незважаючи  на  позитивні 
зрушення,  які  відбулися  у  бюджетній  сфері  вна-
слідок  фіскальної  децентралізації,  рівень  фінан-
сової незалежності органів місцевої влади все ще 
залишається низьким як унаслідок недосконалого 
механізму розподілу доходів між рівнями бюджет-
ної системи, так і внаслідок відсутності системного 
підходу в проведенні реформи.

З огляду на досвід країн Європейського Союзу 
(далі – ЄС) рішучі кроки в напрямі децентраліза-
ції  вітчизняному  уряду  слід  робити  обережно  та 
при  цьому  неухильно  дотримуватися  принципу 
субсидіарності, прописаного в Європейській хартії 
місцевого  самоврядування  [10,  c.  59]. Очевидно, 
що збільшення можливостей реалізації регіонами 
власного  потенціалу  розвитку  вимагає  вдоско-
налення  механізмів  перерозподілу  фінансових 
ресурсів  між  бюджетами,  оскільки  вирівнювання 
фінансової  спроможності  адміністративно-тери-
торіальних одиниць, з одного боку, є об’єктивною 
потребою  збалансованого  розвитку  регіонів,  
а з другого – слугує джерелом регіональних супер-
ечностей [8, c. 44].

Як відомо з офіційних даних, серед перспектив-
них завдань у сфері місцевих фінансів, які ставить 
перед собою уряд, виділяють такі: зміцнення ресурс-
ної  бази  місцевих  бюджетів;  розширення  повно-
важень  органів  місцевого  самоврядування  щодо 
адміністрування  та  контролю за сплатою податків 
і  зборів;  зменшення  диспропорцій  між  місцевими 
бюджетами;  розмежування  видаткових  повно-
важень;  удосконалення  системи  бюджетної  під-
тримки регіонального і місцевого розвитку та забез-
печення  середньострокового  планування  видатків 
(зокрема  інвестиційного  характеру)  тощо  [15]. 

Першим  і  найважливішим  завданням  сього-
дення,  на  наш  погляд,  є  зміцнення  фінансової 
бази місцевих бюджетів – передумови регіональ-
ного розвитку. 

Якщо звернути увагу на чинний механізм фор-
мування доходів місцевих бюджетів, то, втративши 
стабільне джерело надходжень, місцеві бюджети 
отримали податки, надходження від яких є менш 
прогнозованими [16, c. 222]. Крім цього, у резуль-
таті того, що територіальний розподіл великої кіль-
кості  платників  податку  на  прибуток  по  Україні  є 

нерівномірним, відрахування частини його надхо-
джень до місцевих бюджетів не надто підвищило 
фінансовий потенціал територій.

Отже,  однією  з  умов  формування  належної 
дохідної  бази  органів  місцевого  самоврядування 
є  підвищення  фіскальної  ефективності  подат-
ків,  удосконалення  механізму  адміністрування, 
зміна  нормативів  розмежування  податкових  над-
ходжень між Державним і місцевими бюджетами. 
Окремі науковці припускають, що основним дже-
релом наповнення місцевих бюджетів  у перспек-
тиві повинен стати податок на нерухомість. Проте, 
як справедливо зауважено, порядок його нараху-
вання  та  справляння не відповідає практиці  роз-
винених  країн  світу,  де  розмір  податку  залежить 
від  вартості  об’єкта  нерухомості,  а  не  від  площі, 
як  визначено  чинним  законодавством  України 
[17]. Саме тому, на наш погляд, подальша реалі-
зація фіскального потенціалу податку на нерухо-
мість  є можливою лише  за  умови  внесення  змін 
до  податкового  законодавства  щодо  визначення 
його об’єкта та бази оподаткування.

До  інших фіскальних заходів, що сприятимуть 
збільшенню  податкових  надходжень  до місцевих 
бюджетів,  належить  удосконалення  механізму 
адміністрування податку на доходи фізичних осіб 
через розширення бази оподаткування на основі 
введення спеціалізованого обслуговування фізич-
них осіб – заможних платників. 

Серед  актуальних  за  умов  зростаючого  рівня 
екологічної  катастрофи  неподаткових  напря-
мів  залучення  додаткових  фінансових  ресурсів 
до місцевих бюджетів є активізація діяльності під-
приємств перероблення вторинної  сировини, яка 
може  стати  джерелом  альтернативного  палива. 
У  цьому  контексті  зазначимо,  що  регіональному 
розвитку значно сприяло б спільне фінансування 
проектів місцевою владою та суб’єктами господа-
рювання  на  засадах  державно-приватного  парт-
нерства,  що  вимагає  формування  відповідного 
законодавчого поля та застосування інструментів 
стимулювання такої співпраці. 

Не втрачає своєї актуальності й посилення гро-
мадського  контролю за процесами формування  і 
витрачання  фінансових  ресурсів  на  місцях,  осо-
бливо це стосується спрямування коштів на роз-
виток  інфраструктури,  адже  недофінансованість 
цієї  сфери  нерідко  призводить  до  занепаду  тих 
галузей,  які  мають  значний  потенціал,  зокрема 
туристичної. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Реформа  бюджетної  децентралізації  в  Україні 
стала як спробою подолання диспропорцій у роз-
поділі фінансових ресурсів між рівнями бюджетної 
системи, так  і одним  із напрямів підвищення від-
повідальності органів місцевої влади за розвиток 
регіонів. Незважаючи на позитивні тенденції у цій 
сфері, які стосуються номінального зростання дохо-
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дів місцевих  бюджетів,  рівень фінансової  залеж-
ності  адміністративно-територіальних  одиниць 
від  центру  все ще  залишається  досить  високим.

На  нашу  думку,  найважливішим  завданням 
у  напрямі  посилення  фіскальної  децентралізації 
в  Україні  є  зміцнення  фінансової  бази  місцевих 
бюджетів на основі таких заходів: удосконалення 
адміністрування  податку  на  нерухоме  майно  та 
податку на доходи фізичних осіб, посилення гро-
мадського  контролю  за  витрачанням  місцевих 
фінансових  ресурсів  та  активізації  державно- 
приватного партнерства у сфері вторинного пере-
роблення  сировини.  На  окрему  увагу  заслуговує 
також  пошук  напрямів  підвищення  фінансової 
забезпеченості  діяльності  об’єднаних  територі-
альних громад, що стане темою подальших дослі-
джень.
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EXPECTATIONS AND CONSEQUENCES OF BUDGET DECENTRALIZATION REFORM IN UKRAINE

The strengthening of the role of local authorities in the development of regions and the increase of their 
financial  autonomy  is  one  of  the  priorities  of  the  budget  policy  of  the  state.  Budget  reform  contributed  to 
expanding the authorities of  the administrative divisions accompanied by optimization of  the mechanism of 
intergovernmental fiscal relations and by changing the order of distribution of income between levels of the 
budget system. However,  the current mechanism for the formation of  local budget revenues has disadvan-
tages as far as it does not ensure sufficiently the implementation of the powers which local self-government 
bodies were endowed with.

At the same time, the dynamics of economic processes taking place in our country and the implementation 
of accompanying reforms determine the need for a study of the current state of formation of local budgets and 
the definition of directions for their strengthening that would meet the objectives of fiscal policy. That is why the 
purpose of this study is to evaluate the effects of decentralization reform in Ukraine and to offer recommenda-
tions to expand the financial autonomy of local authorities.

Despite the facts that prove the effectiveness of financial decentralization the research shows that the level 
of financial dependence of the administrative divisions from the center still remains rather high, as a significant 
part of the revenues of local budgets of Ukraine is comprised by transfers.

We consider that the most important task in the direction of increasing the fiscal decentralization in Ukraine 
nowadays is to strengthen the financial base of local budgets on the basis of such measures as, in particular: 
improving the administration of real estate tax and personal income tax, increasing public control over the use 
of local financial resources and activating public-private partnerships in the field of secondary processing of 
raw materials. 



449

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Постановка проблеми.  У  сучасних  умовах 
вітчизняний туризм є невід’ємним складником сві-
тового туризму. Туристична галузь в Україні може 
і повинна стати такою, що забезпечуватиме реалі-
зацію ринкових механізмів та надходження коштів 
до  місцевих  і  державного  бюджетів  [4].  Тема  є 
актуальною,  насамперед  через  те,  що  туристич-
ний  збір  (як  один  із  місцевих  податків  та  зборів) 
має  свою  специфіку,  пов’язану  із  регіональним 
характером стягнення, що дозволяє представити 
його  як  підсистему,  яка  входить  у  макросистему 
оподаткування держави  та  є  одним  із  найважли-
віших складників економічного розвитку держави. 

У інформаційній довідці Європейського інфор-
маційно-дослідницького  центру  зібрано  таку 
інформацію: 

1)  за  оцінками  Всесвітньої  організації 
туризму,  туристичні  країни одержують приблизно 
10–25%  від  загального  податкового  доходу  за 
рахунок туристичного сектора;

2) туризм формує 8% сукупного валового вну-
трішнього  продукту  країн Європейського Союзу  і 
забезпечує близько 11% економічного зростання;

3)  за  прогнозами,  до  2020  р.  обсяги  між-
народних  туристичних  потоків  зростуть  у 
2,2 рази щодо показників 2000 р.  (із 698 млн. до 
1,561 млрд. дол. США поїздок). Частка зростання 
доходів від туризму – у 4,2 рази (з 476 млрд. дол. 
США до 2 трлн млрд. дол. США) [3]. Саме це, на 
нашу думку, є основним аргументом під час визна-
чення актуальності теми дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Туристичному збору (як місцевому податку) приді-

лена, на нашу думку, незначна увага, що пов’язане 
з тим, що розвиток туризму в Україні знаходиться 
на етапі становлення. Деякі питання щодо особли-
востей справляння туристичного збору розглянуті 
у працях таких науковців, як М. Готич, М. Тарасюк, 
І. Руденко та ін.

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження  особливостей  справляння  туристич-
ного  збору  в  Україні  та  в  європейських  країнах 
із вивченням досвіду Франції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно  до  пункту  268.1  Податкового  кодексу 
України  [9],  туристичний  збір  –  це місцевий  збір, 
кошти  від  якого  зараховуються  до  місцевого 
бюджету.

Місцеве  оподаткування  у  країнах  із  ринковою 
економікою  сформувалося  в  результаті  трива-
лого  процесу  еволюції  податків  у  цілому,  пошуку 
оптимальних  засад  обкладання,  становлення 
інституту  місцевого  самоврядування.  В  Україні 
новий етап застосування місцевих податків  і збо-
рів розпочався після проголошення незалежності. 
Місцеві  податки  і  збори  фактично  було  роздер-
жавлено, виведено зі складу державних податків 
і  вони  почали  розглядатись  доходами  місцевого 
самоврядування [12, с.93].

Аналогом  сучасного  туристичного  збору  до 
прийняття  Податкового  кодексу  України  [9]  був 
(відповідно до Закону України «Про систему опо-
даткування» (втратив чинність)) [6] курортний збір, 
який входив до місцевих зборів (обов’язкових пла-
тежів).  Так,  у  Декреті  Кабінету  Міністрів  України 
«Про місцеві податки  і  збори»  (втратив чинність) 
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Відображено елементи туристичного збору 
відповідно до податкового законодавства 
України. Розглянуто Європейський досвід 
справляння туристичного збору. Детально 
вивчено особливості справляння туристич-
ного збору у Франції. Запропоновано дифе-
ренціювати ставки туристичного збору в 
Україні залежно від знаку належності готелю 
до певної категорії. Визначено необхідність 
більш жорсткого контролю та забезпе-
чення цільового використання надходжень 
від збору. 
Ключові слова: курортний податок, турис-
тичний збір, ставка податку, платник 
туристичного збору, податковий агент, 
податок на подорож.

Отражено элементы туристического 
сбора в соответствии с налоговым законо-
дательством Украины. Рассмотрен Евро-
пейский опыт взимания туристического 
сбора. Подробно изучены особенности взи-
мания туристического сбора во Франции. 
Предложено дифференцировать ставки 

туристического сбора в Украине в зависи-
мости от знака соответствия гостиницы 
определенной категории. Определена необ-
ходимость более жесткого контроля и обе-
спечения целевого использования поступле-
ний от сбора.
Ключевые слова: курортный налог, тури-
стический сбор, ставка налога, платель-
щик туристического сбора, налоговый 
агент, налог на путешествие.

The article shows the elements of the tourist tax 
in accordance with the tax legislation of Ukraine. 
The authors study European experience of 
tourist tax collection, paying special attention 
to details of tourist tax collection in France.  In 
Ukraine, the rates of tourist taxes are proposed 
to differentiate depending on the hotel's specific 
character. Requirements for more rigorous con-
trol and security of the revenue targeted use from 
tax collection are determined.
Key words: resort tax, tourist tax, tax rate, tourist 
tax payer, tax agent, travel tax.
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[5] визначалося, що платниками курортного збору 
були громадяни, які перебували на курортній міс-
цевості.  Граничний  розмір  курортного  збору  не 
перевищував  10%  неоподаткованого  мінімуму 
доходів  громадян.  Наприклад,  у  2018  році  нео-
податковуваний  мінімум  доходів  громадян  скла-
дає 17 гривень, тобто, якби ця ставка використо-
вувалась  сьогодні,  то  туристичний  збір  склав  би 
1,7 грн., що є зовсім мізерною сумою для туриста 
та,  на  нашу  думку,  не  може  повноцінно  реалізо-
вувати фіскальну функцію збору. Цей збір справ-
лявся з платників за місцем їх тимчасового прожи-
вання, але у разі зміни місця проживання у межах 
курортної  зони  збір  подвійно  не  справлявся. 
Особи, які прибували в курортну місцевість, мали 
сплачувати курортний збір у триденний строк. 

Після затвердження Податкового кодексу Укра-
їни [9] курортний збір змінив свою назву на турис-
тичний збір та були змінені відповідні норми зако-
нодавства.  Нині  платниками  туристичного  збору 
є громадяни України, іноземці, а також особи без 
громадянства, які перебувають на території, на якій 
діє рішення сільської, селищної, міської ради або 
ради об’єднаної територіальної громади, що ство-
рена згідно  із  законом та перспективним планом 
формування  територій  громад про  встановлення 
туристичного  збору  та  отримують  послуги  з  тим-
часового  проживання  (ночівлі)  із  зобов’язанням 
залишити місце перебування в зазначений термін.

Обмеження  щодо  статусу  платника  туристич-
ного  збору  належать  до  певних  категорій  осіб 
та установ (рис. 1). 

Ставка  туристичного  збору  встановлюється 
у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до вартості усього 
періоду проживання.

Як  зазначалося  вище,  ставки  туристичного 
збору  встановлюються  рішеннями  сільських, 
селищних, міських рад або рад об’єднаних тери-
торіальних громад, що створені згідно  із законом 
та перспективним планом формування територій 
громад.  На  сайті  Державної  фіскальної  служби 
України  [11]  розміщені  рішення  місцевих  рад 
за регіонами України та у м. Києві стосовно ставок 
місцевих податків і зборів. Дослідження представ-
леної місцевими радами інформації стосовно роз-
мірів ставок туристичного збору дало можливість 
констатувати, що, незважаючи на варіацію ставки 
у 0,5 пункту, місцеві ради обирають або її нижню 
(0,5%) або її верхню (1%) межу. 

За даними Державної фіскальної служби Укра-
їни,  обсяг  туристичного  збору,  перерахованого 
юридичними та фізичними особами-підприємцями 
за 9 місяців 2017 року склав 47,8 млн. грн., із яких 
7,4 млн. грн. – зі Львівщини. ТОП 5 областей Укра-
їни  за  найбільшими  обсягами  надходжень  від 
сплати туристичного збору, що надійшли до місце-
вих бюджетів за 9 міс. 2017 року :

1) м. Київ – 18 млн. грн. (37,6%);

Платниками збору 
не можуть бути:

особи, які постійно проживають, 
зокрема на умовах договорів 

найму, у селі, селищі або місті, 
радами яких установлено такий 

збір

особи, які прибули у відрядження
інваліди, діти-інваліди та особи, 

що супроводжують інвалідів 
I групи або дітей-інвалідів (не бі-
льше одного супроводжуючого)

ветерани війни

учасники ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС

діти віком до 18 років

особи, які прибули за путівками 
(курсівками) на лікування, оздоров-
лення, реабілітацію до лікувально-

профілактичних, фізкультурно-
оздоровчих та санаторно-курортних 
закладів, що мають ліцензію на ме-

дичну практику та акредитацію
центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну полі-
тику у сфері охорони здоров’я

дитячі лікувально-профілактичні, 
фізкультурно-оздоровчі та сана-

торно-курортні заклади

Рис. 1. Обмеження щодо статусу платника туристичного збору

Джерело: побудовано за даними [9]
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2) Львівська обл. – 7,4 млн. грн. (15,6%);
3) Одеська обл. – 5,2 млн. грн. (10,9%);
4) Івано-Франківська обл. – 2,4 млн. грн. (4,9%);
5) Херсонська обл. – 2 млн. грн. (4,2%) [7].
За  остаточними  даними,  у  2017  році  до  міс-

цевих  бюджетів  Закарпатської  області  акуму-
льовано  від  туристичного  збору  2,9  млн.  грн. 
При  загальній  сумі  доходів  місцевих  бюджетів 
області 4 608,9 млн. грн. туристичний збір займає 
всього  0,06%.  Порівняно  з  2016  роком  ця  сума 
зросла  на  702  тис.  грн.  За  туристичним  збором 
Закарпаття  посіло  5-ту  позицію  в  Україні  після 
Києва (16,4 млн. грн.), Львівської (10,7 млн. грн.), 
Одеської  (9,0  млн.  грн.)  та  Івано-Франківської 
(3,0 млн. грн.) областей [8].

Базою  справляння  туристичного  збору  є  вар-
тість  усього  періоду  проживання  (ночівлі)  в  міс-
цях,  визначених  підпунктом  268.5.1  Податкового 
кодексу  України  [9],  за  вирахуванням  податку 
на додану вартість (рис. 2). 

До  вартості  проживання,  що  є  базою  оподат-
кування  туристичного  збору,  не  включаються 
витрати  на  харчування  чи  побутові  послуги 
(прання,  чищення,  лагодження  та  прасування 
одягу,  взуття  чи  білизни),  телефонні  рахунки, 
оформлення  закордонних  паспортів,  дозволів 
на  в’їзд  (візи),  обов’язкове  страхування,  витрати 
на усний та письмовий переклади,  інші докумен-
тально оформлені витрати, пов’язані з правилами 
в’їзду.

Відповідно до Податкового кодексу України [9], 
податкові агенти справляють збір під час надання 
послуг,  пов’язаних  із  тимчасовим  проживанням 
(ночівлею),  і  зазначають  суму  сплаченого  збору 
окремим  рядком  у  рахунку  (квитанції)  на  прожи-
вання. 

Обчислення  суми  туристичного  збору  відбу-
вається  відповідно  до  податкової  декларації  за 
звітний  податковий  період,  сплачується  щоквар-
тально у визначений строк за місцезнаходженням 
податкових агентів. 

Підрозділ  без  статусу  юридичної  особи,  який 
належить  до  податкового  агента  і  надає  послуги 
з тимчасового проживання не за місцем реєстра-
ції такого податкового агента, має бути зареєстро-
ваний  податковим  агентом  туристичного  збору 
в контролюючому органі за своїм місцезнаходжен-
ням. Календарний квартал є базовим податковим 
(звітним) періодом сплати туристичного збору.

Розглянемо  Європейський  досвід  справляння 
туристичного збору (табл. 1). 

Узагальнені  дані  таблиці  свідчать  про  те,  що 
критерієм зарахування туриста до платника збору 
є  його  вік.  База  справляння  збору  в  розглянутих 
країнах – усі типи розміщення на ніч. Використо-
вуються як  специфічна  та адвалерна ставки,  так 
і  змішана.  Пільги  надаються  за  такими  показни-
ками,  як  вік,  тривалість  проживання,  мета  туру, 
кількість кімнат, стан здоров’я. Питання туристич-
ного збору, як і в Україні, регулює місцева влада. 

Справляння збору можуть 

здійснювати:

адміністрації готе-
лів, кемпінгів, мо-
телів, гуртожитків 
для приїжджих та 
інші заклади готе-
льного типу, сана-

торно-курортні 
заклади

квартирно-
посередницькі органі-
зації, які направляють 
неорганізованих осіб 

на поселення у будин-
ки (квартири), що на-
лежать фізичним осо-
бам на праві власності 
або на праві користу-
вання за договором 

найму

юридичні особи або фізич-
ні особи – підприємці, які 
уповноважуються сільсь-
кою, селищною, міською 

радою або радою 
об’єднаних територіальних 
громад, що створені згідно 
із законом та перспектив-
ним планом формування 

територій гро-
мад справляти збір на умо-
вах договору, укладеного 

з відповідною радою

Рис. 2. Податкові агенти туристичного збору

Джерело: побудовано за даними [9]
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Таблиця 2 
Розмір податку на подорож у Парижі [2]

Категорії місць проживання Муніципальний 
податок

Додатковий 
податок 

департаменту

Тарифи для сплати 
однією особою  

за одну ніч
Палаци та інші установи з еквівалентними 
туристичними характеристиками  4,00 євро 10% 4,40 євро

5-зіркові туристичні готелі, 5-зіркові туристичні 
резиденції та інші установи, що мають еквівалентні 
туристичні характеристики

3,00 євро 10% 3,30 євро

4-зіркові туристичні готелі, 4-зіркові туристичні 
резиденції та інші установи, що мають еквівалентні 
туристичні характеристики

2,30 євро 
(2,25 євро) 10% 2,53 євро 

(2,48 євро)

3-зіркові туристичні готелі, 3-зіркові туристичні 
резиденції та інші установи з еквівалентними 
туристичними характеристиками

1,50 євро 10% 1,65 євро

2-зіркові туристичні готелі, 2-зіркові туристичні 
резиденції, 4 та 5-зіркові селища відпочинку та 
інші установи з еквівалентними туристичними 
характеристиками

0,90 євро 10% 0,99 євро

1-зіркові туристичні готелі, 1-зіркові туристичні 
резиденції, 1,2 і 3-зіркові туристичні селища, RV та 
туристичні стоянки на 24 години та інші установи з 
еквівалентним туристичним рейтингом

0,80 євро 
(0,75 євро) 10% 0,88 євро 

(0,83 євро)

Готелі та туристичні резиденції, селища відпочинку 
та молодіжні помешкання, які очікують на 
отримання статусу з відповідними туристичними 
характеристиками

0,80 євро 
(0,75 євро) 10% 0,88 євро 

(0,83 євро)

3,4 і 5-зіркові кемпінги і парки RV та будь-які інші 
приміщення на відкритій місцевості, які мають 
еквівалентні туристичні характеристиками

0,60 євро 
(0,55 євро) 10% 0,66 євро 

(0,60 євро)

Кемпінги та караванні парки, класифіковані як 1 і 
2-зіркові, і будь-які інші приміщення на відкритій 
місцевості, що мають еквівалентні характеристики, 
пристані для яхт

0,20 євро 10% 0,22 євро

Важливим  для  економічного  розвитку  України  є 
досвід Австрії: у Зальцбурзі 50% коштів від турис-
тичного  збору  направляються  на  фінансування 
туристичної галузі.

Розглядаючи  такий  податок,  як  туристичний, 
доцільним, на нашу думку, є дослідження досвіду 
Франції щодо його справляння.

Протягом  тривалого  періоду  Франція  є  ліде-
ром  у  галузі  туризму  та  займає  перше  місце  на 
туристичній  арені.  На  перехресті  багатьох  сфер 
туристичної  діяльності  (готельний  та  ресторан-
ний бізнес, бази відпочинку, культурний розвиток) 
працюють більше 1,2 млн. осіб. Агенції, що займа-
ються  розвитком  місцевого  туризму,  приймають 
туристів  та  надають  їм  послуги  на  відповідній 
курортній території. Вони пропонують екскурсії та 
відпочинок  як  французьким  туристам,  так  й  іно-
земцям. 

Для  визначення  особливостей  справляння 
туристичного  збору  у  Франції  досліджено  сис-
тему  його  справляння  у  Парижі  (табл.  2).  Варто 
зазначити,  що  назва  податку  у  Франції  звучить 
як «taxe de séjour», що перекладається як «пода-
ток на подорож». Термін «séjour» дослівно пере-
кладається як «перебування на відпочинку», але  
під  час  перекладу  українською мовою  це  слово-

сполучення  вживається  у  значенні  «податок  на 
подорож». 

У цій таблиці представлені категорії місць про-
живання  туристів  на  певній  території.  У  Франції 
використовується специфічна ставка податку. 

Максимальна  ставка  туристичного  податку  та 
фіксованого  туристичного  податку  становить  від 
0,2  до  4,0  євро  за  ніч  без  додаткового  податку. 
Крім  того,  департамент  може  встановити  додат-
кові 10% на туристичний податок, який збирається 
муніципалітетами  та  їх  об’єднаннями  на  своїй 
території. Додатковий податок стягується так, як і 
комунальний або міжобщинний податок. Ця сума 
додається  до  туристичного  податку  чи  фіксова-
ного муніципального чи міжкультурного податку.

Абсолютна сума податку справляється до міс-
цевого бюджету, а 10% від цієї суми – до бюджету 
департаменту.  Кошти,  що  сплачуються  до  регі-
онального  бюджету,  як  правило,  у  подальшому 
використовуються  на  покращення  міст  і  селищ 
департаменту  (адміністративна  одиниця  у  Фран-
ції), на встановлення або реставрацію культурних 
пам’яток відповідної туристичної зони. 

Ставки  податків  визначаються  до  початку 
податкового  періоду  шляхом  обговорення  муні-
ципальними радами. Ставки затверджуються від-
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повідно до шкали  розмірів  податків,  розробленої 
за кожним видом та категорією житла на підставі 
його офіційної класифікації. 

Обговорення  здійснюється  до  1  жовтня  року, 
що  передує  звітному.  Ставки  податків  розгляда-
ються  та  затверджуються  щорічно.  Їхній  розмір 
залежить від бюджетних потреб, змін у споживчих 
цінах. Вони округлюються до найближчої десятої 
євро.

Варто  зазначити,  що  у  жодному  разі,  ставка, 
встановлена  муніципалітетом  для  однієї  з  кате-
горій розміщення, передбаченої в шкалі, не може 
перевищувати  ставку  для  вищої  категорії  житла 
того ж типу.

Відповідно  до  інформації,  висвітленої  на  офі-
ційному сайті французької адміністрації [1], пода-
ток на подорож стягується з фізичних осіб, які не 
проживають  у  муніципалітеті  та  не  мають  місця 
проживання,  за яке вони несуть відповідальність 
та сплачують податок на житло.

Податок  на  подорож  повинен  сплачуватися 
туристами,  які  проживають  в  одному  з  таких 
закладів: замки, готелі, туристичні резиденції, від-
починкові  селища,  кемпінги  (або  парк  караван), 
пристані  для  яхт,  інші  види оплачуваного  прожи-
вання (наприклад, молодіжний хостел, санаторій). 
Податок  стягується  з  однієї  людини  за  ніч.  Він 
безпосередньо  сплачується  на місці  проживання 
туриста та місці отримання відповідних туристич-
них послуг.

Станом на 01.01.2018 р. особами, звільненими 
від податку на подорож у Франції, є неповнолітні (до 
18 років); власники сезонного трудового контракту, 
що працюють у муніципалітеті; особи, які отриму-
ють екстрене житло або тимчасове переселення; 
особи, що займають приміщення, орендна плата 
яких  менша  за  суму,  визначену  муніципальною 
радою.  Указані  особи  повинні  подати  відповідні 
документи, що підтверджують відповідний статус. 

У  Франції  податок  на  подорож  збирають  ква-
ліфіковані станції, туристичні громади, певні при-
бережні  муніципалітети,  деякі  гірські  муніципалі-
тети,  муніципалітети,  які  здійснюють  пропаганду 
туризму або захист  і управління природних тери-
торій.

Пропонується,  за  прикладом  Франції,  запро-
вадити додаткову ставку туристичного збору. Для 
готелів  категорії  «п’ять  зірок»  та  «чотири  зірки» 
доцільно  встановити  додатковий  збір  із  вико-
ристанням  специфічної  ставки  розміром 10% від 
мінімальної  заробітної  плати  на  1  січня  податко-
вого року. На нашу думку, туристи, що є клієнтами 
готелів  такого  рівня,  в  змозі  додатково  оплатити 
372,3  грн.  (2018  р.).  Необхідно  враховувати  той 
факт,  що,  наприклад,  якщо  вартість  проживання 
у готелі складає умовно 3000 грн., то клієнт спла-
чує  максимум  30  грн.  туристичного  збору  відпо-
відно до вимог законодавства. 

Окрім зазначеного, варто вказати на те, що про-
цес  децентралізації  вимагає  прозорих  звітів  від 
місцевих органів влади щодо виконання бюджетів, 
а жителі територій – видимих змін. Такими є зміни, 
які стосуються поліпшення територій, реконструк-
ції  місцевих  пам’яток,  побудови  нових  яскравих 
та іміджевих архітектурних та інших споруд. Саме 
такі  капіталовкладення можуть  привабити  турис-
тів  та  навіть  інвесторів.  Це  є  аргументом  щодо 
необхідності цільового використання надходжень 
від туристичного збору саме на визначені напрями 
у  фонд  розвитку  туризму.  Тому  пропонується 
додатковий  збір  направляти  на  розвиток  турис-
тичної галузі та територію, на якій здійснено стяг-
нення податку. 

Для збільшення суми надходжень туристичного 
збору досить важливим є процес детінізації дохо-
дів туристичної галузі. Ми погоджуємося з тим, що 
оскільки більшість туристів зупиняється в приват-
ному  секторі,  а  не  в  готелях,  то  досить  складно 
організувати стягнення туристичного збору і спря-
мування  його  до місцевого  бюджету.  Але Подат-
ковим кодексом визначено, що справляння збору 
може  здійснюватися  юридичними  особами  або 
ФОП, які уповноважуються місцевою радою справ-
ляти збір на умовах укладеного договору [8]. Тобто 
необхідно розробити механізм контролю за отри-
манням доходів від розміщення туристів. 

Висновки з проведеного дослідження. Дослі-
дження  основних  елементів  туристичного  збору 
дало  можливість  установити,  що  особливістю 
встановлення ставки туристичного збору в Україні 
відповідно до рішень сільських, селищних, міських 
рад є  те, що  їхній розмір  складає або 0,5%, або 
1% до вартості усього періоду проживання. Вияв-
лено, що акумулювання від туристичного збору є 
найбільшим у м. Києві, Львівській, Одеській, Івано-
Франківській та Закарпатській областях. 

Розглянуто  Європейський  досвід  справляння 
туристичного збору  (Республіка Австрія, Федера-
тивна Республіка Німеччина, Угорщина, Литовська 
Республіка, Чеська Республіка). Важливим для еко-
номічного розвитку України є досвід Австрії в час-
тині цільового використання туристичного податку.

Для  визначення  особливостей  справляння 
туристичного збору у Франції досліджено систему 
його справляння у Парижі. Визначено, що у Фран-
ції  використовується  специфічна  ставка  податку. 
Кошти, що сплачуються до регіонального бюджету, 
як  правило,  у  подальшому  використовуються  на 
покращення міст  і  селищ департаменту, на вста-
новлення  або  реставрацію  культурних  пам’яток 
відповідної туристичної зони.

Пропонується, за прикладом Франції, запрова-
дити додаткову ставку туристичного збору в Укра-
їні, яка діятиме для готелів категорії «п’ять зірок» 
та  «чотири  зірки»,  у  розмірі  10%  від  мінімальної 
заробітної  плати  на  1  січня  звітного  податкового 
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року.  Додатковий  збір  пропонується  направляти 
на розвиток туристичної  інфраструктури на тери-
торії, на якій здійснено стягнення податку.
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TOURIST TAX: SPECIAL FEATURES IN UKRAINE AND EUROPEAN COUNTRIES  
(THE CASE OF FRANCE)

The article briefly reviews the history of a tourist tax formation and its peculiarities in Ukraine. Based on the 
purpose of the study, the article describes the main elements of the tourist tax: taxpayers; tax base; tax rate; 
tax calculating procedure; tax period. According to the decisions of village, town, city council, the peculiarity of 
tourist tax assessment rate in Ukraine is either 0.5% or 1% of the cost of the entire period of residence. The 
authors analyze that accumulation from tourist collection is the largest in Kyiv, Lviv, Odesa, Ivano-Frankivsk 
and Zakarpattia regions.

The European experience of tourist taxes collection (Austria, the Federal Republic of Germany, Hungary, 
the Republic of Lithuania, and the Czech Republic) is considered. The experience of Austria in terms of the 
targeted tourist tax usage is important for the economic development of Ukraine.

In order  to determine  the  features of  tourist  tax collection  in France,  the authors study such system  in 
Paris where the maximum rate of the tourist tax ranges from 0.2 to 4.0 euros per night without additional tax. 
In addition, the department can set additional 10% on the tourist tax which is collected by the municipalities 
and their communities on their territory. The absolute amount of the tax counts to the local budget, and 10% 
of this amount – to the budget of the department. As a rule, funds, which are paid to the regional budget, are 
subsequently used for the improvement of the cities and villages of the department, for the establishment or 
restoration of cultural attractions of the relevant tourist zone.

In case of France the authors propose to introduce an additional tourist tax rate in Ukraine. For hotels of the 
category “five–star hotel” and “four-star hotel” it is advisable to set an additional tax with a specific rate of 10% 
of the minimum wage on January, 1 of the reporting tax year. Such additional tax is proposed to assign to the 
development of tourism infrastructure in areas where tax collection is made.
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Постановка проблеми.  Податки  є  основою 
добробуту  держави  і  суспільства,  але далеко  не 
всі  сприймають  їх  як  загальнолюдську  цінність. 
Саме податкова культура є загальною проекцією 
культури  у  соціально-економічній  сфері  та  пред-
ставляє соціальний інститут податкової системи і 
важелі її розвитку. Оподаткування (як еволюційний 
процес) значною мірою залежить від рівня подат-
кової культури, яка багато в чому зумовлює фор-
мування  податкової  поведінки  всіх  його  учасни-
ків. Широке розповсюдження в Україні девіантної 
форми  податкової  поведінки,  пов’язаної  з  пору-
шеннями  встановленого  законом обов’язку  плат-
ника платити податки, говорить про серйозні соці-
альні  причини,  що  підтримують  таке  ставлення 
населення до закону. Актуальність проблем забез-
печення високого рівня податкової культури і дис-
ципліни підтверджує такий парадоксальний факт, 
коли податкові знання провокують девіантну пове-
дінку  або  його  приховану  пропаганду  (зокрема  у 
професійних податкових консультаціях).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блеми підвищення ефективності податків, рівня їх 
сплати  до  бюджету  та  морально-етична  сторона 
цих питань досліджені у роботах В. Андрущенко, 
Т. Воїнової, І. Майбурова, А. Манохіної, Б. Нерре, 
В. Ткачук, Т. Юткіна та ін. Проте все далі виника-
ють нові проблеми, що вимагають удосконалених 
підходів  до  процесу  забезпечення  ефективної 
взаємодії влади і громадськості у податкових від-
носинах,  стимулювання  виконання  податкових 
зобов’язань платниками податків. Сьогодні у нау-
ковій літературі не вистачає комплексного аналізу 

особливостей  формування  податкової  культури 
з  урахуванням  специфіки  сучасних  економічних 
процесів  та  стану  реформування  податкового 
законодавства.

Постановка завдання.  Указані  вище  про-
блеми зумовлюють мету дослідження, що полягає 
в аналізі особливостей елементного складу подат-
кової  культури,  обґрунтуванні  основних  проблем 
її  формування  та  способів  підвищення  в  Україні 
в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу.  Вплив  подат-
кової культури на розвиток оподаткування є вирі-
шальним. Беручи за основу підхід до розвитку (як 
до  процесу  зняття  певних  протиріч),  слід  зазна-
чити, що проблемна  ситуація  в  контексті  низької 
податкової культури полягає в:

1)  соціальному  протиріччі,  яке  склалося  між 
потребою  в  соціально  справедливому  розподілі 
й  перерозподілі  доходів  у  суспільстві  й широким 
розповсюдженням  девіантних  форм  податкової 
поведінки;

2) протиріччі між інтересами держави, спрямо-
ваними  на  регулювання  соціально-економічних 
процесів  за допомогою оподаткування,  і  низьким 
рівнем  життя  більшості  населення,  який  різко 
погіршується в умовах економічних криз і значної 
питомої ваги тіньової економіки.

Податкова  культура  –  це  складне  соціально-
економічне явище, властиве суспільству з ринко-
вою економікою, рівень якої зумовлює фіскальний 
потенціал  держави.  Єдиного  підходу  вчених  до 
визначення поняття «податкова культура» немає, 
як і не в кожному дослідженні на податкову тема-

ПОДАТКОВА КУЛЬТУРА І ПРОБЛЕМИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
TAX CULTURE AND THE PROBLEMS OF ITS FORMATION 
IN MODERN CONDITIONS

У статті з’ясовано сутність поняття 
«податкова культура», обґрунтовано склад 
її елементів. Визначено природу конфліктів 
у податковій сфері. Запропоновано способи 
підвищення рівня податкової культури в 
сучасних умовах. Однією з головних проблем 
є досить низька думка населення про необ-
хідність сплати податків. Тому увагу слід 
приділити встановленню ефективної соці-
альної комунікації та посиленню соціальної 
відповідальності фіскальних органів.
Ключові слова: податкова культура, кон-
флікт у податковій сфері, податкова дис-
ципліна, фіскальні органи, соціальна комуні-
кація.

В статье определена сущность понятия 
«налоговая культура», обоснован состав 
ее элементов. Определена природа кон-
фликтов в налоговой сфере. Предложены 
способы повышения уровня налоговой куль-
туры в современных условиях. Одной из 
главных проблем есть достаточно низкое 

мнение населения о необходимости уплаты 
налогов. Поэтому внимание нужно уделить 
установлению эффективной социаль-
ной коммуникации и усилению социальной 
ответственности фискальных органов.
Ключевые слова: налоговая культура, кон-
фликт в налоговой сфере, налоговая дис-
циплина, фискальные органы, социальная 
коммуникация.

The article essence of the concept “tax cul-
ture”, the composition of its elements is justified.  
The authors identify the nature of conflicts in the 
tax area. Ways to increase the level of tax culture 
in modern conditions. One of the main problems 
is rather low opinion of the population on the 
need to pay taxes. So attention should be paid to 
establishing effective social communication and 
strengthening social responsibility of the fiscal 
authorities.
Key words: tax culture, conflict in the taxation, 
tax discipline, tax authorities, social communica-
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тику  їй приділено увагу. Розуміння цього поняття 
еволюціонувало  з  погляду  її  суб’єкта.  На  думку 
Б.  Нерре,  її  класичне  розуміння  в  певній  країні 
включало  творців  податкової  системи  [9,  с.  291]. 
Платники  податків  не  розглядалися  частиною 
податкової  культури.  Уперше  дефініцію  «подат-
кова  культура»  використовував  у  своїй  статті 
«Економіка  і  соціологія  прибуткового  податку» 
Й. Шумпетер, який зазначив, що податкова куль-
тура  є  виразом  людської  духовності  і  творчості, 
спрямованими  на  збільшення  рівня  податкової 
свідомості  суспільства  [10,  с.  381].  Більш  пізні 
її  тлумачення,  зокрема  в  1960-і  рр.  Кельнською 
школою податкової психології, ставили на перше 
місце або тільки платників податків [3, с. 185], або 
зв’язки між ними і податковими органами, що теж 
є дуже вузьким підходом. 

Що  стосується  більш  пізніх  досліджень,  то 
поняття  податкової  культури,  як  правило,  роз-
глядалося  комплексно,  але  тут  відмінності  спо-
стерігаються в обґрунтовуванні  її  елементів. Так, 
наприклад, В. Андрущенко підкреслює, що подат-
кова  культура  є  різновидом  культури  грошових 
відносин, формою прикладної, утилітарної етики, 
що  передбачає  конкретні  процедури  та  правила, 
які  відрізняють  правильне  від  неправильного, 
моральне  від  аморального  [1,  с.  14–15].  Автори 
О.  Виходець  і  Є.  Кизилова  вважають, що  подат-
кова  культура  –  це  своєчасна  сплата  податків  і 
обов’язкових  відрахувань  до  державних  цільо-
вих фондів у строки, передбачені законодавчими 
і нормативними документами  [2, с. 12]. На думку 
А. Манохіної, податкова культура становить порів-
няно цілісну підсистему загальної  та економічної 
культури особистості, яка розкриває такий особис-
тісний аспект буття людини, як його  ідентичність 
у податковій сфері, та включає усвідомлення себе 
суб’єктом  податкових  відносин,  активну  участь 
у податковій діяльності тощо [6, с. 9]. О. Кирилов 
і  Е.  Ткаличєва  під  податковою  культурою  розу-
міють  соціально-психологічні  та  економіко-пра-
вові  взаємовідносини  між  платниками  податків 
і  працівниками  податкових  служб  щодо  повної 
і  своєчасної  сплати  податків  і  зборів  у  бюджети 
всіх  рівнів  на  основі  досконалого  знання  і  без-
умовного виконання податкового законодавства  і 
нормативно-правових  документів,  культури  спіл-
кування,  моралі,  етики,  професіональних  якос-
тей  [4].  Г.  Кучерова  акцентує  увагу  на  тому,  що 
податкова культура відображає засоби виживання 
суб’єктів на тлі задоволення окремих комерційних 
інтересів  та  наголошує  на  доцільності  розгляду 
взаємозв’язку  «податкова  культура  –  податковий 
продукт» [5, с.53].

Також податкова культура розглядається висо-
ким  рівнем  правосвідомості  й  відповідальності 
громадян за повне  і своєчасне виконання покла-
дених на них Конституцією країни обов’язків брати 

участь  частиною  своїх  доходів  у  формуванні 
загальнонаціональних  фондів  грошових  коштів 
(консолідованого  бюджету  держави)  [7,  с.  394]. 
Єдине уточнення до такого визначення хотілося б 
зробити стосовно апріорі встановленого високого 
рівня. Низка  країн  заявляє про те, що  їхнє насе-
лення  має  низьку  податкову  культуру,  а  тому  не 
можна сказати, що вони  зовсім  її  не мають. Уза-
гальнюючим  визначенням  вважатимемо  те,  яке 
так представлене.

Таким чином, податкова культура виражається 
в  соціальній  причетності  громадян  до  фінансу-
вання  загальнонаціональних,  регіональних  і  міс-
цевих завдань через сплату відповідних податків, 
а будь-які девіації в податковій поведінці повинні 
усвідомлюватися  як  протиправні  дії,  що  спричи-
няють  певні  види  юридичної  відповідальності, 
а також як порушення принципу соціальної відпо-
відальності.  Як  правило,  розглядаючи  податкову 
культуру, піднімають питання менталітету, моралі, 
дисципліни.  Їхня  логічність  убачається  в  тому, 
що вони передбачають не тільки вимоги до плат-
ників податків сумлінно виконувати свої обов’язки, 
але і висунення аналогічних вимог до всіх учасни-
ків податкових відносин  (до співробітників подат-
кових  органів,  представників  влади,  державних 
органів і т.д.). 

Слід  зазначити,  що,  як  показав  проведений 
аналіз,  кожний  учений  і  учасник  податкових  від-
носин розуміє податкову культуру по-своєму. Так, 
одні  бачать  податкову  культуру  порівняно  вузь-
ким  поняттям:  ступінь  відповідальності  платника 
податків,  його  податкова  свідомість.  Інші  вважа-
ють,  що  це  поняття  широке,  включає  не  тільки 
безпосередньо  податкову  правосвідомість  сус-
пільства, але і пов’язані між собою як офіційні, так 
і  неофіційні  інститути  держави,  оскільки  в  будь-
яких податкових відносинах не може брати участь 
тільки  одна  сторона.  Ефективність  взаємодії 
визначає результат відносин. Так і податкова куль-
тура виявляється в податковій поведінці платника 
(у взаємостосунках  із фіскальними органами), де 
частина платників податків несе повний податко-
вий тягар, а частина мінімізує його як законними 
(податкова  оптимізація),  так  і  незаконними мето-
дами (ухилення від сплати податків). Отже, подат-
кова  культура  охоплює  як  діяльність  платників 
податків, так і діяльність працівників контролюючих 
органів  у  сфері  оподаткування  в  тісній  взаємодії 
один з одним. Культура діяльності контролюючого 
органу  чинить  принциповий  вплив  на  платника 
податків, створюючи додаткові моменти тиску або 
стимулювання;  з  другого  боку,  платники  податків 
чинять певний тиск на фіскальні органи, обґрунто-
вуючи характером своєї поведінки дії (зміна облі-
кових  даних,  застосування  санкцій,  здійснення 
позапланових  перевірок,  оперативно-розшукові 
заходи). Якщо цей тиск виходить за межі загальної 



459

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

культури, то між платником податків і податковим 
інспектором виникає конфлікт. Тому цю діяльність 
слід розглядати у взаємозв’язку. Безумовно,  кон-
фліктна  ситуація  в  податковій  інспекції  призво-
дить до гальмування сплати податків платниками 
податків.

З урахуванням вищесказаного на рис. 1 пред-
ставлені елементи, категорії і результат існування 
феномена  податкової  культури,  що  в  комплексі 
відображає її сутність.

Податкова культура (як одна з  головних ознак 
громадянського суспільства) є складником загаль-
нонаціональної  культури  (правової,  економічної, 
політичної і фінансової), а отже, містить:

1) знання своїх прав і обов’язків у процесі сплати 
податків (як складник правової культури), удоско-
налення  знань  і  розуміння  податкових  наслідків 
господарської діяльності (як складник економічної 
культури), тобто інтелектуальний рівень; 

2) усвідомлення громадянами всієї важливості 
для держави сплати податків (як складник політич-
ної  культури),  оцінювання  соціальної  корисності 
податкового  законодавства  і  формування  влас-
ного ставлення до податкової політики, діяльності 
податкових  органів  як  представників  держави, 
тобто емоційно-психологічний рівень; 

3) уміння користуватися правовим інструмента-
рієм у практичній діяльності, своєчасне представ-
лення податкової  звітності  (як складник фінансо-
вої  культури),  а  також дотримання  етичних  норм 
у спілкуванні з працівниками контролюючих орга-
нів, тобто поведінковий рівень.

Основним  економічним  мотивом  законослух-
няної  поведінки  платників  податків  є  уникнення 
наслідків  несплати  податків.  Для  стимулювання 
мотивації  такої  поведінки  держава,  як  правило, 
застосовує такі заходи: зниження ставок за окре-

мими податками,  застосування  системи податко-
вих  вирахувань,  збільшення  штрафних  санкцій 
за  порушення  податкового  законодавства,  зміна 
частоти  планових  податкових  перевірок  залежно 
від  критеріїв ризику діяльності платника податків 
тощо. Але слід зазначити, що всі ці заходи давати-
муть очікуваний ефект за умови одночасного під-
вищення податкової письменності, зокрема подат-
кової культури. 

Спектр  проблем,  що  перешкоджають  підви-
щенню рівня податкової культури у будь-якій дер-
жаві,  є  дуже  широким  і  різноманітним,  в  основі 
яких буде конфлікт. Їх можна розглядати, групуючи 
за  різними  критеріями,  деталізуючи  чи  укрупню-
ючи їх, тому, по-перше, зосередимо увагу на осно-
вних проблемах, що притаманні сучасному етапу 
розвитку економіки України та, по-друге, потребу-
ють  першочергового  вирішення. Основними  про-
блемами формування податкової культури є такі:

1) велика кількість  і різноманітність конфліктів 
у податковій сфері;

2)  низька  або  часткова  (навіть  локальна)  діє-
вість використовуваних засобів підвищення рівня 
податкової  культури,  спричинена  відмінністю 
потреб  та  механізмів  сприйняття  різних  катего-
рій  населення  (молоді,  фактичних,  потенційних 
платників тощо), а також відсутністю комплексної, 
зваженої програми формування зв’язків із громад-
ськістю;

3)  інертність  певних  елементів  податкової 
системи  у  періоди  реформування  (особливо 
суб’єктного складника, наприклад, контролюючих 
органів), важкість зміни поведінкової моделі у бік 
демократизації;

4) зниження рівня поінформованості населення 
та довіри до уряду в періоди частих реформ, осо-
бливо коли вони проводяться хаотично;

Рис. 1. Декомпозиція сутності податкової культури
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Складається з таких елементів:
- податкові знання; 
- оцінка механізмів оподаткування, соціальної корисності законів; 
- реальна поведінка у податковій сфері 

Зумовлює результат:
- рівень податкової культури;  
- рівень податкової дисципліни;
- рівень фактичного та потенційного фіскального потенціалу

держави

Проявляється через категорії:
- податкову письменність;
- податкову свідомість;
- податкову дисципліна; 
- податкові девіації
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5) розвиненість тіньового сектора економіки та 
проявів згубної податкової конкуренції тощо.

Насправді, перелік можна розвивати і далі, але 
причини  існуючого  недостатнього  рівня  податко-
вої культури і, як наслідок, податкової дисципліни, 
будуть  лежати  у  площині  вищенаведених  про-
блем.

На  думку  конфліктологів,  основними  причи-
нами, що провокують конфлікт інтересів платників 
податків і контролюючих органів, є такі:

1) розподілом коштів займається група людей, 
яка  має  владу  і  протистоїть  усьому  суспільству,  
що й породжує умови для неминучого конфлікту;

2) політична влада захищає наявний економіч-
ний  порядок  розподілу  суспільного  продукту,  що 
об’єктивно зумовлює конфлікт у системі «влада – 
населення»;

3)  у  суспільстві  діє  висхідний  ланцюжок  вза-
ємостосунків:  гроші  –  влада  –  цінності  –  ритуал. 
Між  цими  елементами  присутнє  протистояння 
інтересів протилежних соціальних груп, що поро-
джує  конфлікти  в  структурі  системи  суспільних 
відносин;

4) соціальний конфлікт є продуктом економіч-
них відносин, що пояснюється наявністю засобів 
примусу, зумовлених економічними, соціальними, 
правовими відносинами власності. 

Велика  кількість  і  різноманітність  конфліктів 
у податковій сфері підтверджують доцільність роз-
гляду природи їх виникнення (рис. 2) [8, с. 354]. 

Як  бачимо,  такі  конфлікти  можуть  виникати 
внаслідок  наявних  колізій  і  проблем  у  подат-
ковому  законодавстві,  механізмі  реалізації 
державних  органів  своїх  функцій,  невчасності 
реформ, що проводяться, а також суб’єктивного 
фактора. Визначальну  роль  у  регулюванні  кон-
фліктів відіграють положення податкового зако-
нодавства, які містять способи рішення типових 
соціальних  конфліктів,  максимально  задоволь-
няють  усіх  учасників  процесу  оподаткування, 
регламентують  правові  норми  функціонування 
контролюючих  органів  у  сфері  оподаткування 
і  платників  податків  на  демократичних  принци-
пах  із  застосуванням  громадського  контролю. 
Останній  має  бути  спрямований  на  підкорення 
поведінки  індивідів  соціальним  очікуванням  і 
вимогам з урахуванням досвіду вирішення кон-
фліктних ситуацій.  

Отже,  не  тільки  рішення  проблем  у  законо-
давстві  призводить  до  ослаблення  конфліктів, 
досягнення  рівня  розвитку  системи  контролюю-
чих органів, відповідного умовам реалізації нової 
податкової політики також грає істотну роль. 

Підвищувати  податкову  культуру  і  мотивувати 
платників  податків  до  підтримки  податкової  дис-
ципліни можна різними способами і комплексами 
заходів. Головним у цьому питанні є обґрунтова-
ний вибір  тих, які  прийнятні для умов  конкретної 
країни,  ментальності,  рівня  і  якості  життя,  жит-
тєвого  циклу  економічного  розвитку.  Пріоритетні 

Рис. 2. Природа виникнення конфліктів у податковій сфері
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контролюючих органів новій податковій політиці



461

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

напрями  підвищення  рівня  податкової  культури 
в Україні такі:

1)  спрощення  і  вдосконалення  податкового 
законодавства;

2)  підвищення  якості  виконання  податкових 
процедур;

3) удосконалення механізму вирішення подат-
кових спорів;

4)  підвищення  якості  інформування,  розвиток 
податкового  консультування  громадян,  дисци-
пліни та відповідальності;

5) забезпечення дотримання працівниками фіс-
кальних органів встановлених етичних правил;

6) підвищення іміджу фіскальної служби та пре-
стижу роботи у контролюючих органах;

7)  удосконалення  системи  взаємодії  фіскаль-
них органів із платниками податків та підвищення 
її ефективності; 

8)  подальший  розвиток  електронних  сервісів 
під час надання послуг фіскальними органами;

9) створення основ для системного виховання 
податкової  культури  наступних  поколінь  (еконо-
мічне  виховання  молоді,  соціальна  реклама  на 
податкову тематику; громадські тематичні заходи).

Як вже зазначалося, однією з актуальних про-
блем підвищення податкової культури є відсутність 
комплексної,  зваженої  програми  формування 
зв’язків  із  громадськістю,  що  викликає  низький 
рівень  довіри  і  конструктивної  взаємодії  контр-
олюючих  органів  із  платниками  податків.  Нала-
годження  взаєморозуміння  і  відновлення  довіри 
можна  досягти  лише шляхом  послідовної  подат-
кової  політики  і  зусиль,  спрямованих  на  інфор-
мування  і  переконання  населення.  Це  завдання 
необхідно починати реалізовувати на основі вста-
новлення  ефективної  соціальної  комунікації  та 
посилення  соціальної  відповідальності  фіскаль-
них органів. Тільки з успішністю цього кроку змен-
шиться ризик надання опору податковим змінам і 
переходу бізнесу в «тінь» у майбутньому.

Слід  наголосити,  що  вищезазначені  заходи 
будуть малоефективними без уживання відповід-
них  законодавчих  змін  та  інструментарію  щодо 
підвищення податкової культури. Для досягнення 
фінансової  стабільності  держави  і  забезпечення 
економічної безпеки країни вдосконалення подат-
кового  адміністрування  необхідно  проводити 
у  взаємозв’язку  з формуванням податкової  куль-
тури  суспільства  і  позитивного  іміджу фіскальної 
служби. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким  чином,  становлення  правової  держави  і 
формування  високого  рівня  культури  неможливі 
без активного,  доступного,  відкритого  і масштаб-
ного інформування населення. Правова інформа-
ція є необхідною умовою профілактики правового 
нігілізму  серед  населення  держави.  Забезпе-
чення  координації  науково-дослідних  установ  і 

органів  влади,  діяльності  законодавчої  влади  в 
затвердженні  законності  й  правопорядку,  в  роз-
повсюдженні  правових  знань,  а  також  практика 
податкових  консультантів,  аудиторів,  юридичних, 
адвокатських  об’єднань  і  центів  правової  допо-
моги повинні сприяти в цілому поліпшенню право-
свідомості, відмові від деформованих норм моралі 
й  підвищенню  податкової  культури  в  суспільстві. 
Однією  з  головних  проблем  залишається  досить 
низька думка населення про необхідність сплати 
податків. Тому увагу слід приділити встановленню 
ефективної  соціальної  комунікації  та  посиленню 
соціальної  відповідальності  фіскальних  органів. 
Головним показником нового рівня співпраці дер-
жави і платників податків повинен стати професі-
оналізм і взаємна відповідальність, висока подат-
кова культура і податкова дисципліна.
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TAX CULTURE AND THE PROBLEMS OF ITS FORMATION IN MODERN CONDITIONS

The article considers the tax culture of society as general culture projection on social-economic sphere. It 
presents the social institution of tax system and its development levers. The authors analyze the widespread 
interpretations of tax culture in economic science. The essence of the concept “tax culture”, the composition 
of  its elements  is  justified.  I  is  important  to systematically  raise  the  tax culture of  the  following generations 
(economic education of youth, social advertising on tax topics, public thematic events). Scientific interest has a 
definition of the nature of conflicts in the tax area. Such conflicts arise as a result of: conflicts and problems in 
the tax legislation and the mechanism for the implementation of functions by fiscal authorities, the timing of the 
reforms, as well as the subjective factor. Evaluates the level of influence of various factors on the current status 
of tax culture in Ukraine, it has been determined that one of the main problems of formation and development 
of tax culture is the low level of awareness by tax payers of the need to pay taxes. 

The main problems of tax culture formation:
1) a large number and diversity of tax conflicts;
2) lack of a comprehensive program of public relations;
3) inertia of certain elements of the tax system during the periods of reforms;
4) the difficulty of changing the behavioral model of tax authorities towards democratization;
5)  reducing confidence in the government during periods of frequent and chaotic reforms;
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6) the development of the shadow economy and the manifestations of disastrous tax competition.
It has been concluded that the formation and development of tax culture is one of the directions for reform-

ing the tax system. Ways to increase the level of tax culture in modern conditions. One of the main problems 
is rather low opinion of the population on the need to pay taxes. So attention should be paid to establishing 
effective social communication and strengthening social responsibility of the fiscal authorities. 
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Постановка проблеми. Вагомими чинниками, 
що визначають майбутнє нації в глобалізованому 
просторі  та  є  основою  прогресу  й  забезпечення 
стійкого економічного зростання, є освіта  і наука. 
Процес  євроінтеграції,  який  інтенсифікувався 
в  Україні,  охоплює  всі  сфери  життєдіяльності, 
зокрема  освітній  складник.  Динаміка  розвитку 
інформаційної економіки, постійне оновлення тех-
нологій,  сучасні  цивілізаційні  виклики  формують 
підґрунтя для здобуття нових знань, загострюють 
потребу підвищення  кваліфікації  та освітньо-нау-
кового рівня фахівців із метою адаптації до потреб 
реального сектора економіки. 

Інтелектуальні  ресурси набули особливої  зна-
чущості у новій економіці, заснованій на знаннях, 
якій  властивий  розвиток  ринку  інтелектуальних 
продуктів, швидкі темпи оновлення знань і необхід-
ність їх поповнення. Ключовим фактором у забез-
печенні інноваційності знань стають заклади вищої 
освіти  (далі – ЗВО) та науково-дослідні організа-
ції, завданнями яких у будь-якій розвинутій країні 
світу  є  продукування  нових  знань,  розроблення 

інноваційних  технологій  для  прискорення  еконо-
мічного  зростання.  Тому  в  Україні  зростає  акту-
альність  розвитку  інноваційної  моделі  економіки 
та необхідність у ЗВО, орієнтованих на інтеграцію 
процесів  генерації  нових  знань  і  комерціалізації 
результатів науково-дослідної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі  аспекти  впливу  освіти  й  науки  на  еконо-
мічний розвиток країни та основи фінансової під-
тримки цієї сфери досліджувала низка науковців, 
зокрема  З.  Варналій,  О.  Гринькевич,  В.  Гейць, 
А. Гальчинський, Е. Дюркгейм, О. Зикова, У.  Іска-
ков,  І.  Каленюк,  Т.  Лебеда, Е.  Тофлер, А.  Чухно. 
Національну  систему  вищої  освіти  в  контексті 
функціонування  окремих  її  елементів  проаналі-
зовано у працях Т. Богоглиба, І. Жиляєва, В. Ков-
тунця, В. Мартинюка, І. Маркіної, Л. Плахотнікової, 
М. Репко, Ю. Рудої, М. Сьомкіна й ін.

Однак у сучасних реаліях вирішення проблем-
них питань, пов’язаних з управлінням генерацією 
та комерціалізацією знань, має здійснюватись на 
основі  передового  світового  досвіду  з  урахуван-
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У статті обґрунтовано основи фінансо-
вого регулювання процесу генерації знань 
в економіці України. Визначено роль про-
цесу генерації знань та його особливості. 
Розглянуто проблеми фінансування вищої 
освіти, проаналізовано динаміку видатків 
державного та місцевих бюджетів на вищу 
освіту. Розкрито інструменти фінансового 
регулювання та стимулювання науково-
технічної діяльності. Проведено порівняння 
європейських практик фінансування розви-
тку науки й перспективи їх застосування в 
Україні. Розглянуто концепцію «трикутник 
знань», важливість міжнародних програм 
обміну студентами та розвитку академіч-
ної мобільності. Обґрунтовано доцільність 
застосування бюджетних та податкових 
інструментів стимулювання процесу гене-
рації знань в Україні.
Ключові слова: фінансове регулювання, 
генерація знань, вища освіта, державне 
фінансування, інновації, трикутник знань, 
міжнародні програми обміну, академічна 
мобільність.

В статье обоснованы основы финансового 
регулирования процесса генерации знаний 
в экономике Украины. Определена роль про-
цесса генерации знаний и их особенности. 
Рассмотрены проблемы финансирования 
высшего образования, проанализирована 
динамика расходов государственного и 
местных бюджетов на высшее образование. 
Раскрыты инструменты финансового регу-
лирования и стимулирования научно-техни-
ческой деятельности. Проведено сравнение 
европейских практик финансирования раз-
вития науки и перспективы их применения 

в Украине. Рассмотрена концепция «треу-
гольник знаний», важность международных 
программ обмена студентами и развития 
академической мобильности. Обоснована 
целесообразность применения бюджетных 
и налоговых инструментов стимулирова-
ния процесса генерации знаний в Украине.
Ключевые слова: финансовое регулирова-
ние, генерация знаний, высшее образование, 
государственное финансирование, иннова-
ции, треугольник знаний, международные 
программы обмена, академическая мобиль-
ность.

The article substantiates the fundamentals of 
financial regulation of the knowledge generation 
process in the economy of Ukraine. The role of 
the knowledge generation process and its fea-
tures is determined. The problems of financing 
higher education are considered, the dynamics 
of expenditures of state and local budgets for 
higher education is analyzed. Financial regula-
tory instruments and stimulation of scientific and 
technical activities are revealed. A comparison of 
European practices in financing science devel-
opment and the prospects for their application 
in Ukraine has been compared. The concept 
of the “knowledge triangle”, the importance of 
international student exchange programs and 
the development of academic mobility are con-
sidered. The expediency of using budget and tax 
instruments to stimulate knowledge generation in 
Ukraine is substantiated.
Key words: financial regulation, knowledge 
generation, higher education, state financing, 
innovation, knowledge triangle, international 
exchange programs, academic mobility.
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ням національних традицій та здобутків із застосу-
вання сучасних інструментів фінансового впливу. 

Постановка завдання. Мета статті – розкрити 
напрями фінансового регулювання процесу гене-
рації  знань  у  контексті  формування  пріоритетів 
реформування освітньої галузі в умовах євроінте-
грації. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У глобалізованому просторі освіта, наука та інно-
вації  грають визначальну роль  у  сприянні  розви-
тку  держави  і  суспільства,  забезпеченні  потреб 
та покращенні якості життя громадян. Стратегічні 
плани  та  проекти  на  перспективу,  які  більшість 
країн-світових  лідерів  розробляють,  ґрунтуються 
на  знаннях  та  здобутках  науки,  що  дає  змогу 
спрогнозувати  тенденції  у  майбутньому,  скоригу-
вати сучасний вектор розвитку країни і у результаті 
забезпечити збалансоване використання ресурсів 
для гарантування добробуту нації у довгостроко-
вій перспективі, а також належного рівня фінансо-
вої й економічної безпеки в цілому. Загальновиз-
нано, що у постіндустріальному суспільстві знання 
та  інформація  є  безпосередньою  продуктивною 
силою,  конкурентною  перевагою  та  стратегічним 
ресурсом.

Під генерацією знань розуміють процес «емана-
ції», тобто творення нового знання шляхом пере-
роблення інформації, а джерелом генерації нового 
знання є інтелектуальна активність – заснована на 
знаннях свідома діяльність людини, здатної нако-
пичувати,  засвоювати  та  творчо  опрацьовувати 
інформацію [1]. Приміром, К. Віг виділяє два види 
процесу генерації знань: а) відновлення загально-
відомих знань з інформації в процесі навчання; б) 
створення нових знань на основі загальновідомих 
у  процесі  їх  поєднання  з  особистим досвідом  та 
відповідними якостями,  при цьому  кінцевим про-
дуктом процесу генерації знань є нові знання, які 
є основою для інноваційного процесу, тобто пере-
творення знання в конкретний товар і його поши-
рення та практичне використання [2].

За  твердженням  фахівців,  у  світовій  практиці 
особливе значення приділяється проблемі впливу 
вищої  освіти  на  економічне  зростання,  врахову-
ючи те, що від 70 до 90% валового внутрішнього 
продукту  (далі  –  ВВП)  визначається  науково- 
технічним прогресом та інноваційною економікою, 
в країнах із розвиненою економікою в середньому 
водночас  близько  60%  приросту  національного 
доходу зумовлено приростом знань  і освіченістю 
суспільства [3]. У цьому контексті варто зазначити, 
що  відповідно  до  рейтингу  глобальної  конкурен-
тоспроможності  2016–2017  років  Україна  посіла 
11 місце серед 140 країн за кількістю громадян, які 
здобувають вищу освіту  [4]. Це свідчить,  на наш 
погляд,  про  наявність  значного  інтелектуального 
та інноваційного потенціалу, який визнається екс-
пертами й світовими рейтинговими агентствами. 

Незважаючи  на  це,  якість  вищої  освіти  досі 
залишається  низькою,  про що  свідчить  невизна-
ння вітчизняних дипломів за кордоном. Крім цього, 
важливу роль відіграє взаємозв’язок наукових роз-
робок із їх прикладним застосуванням, посилення 
інтегральних  зв’язків  між  сферою  науки,  вищої 
освіти, реальною економікою  і суспільним розви-
тком. Оскільки для вітчизняних реалій цей зв’язок 
є новим, це, у свою чергу, зумовлює необхідність 
узгодження  реформ  в  освітній  галузі  України  із 
міжнародними  тенденціями  фінансування  освіти 
і  науки  у  контексті  формування  дієвої  системи 
фінансового регулювання процесу генерації знань. 
При цьому під фінансовим регулюванням іннова-
ційної  діяльності  розуміємо  узгоджене,  комплек-
сне,  законодавчо  регламентоване  застосування 
бюджетних  і  податкових  інструментів  із  метою 
впливу  державних  інститутів  на  функціонування 
національної  інноваційної  системи,  зумовлене 
інноваційним  потенціалом  і  рівнем  інноваційної 
безпеки в країні та спрямоване на підвищення кон-
курентоспроможності й утвердження  інноваційної 
моделі соціально-економічного розвитку [5].

Так, в Україні населення здебільшого отримує 
вищу освіту у ЗВО: 1,45 млн. студентів навчається 
у 338 установах. При цьому загальна кількість ЗВО 
різних форм власності й рівнів акредитації стано-
вить 657 одиниць, 130 із яких є приватними. Також 
спостерігається певна диспропорція між кількістю 
приватних ЗВО (19,8% від загальної  кількості)  та 
студентів, що в них навчаються (8,3%) [6]. Ці дані 
підтверджують,  що  потенціал  ЗВО  нереалізова-
ний,  водночас  кількість  приватних  ЗВО  тенден-
ційно  скорочувалась  упродовж  2010–2017  років, 
що  зумовлено  низькою  якістю  надання  освітніх 
послуг.

Зауважимо, що на думку  І. Прокопенко, місце 
ЗВО в економічному розвитку країни можна визна-
чити за декількома аспектами: 1) ЗВО є економіч-
ним суб’єктом, який сам може заробляти кошти та 
розпоряджатися ними; 2) розвиток ЗВО підвищує 
зайнятість  населення,  не  тільки  працевлаштову-
ючи співробітників, але й залучаючи студентів до 
розроблення та впровадження (спільно із науков-
цями)  стартапів;  3)  ЗВО  є  базою  для  розвитку 
інновацій та наукових розробок, які є необхідними 
елементами  економічного  зростання;  4)  внесок 
ЗВО у розвиток власного регіону або міста, адже 
(враховуючи  особливості  місцевості  та  її  ресурс-
ний  потенціал)  ЗВО  розробляють  відповідні  про-
грами  підготовки  фахівців  і  тому  спрямовують 
наукові дослідження на їх розвиток [7]. Уважаємо 
останній аспект особливо важливим, зважаючи на 
інтенсифікацію процесів децентралізації в Україні 
й  передумови  для  посилення  регіонального  зна-
чення ЗВО.

Отже,  Україна  має  вагомий  науковий  та  нау-
ково-технічний  потенціал,  а  вітчизняні  наукові 
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школи,  що  формувались  десятиліттями  у  різних 
галузях, відомі своїми науковими здобутками. Це 
підтверджується й тим, що навіть упродовж кризо-
вого 2015 року наукові та науково-технічні роботи 
виконували  978  організацій,  із  яких  44,3%  нале-
жать до держсектора,  40,3% – до  підприємниць-
кого,  15,4%  –  до  сектора  вищої  освіти  (загальна 
кількість  працівників  зазначених  організацій 
склала 101,6 тис. осіб,  із яких 63,9 тис. – дослід-
ники і техніки) [6]. Аналогічні тенденції зберігались 
у  2016–2017 роках, що  свідчить  про  збереження 
інтелектуального потенціалу. При цьому у ці роки 
спостерігається  активізація  діяльності  конструк-
торських  бюро  при  підприємствах  оборонної 
сфери,  функціонування  яких  може  дати  імпульс 
для розвитку цивільних галузей.

Зазначимо,  що  вища  освіта  в  Україні  фінан-
сується  головним  чином  за  кошти  державного 
бюджету (близько 90%), а інші ресурси надходять 
із місцевих бюджетів, що обмежує можливості гро-
мад у впровадженні власних ініціатив розвитку цієї 
сфери (табл. 1).

Необхідно  звернути  увагу  на  те,  що  видатки 
Державного бюджету на вищу освіту в 2016 році 
становили  лише  1,34%  ВВП  при  максималь-
ному  значенні  за  досліджуваний  період  –  2,03% 
(у 2010 році).

Незважаючи  на  те,  що  у  розвинених  країнах 
рівень державних витрат на вищу освіту близько 
1% ВВП, в Україні витрати держави на цю сферу 
не  спричиняють  підвищення  показників  продук-
тивності праці, а якість робочої сили залишається 
низькою  за  умов  зростанні  кількості  громадян 
із вищою освітою [8].

Розглянемо видатки місцевих бюджетів України 
на  освіту,  зважаючи  на  активність  децентраліза-
ційних процесів у країні (табл. 2).

Дані у табл. 2 підтверджують, що фінансування 
вищої  освіти  з  місцевих  бюджетів  тенденційно  є 
незначним  за  обсягами,  а  частка  видатків  із міс-
цевих  бюджетів  на  вищу  освіту  у  ВВП  упродовж 
зазначених  років  залишилась  практично  незмін-
ною,  коливаючись  у  межах  0,14–0,20%.  Тому 
низький рівень фінансування вищої освіти з дещо 
спотвореною  структурою  такого  фінансування, 
зважаючи  на  незначну  роль  місцевих  бюджетів, 
потребує нових конструктивних рішень у цій сфері.

У  зв’язку  із  фінансовою  нестабільністю,  яка 
суттєво вплинула на фінансування освіти і науки, 
у бюджетах немає необхідних коштів для покриття 
фінансових  потреб  ЗВО,  тому  держава  пови-
нна  заохочувати  диверсифікацію  джерел  фінан-
сування,  мобілізувати  засоби  для  забезпечення 
фінансової  підтримки  можливості  доступу  гро-
мадянам  до  вищої  освіти.  Важливим  є  механізм 
розподілу  коштів  у  сфері  вищої  освіти  та  його 
ефективність. У  цьому  контексті,  на  наш погляд, 
доцільно вказати на запроваджену Міністерством 

освіти  і  науки  України  практику  під  час  вступної 
кампанії  2017року,  коли  місця  держзамовлення 
«йдуть» за студентами, забезпечуючи можливість 
навчання талановитої молоді за державні кошти.

Також  є  потреба  розробити  ефективну  сис-
тему фінансування вищої освіти, функціонування 
якої треба спрямувати на забезпечення належної 
якості  підготовки  фахівців,  яка  передбачатиме 
перехід від дотацій до інвестування в освіту; ство-
рення  прозорого  ринку  надання  освітніх  послуг; 
залучення коштів банківського сектора до пільго-
вого  студентського  кредитування;  використання 
інструментів  фінансової  підтримки  у  процесі 
формування  системи  фінансового  регулювання, 
зокрема в частині  стимулювання надання  креди-
тів  банками  під  гарантії  держави;  стимулювання 
мотивації студентів до навчання на основі форму-
вання стипендіальних фондів на нових принципах 
і розширення грантового фінансування.

Метою  створення  сучасної  системи  фінансо-
вого регулювання в  частині фінансування  сфери 
вищої  освіти  є  досягнення  позитивної  динаміки 
розвитку для повного задоволення потреб у якіс-
ній і доступній освіті, а підприємств – у кваліфіко-
ваних  фахівцях,  адже  вважаємо  неприпустимим 
в Україні перехід повністю до системи лише плат-
них  послуг  у  цій  сфері.  На  наш  погляд,  це  уне-
можливить здобуття освіти талановитими учнями  
і  в  сучасних умовах є небезпечним для держави 
в цілому.

Зауважимо, що  згідно  із  законодавством  дер-
жава  застосовує  бюджетні  та  податкові  інстру-
менти в межах системи фінансового регулювання 
для ефективної діяльності  вітчизняної  науки для 
досягнення  у  2025  році  її  фінансування  з  усіх 
джерел  на  рівні  3%  ВВП,  при  чому  в  2020  році 
рівень фінансування науки з державного бюджету 
має становити 1,7% ВВП [9]. Такі заходи в межах 
державної  політики  підтримки  процесу  генерації 
знань є необхідними, однак лише ними не можна  
обмежуватись.

Уважаємо,  що  система  фінансового  регу-
лювання  має  передбачати  використання  низки 
бюджетних  і  податкових  інструментів,  а  саме: 
1)  бюджетних  інвестицій  (власне  в  частині 
бюджетного фінансування);  2)  бюджетних  креди-
тів  (у  частині  повної  або  часткової  компенсації 
відсотків,  сплачуваних  потенційними  абітурієн-
тами за надання освітніх послуг банкам чи іншим 
фінансово-кредитним  установам);  3)  держав-
них  гарантій  (зокрема  під  час  надання  кредитів 
на  навчання  за  аналогом  до  світових  традицій 
фінансування);  4)  державних  субсидій;  5)  подат-
кових пільг (у вигляді зниження суми податкового 
зобов’язання, надання податкового кредиту тощо 
у  контексті  норм  Податкового  Кодексу  з  метою 
зниження податкового навантаження на батьків чи 
безпосередньо студентів).
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Загальновідомо,  що  у  країнах  Європейського 
Союзу  (далі  –  ЄС)  вища  освіта  фінансується 
з  державного  бюджету.  Державне  фінансування 
є  традиційною  моделлю  фінансування,  яка  має 
на меті підтримку функціонування вищої освіти та 
забезпечення рівної можливості доступу до неї [7]. 
Структура  доходів  державних  вищих  навчальних 
закладів у країнах Європи розподілена за такими 
напрямами:  асигнування  державного  бюджету 
(становить від 50% до 90% доходу ЗВО); вартість 
навчання, яку сплачують студенти, сума якої зале-
жить від політики фінансування вищої освіти в дер-
жаві.  Згідно  з  дослідженням  EUA12  європейські 
країни поділяють на дві основні  категорії: 1)  кра-
їни,  де  плата  за  навчання  становить  приблизно 
5% загального доходу ЗВО; 2) країни, де плата за 
навчання становить приблизно 10% від загального 
доходу  ЗВО,  а  в  деяких  випадках  і  більше. Вод-
ночас  інші приватні джерела доходів – це  гранти 
на наукові дослідження, надання послуг  у різних 
сферах,  європейське фінансування  та  інші  поза-
бюджетні джерела [10]. 

Також згідно з дослідженнями на рівні ЄС, існує 
декілька форм залучення фінансових ресурсів уні-
верситетами та методів розподілу їх фінансування: 
1)  блок-грант  (одноразова  субсидія)  –  розподіл 
блок-грантів  за формулою, що є основним мето-
дом розподілу  державного фінансування ЗВО  та 
використовується в більшості країн (блок-грантове 
фінансування  на  основі  угод  використовується 
в деяких країнах, зокрема Австрії, Німеччині, Іспа-
нії);  2)  бюджетне  фінансування  з  постатейною 
розбивкою витрат, за якими університети отриму-
ють  своє фінансування  (застосовується  у  Болга-
рії, Греції, Литві, Латвії, Сербії, Туреччині, на Кіпрі 
[12]. При цьому країни Східної Європи збільшили 
фінансування  на  основі  блок-грантів,  а  не  на 
основі  бюджетів  із  постатейною  розбивкою,  що 
розширює  університетську  автономію  у  викорис-
танні залучених доходів. 

Тому вважаємо, що для вітчизняних ЗВО потрібна 
диверсифікація  джерел  фінансування  й  розши-
рення останнього за рахунок використання потен-
ціалу  грантового  фінансування  на  основі  участі 
працівників,  зокрема  професорсько-викладаць-
кого складу у вітчизняних й міжнародних грантах.

На думку В. Мартиненко, необхідний механізм 
державного регулювання науково-технічної діяль-
ності,  в  якому економічні  важелі  –  ціни,  податки, 
кредити  –  спонукатимуть  суб’єктів  господарю-
вання  до  активної  саморегуляції,  позбавляючи 
державу  від  тиску  і  зайвої  регламентації,  водно-
час необхідно створити також економічне середо-
вище функціонування підприємств, яке б сприяло 
пошуку,  розробленню  та  освоєнню  прогресивних 
науково-технічних рішень [13]. 

Інструменти  стимулювання  науково-технічної 
діяльності можна об’єднати в такі групи: 1) розви-

ток венчурних механізмів фінансування нововве-
день;  2)  застосування  правових  засобів  захисту 
інтелектуальної  власності;  3)  використання  мож-
ливостей технологічних трансфертів (тобто пере-
дання підприємницького сектора економіки нових 
науково-технічних розробок,  створених  за фінан-
сової підтримки держави) у національному та між-
народному  масштабах;  4)  запровадження  нових 
організаційних форм науково-технічної діяльності.

Суттєве  значення  в  стимулюванні  науково-
технічної  діяльності має  податкове  регулювання. 
Механізм  податкового  регулювання  науково-тех-
нічної діяльності, що використовується як на дер-
жавному,  так  і  на  регіональному  рівнях,  повинен 
формуватись  за  такими  принципами  [13]:  стиму-
лювання  науково-технічної  активності,  насампе-
ред приватного сектора економіки; перевага сти-
мулюючої  функції  над  фіскальною;  поєднання 
податкового  стимулювання  з  іншими  інструмен-
тами  стимулювання  в  межах  формування  дієвої 
системи фінансового регулювання. 

Зазначимо,  що  Податковий  кодекс  України 
передбачає  надання  податкових  пільг  у  різних 
формах, зокрема у вигляді зниження суми подат-
кового зобов’язання, звільнення від сплати подат-
ків, податкових знижок [14]. Тому податкові пільги 
можна  було  б  потенційно  використати,  надаючи 
їх суб’єктам підприємницької діяльності, які пере-
кваліфіковують своїх працівників. При цьому має 
бути  передбачений  чіткий  механізм  надання  й 
моніторингу ефективності їх застосування з відпо-
відними  змінами  у Податковому  кодексі  з  метою 
недопущення дискримінації й нівелювання конку-
рентних засад розвитку національної економіки.

Натепер  загальною  тенденцією  в  зарубіжній 
практиці  оподаткування  в  частині  стимулювання 
науково-технічної  діяльності  є  підвищення  пито-
мої ваги пільг, що забезпечують сприятливий інно-
ваційний клімат. Наприклад, у Німеччині співвідно-
шення прямого державного фінансування наукових 
досліджень  і  сукупності  пільг  за  останні  25  років 
знизилось із 15-кратного до 2,4, а в США – більше 
100  пільг  [15].  Ключова  перевага  податкової  під-
тримки полягає в наданні не авансом, а як винаго-
роди за реальну інновацію, тобто у західних країнах 
податкові пільги надаються не науковим організа-
ціям,  а  підприємствам  та  інвесторам,  що  зумов-
лює  стимулювання  науково-технічної  діяльності.

Розвиток  освіти  у  контексті  євроінтеграції 
потребує реформування і методів управління сфе-
рою,  як  це  відбувається  в  країнах ЄС. Як  зазна-
чається в «Національній стратегії розвитку освіти 
в  Україні  на  2012–2021  роки»,  одним  із  векторів 
реформування  освіти  є  запровадження  системи 
державно-громадського  управління  освітою,  яке 
має  здійснюватись  на  інноваційних  засадах  від-
повідно  до  принципів  сталого  розвитку  та  забез-
печення інтенсивного функціонування освіти та її 
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високої  якості  [16].  Однак  поки  що  ці  принципи 
залишилися  декларативними,  хоча  саме  іннова-
ційні підходи у вищій освіті забезпечують збалан-
сованість економічного розвитку та сприяють під-
вищенню рівня і якості життя громадян. 

Сучасна  інноваційна  модель  розвитку  еконо-
міки  передбачає  досягнення  конкурентних  пере-
ваг. Однак освіта, наукові дослідження чи набутий 
професійний досвід окремо не дадуть змогу її реа-
лізувати. Саме освіта, наука та інновації (як «три-
кутник знань» (Triangle of Knowledge)) забезпечу-
ють  соціально-економічний  розвиток.  На  думку 
Т. Калиновської, «розвиток концепції «трикутника 
знань»,  що  формує  неоіндустріальну  парадигму 
економічної  науки,  буде одним  із  найважливіших 
результатів  інноваційної  економіки,  що  розвива-
ється» [17].

У цьому контексті важливим складником фінан-
сування досліджень та інновацій у наукових уста-
новах та вищих навчальних закладах є міжнародні 
програми,  зокрема  програми  «Горизонт  2020», 
Tempus  (Erasmus+)  тощо  (за 20 років програмою 
Erasmus  скористалися  понад  1,7  млн.  громадян 
ЄС),  а  для  академічних  обмінів  між  державами 
ЄС  та  іншими  країнами  функціонує  програма 
Erasmus-Mundus («Еразм-Світ») [18]. Незважаючи 
на організаційний супровід із боку ЄС, нею скорис-
талося порівняно небагато ЗВО України, які мають 
реальні партнерські зв’язки з навчальними закла-
дами країн ЄС.

Саме розвиток академічної мобільності  умож-
ливить прискорення інтеграції країни до Європей-
ського освітнього простору, вдосконалення змісту 
освіти,  зростання  її  якості до європейських стан-
дартів,  інноваційний  розвиток  університетської 
науки  та  інтеграцію  її  з  виробництвом,  надхо-
дження коштів до державного бюджету, які можна 
інвестувати в розвиток вітчизняної системи освіти, 
покращить якість трудових ресурсів та можливості 
працевлаштування випускників як в Україні,  так  і 
за кордоном. На думку фахівців, досягнення ефек-
тивної міжнародної академічної мобільності в кон-
тексті Болонського процесу для України реальне 
лише  за  умови  створення  продуктивної  системи 
національної  академічної  мобільності,  її  норма-
тивно-правової  бази,  організаційно-економічного 
механізму,  визначення  джерел  фінансування  та 
готовності  до  партнерства  суб’єктів  процесу ака-
демічних обмінів  [18]. Однак у  контексті  зазначе-
ного  необхідно  враховувати  те,  що  мобільність 
може спричинити «відтік» як науковців,  так  і  сту-
дентів з України, адже ключовим пріоритетом сти-
мулювання такої мобільності є здобуття навичок, 
знань та умінь під час участі у програмах обміну 
тощо, відтак важливим є повернення фахівців для 
реалізації набутих знань на користь держави.

Висновки з проведеного дослідження. 
Реформування системи освіти відповідно до вимог 

та потреб реальної економіки і суспільства перед-
бачає  необхідність  модернізації  управлінської 
діяльності  освітньою  сферою,  перехід  від  контр-
олю  якості  до  її  забезпечення,  а  також  форму-
вання нової  парадигми розвитку  освіти  в  умовах 
євроінтеграційних процесів. 

Водночас  пріоритетами  для  євроінтеграції 
української  науки  є  розвиток  ефективних  націо-
нальних  дослідницьких  систем,  відкритого  ринку 
праці, обміну і трансферу наукових знань та між-
народної кооперації.

Фінансове регулювання інноваційної активності 
на  базі  освітньо-наукового  її  складника  в  Україні 
має передбачати ефективне застосування бюджет-
них і податкових інструментів  із метою впливу на 
процес  генерації  знань  –  основу  розвитку  кон-
курентоспроможного  суспільства  й  інноваційно- 
орієнтованої національної економіки, адаптованої 
до євроінтеграційних викликів та стандартів.
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PRINCIPLES OF FINANCIAL REGULATION OF PROCESS OF KNOWLEDGE GENERATION  
IN THE CONDITIONS OF EURO INTEGRATION

The purpose of the paper is to reveal the areas of financial regulation of the knowledge generation process 
and the priorities of reforming the educational sector  in the context of European integration. Education and 
science are important determinants of the future of the nation in a globalized space and are the basis for prog-
ress and sustainable economic growth. Over the past decade, knowledge, intellectual resources have gained 
special significance in new economy characterized by the development of the market for intelligent products 
and services and the rapid pace of knowledge renewal.

Higher education in Ukraine is funded primarily by the state budget (about 90%). Other resources come 
from local budgets, which limits the ability of communities to implement their own development initiatives, and 
so on. The state should encourage the diversification of funding sources, seek means to provide financial sup-
port for access to higher education for citizens. There is also a need to develop an effective system of financing 
higher education, the main directions of which are aimed at ensuring the proper quality of training specialists.

Under the law, the state applies financial and tax instruments within the framework of the financial regula-
tion system for the effective work of domestic science to achieve its funding in 2025 from all sources at 3% 
of GDP. At the same time, in 2020, the level of financing of science from the state budget should be 1,7% of 
GDP. In our view, such measures within the state policy of supporting the process of generating knowledge are 
necessary, but the state policy is not limited to them.

The development of Ukrainian education system in the context of European integration requires the ref-
ormation and management  of  this  field,  as  is  in many European Union  countries. Education,  science and 
innovation not only create opportunities but ensure the socio-economic development of the state. An important 
role is played by international exchange programs aimed at developing academic mobility, which enables the 
acceleration of integration processes and the emergence of Ukrainian education at the world level.
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Постановка проблеми.  Сьогодні  в  більшості 
розвинутих  країн  світу  ключовими  складниками 
інфраструктури,  що  забезпечує  функціонування 
інноваційної моделі агропромислового комплексу, 
є технопарки. Розуміючи їх актуальність та доціль-
ність, держава запроваджує для них особливу еко-
номічну політику, яка охоплює надання податкових 
та кредитних пільг, цільове фінансування окремих 
інноваційних  розробок,  державне  замовлення  на 
інноваційну продукцію тощо. 

Разом  із  тим  розвиток  технологічних  парків 
України  є  прямо  залежним  від  якісної  системи 
фінансового забезпечення з відповідною організа-
ційною структурою. Як результат, питання фінан-
сування  технопарків  в  АПК,  а  також  пошук  акту-
альних організаційних форм та засад їх діяльності 
набувають особливої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фінансовому  забезпеченню  інноваційних  струк-
тур  присвячено  низку  наукових  праць  вітчизня-
них  і  зарубіжних  учених,  таких  як О.  Андросова, 
Є.  Бесараб,  М.  Крупка,  О.  Кузьмін,  Б.  Твісс, 
М. Хучек, Й. Шумпетер та ін. Разом із тим вивчення 
й аналіз опублікованих праць із цієї проблематики 
дали  можливість  зробити  висновок,  що  питання 
фінансового забезпечення інноваційної діяльності 
технопарків вітчизняного АПК та їх організаційної 
структури є недостатньо розробленими як у науко-
вому, так і в організаційно-практичному аспектах.

Постановка завдання. Метою статті є обґрун-
тування засад створення технопарків в АПК та їх 
фінансування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно  до  Закону  України  «Про  спеціальний 

режим  інноваційної  діяльності  технопарків»  [1], 
у  країні    нараховується  16  технопарків,  із  яких 
функціонує вісім,  чотири не працюють через від-
сутність фінансування, а чотири проходять стадію 
державної реєстрації.

Майже  за  10  років  свого  функціонування, 
включаючи  і  стартовий  період,  українські  техно-
парки  реалізували  116  інноваційних  проектів  на 
суму 12 259,5 млн. грн., у тому числі на експорт – 
1,7 млрд. грн.; створено 3 250 робочих місць; отри-
мали державну підтримку – 480 млн. грн. І майже 
вдвічі  більше  перерахували  податків  до  держав-
ного бюджету – 900 млн. грн. [2, с. 7].

Два  провідних  технопарки  –  «Інститут  елек-
трозварювання  імені  Є.О.  Патона»  та  «Інститут 
монокристалів» – забезпечують 9% випуску  інно-
ваційної  продукції  всіх  українських  технопарків 
[3, с. 75]. Досвід же агропромислового комплексу 
невтішний, хоча саме цей сектор економіки вима-
гає  створення  даних  інституційних  структур  з 
огляду на втрату властивостей біологічних іннова-
цій у разі їх фізичного старіння.

У  цілому  діяльність  технопарку  має  сприяти 
формуванню  моделі  організації  науково-дослід-
них, дослідно-конструкторських робіт і створенню 
виробництва високотехнологічної наукоємної про-
дукції галузей вітчизняної промисловості зі збере-
женням гнучких методів державного регулювання 
та підтримки [4, с. 17]. 

Сьогодні у світовому господарстві здебільшого 
діють  три  моделі  створення  технопарків:  амери-
канська,  японська  й  європейська,  або  змішана. 
Підсумок  наявних  наукових  дискусій  та  обгово-
рень  практиків  констатує,  що  українські  іннова-
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У статті розглянуто особливості ство-
рення та функціонування технопарків в 
Україні. Визначено їх найбільш дієві органі-
заційні структури для агарного сектору. 
Сформовано їх базис та специфіку діяль-
ності відповідно до потреб галузі. Обґрун-
товано засади здійснення фінансування 
діяльності технопарків в АПК. Установлено 
пріоритетну роль держави та фінансових 
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фінансування, спеціальний режим.

В статье рассмотрены особенности соз-
дания и функционирования технопарков 
в Украине. Определены их наиболее дей-
ственные организационные структуры 
для аграрного сектора. Сформированы их 
базис и специфика деятельности в соот-
ветствии с потребностями отрасли. Обо-
снованы принципы осуществления финанси-

рования деятельности технопарков в АПК. 
Установлена приоритетная роль государ-
ства и финансовых учреждений в их финан-
совом обеспечении.
Ключевые слова: технопарк, инновации, 
инновационная деятельность, финансовая 
поддержка, финансирование, специальный 
режим.

The article deals with the peculiarities of creation 
and functioning of industrial parks in Ukraine. The 
most effective organizational structures for the 
agrarian sector are determined. Their basis and 
specifics of activity according to the needs of the 
industry are formed. The principles of financing 
the activity of industrial parks in the agroindustrial 
complex are substantiated. The priority role of the 
state and financial institutions in their financial 
security has been established.
Key words: technopark, innovation, innovative 
activity, financial support, funding, special mode.
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ційні  структури  не  повною  мірою  відповідають 
усталеній американській або європейській моделі.

З  цього  приводу,  на  нашу  думку,  слід  сказати 
таке.

1. У будь-якій країні світу у функціонуванні тех-
нопарків присутні свої національні елементи, від-
мінні  від  традиційних  –  американських  чи  євро-
пейських,  а  тому  формальне  перенесення  цих 
моделей без урахування національних особливос-
тей і стану економіки – марна справа.

2. Українська економіка ще не має тих можли-
востей, які має економіка США і країн ЄС.

3.  Реальні  умови  української  економіки  на 
момент  створення  технопарків  виключали  мож-
ливість  використання  державою  методів  прямої 
фінансової підтримки [5, с. 25].

Крім  того,  створення  українських  технопарків 
відбувалося в умовах ринку науково-технічної про-
дукції, що формувався в Україні під впливом низки 
несприятливих факторів, а саме:

- обмеженого попиту на  інноваційні пропозиції 
всередині  країни  через  кризовий  стан  економіки: 
одна третина усіх підприємств збиткова, а дві тре-
тини – низькорентабельні;

-  низької  платоспроможності  вітчизняних  спо-
живачів нової техніки;

-  обмежених можливостей фінансування  інно-
ваційної діяльності з державного бюджету;

-  відсутності  зацікавленості фінансових  і  бан-
ківсько-кредитних систем у підтримці інноваційних 
проектів;

-  наявності  конкуренції  на  внутрішніх  ринках 
із  боку  західних  фірм  –  розробників  технологій, 
виробників  і  постачальників  матеріалів,  устатку-
вання й технологій у цілому;

-  прагнення  західних  замовників  без  скільки-
небудь  істотних  інвестицій  комерціалізувати 
у  своїх  інтересах  наявний  в  Україні  науковий 
потенціал, передусім із технологій подвійного при-
значення;

- політичної нестабільності в країні [6, с. 217].
Світова фінансова криза, яка зачепила й Укра-

їну, ще більше загострила несприятливі чинники 
інноваційної  діяльності  в  країні.  Як  результат, 
сьогодні  виділяють  такі шляхи  створення  техно-
парків:

1. Створення малих підприємств  у межах уні-
верситету  його  співробітниками,  що  прагнуть 
комерціалізувати  результати  власних  наукових 
розробок. До них приєднуються інші дрібні фірми 
(у деяких технопарках науковці-підприємці станов-
лять приблизно половину фірм парку).

2. Створення власних спеціалізованих дрібних 
фірм науково-технічним персоналом великих про-
мислових об’єднань, який вийшов із фірми заради 
відкриття  власної  справи.  Як  правило,  великі 
фірми не перешкоджають цьому, а навпаки, спри-
яють,  оскільки  отримують  можливість  приєдна-

тися  до  виробництва  найновішої  продукції,  якщо 
вона виявиться перспективною. 

3.  Створення  парку  внаслідок  реорганізації 
діючих підприємств, які хочуть скористатися піль-
говими умовами, що існують для науково-техноло-
гічних парків за чинним законодавством.

Значення технопарків і доцільність їх створення 
в Україні полягає у тому, що:

- вони є ефективною формою зближення науки 
і виробництва, бо скорочується до мінімуму трива-
лість циклу «дослідження – розроблення – впро-
вадження»;

-  у  технопарках  зосереджуються  висококвалі-
фіковані кадри різних спеціальностей: учені, роз-
робники, дослідники, аналітики, інженери, спеціа-
лісти різного профілю, що забезпечує можливість 
міжгалузевих досліджень;

-  у  технопарках  зосереджується  унікальне 
устаткування, обчислювальні центри, лабораторії, 
що дає змогу проводити дослідження і наукові екс-
перименти;

-  у  парках фінансовий  капітал  представлений 
у найдосконаліших формах – венчурному капіталі;

- у технопарках формується «еталонне серед-
овище»  з  погляду  як  економічних,  так  і  організа-
ційно-географічних  умов  для  створення  нових, 
наукомістких виробництв, що відповідають сучас-
ним вимогам розвитку суспільства.

Основною  метою  діяльності  науково-техно-
логічних  парків  та  інших  подібних  організаційних 
формувань є:

- фінансова та організаційна підтримка іннова-
ційної  діяльності  підприємницьких  структур,  сти-
мулювання  розроблення  і  виробництва  принци-
пово  нових  високотехнологічних  видів  продукції, 
сприяння впровадженню у практику нових техно-
логій і винаходів;

-  сприяння  формуванню  ринкових  відносин 
у  науково-технічній  сфері,  заохочення  конкурен-
ції  між  суб’єктами  інноваційної  діяльності  шля-
хом  залучення  вільних  фінансових  ресурсів  для 
їх  цільового,  ефективного  використання  у межах 
реалізації програм (проектів)  із виробництва нау-
комістких продуктів;

-  участь  у  розробленні,  проведенні  експер-
тизи,  конкурсах  із  вибору  і  реалізації місцевих, 
регіональних  і  галузевих  програм,  які  б  забез-
печували  демонополізацію  процесів  створення 
та освоєння нових технологій, насичення ринку 
виробленими  на  їх  основі  конкурентоспромож-
ними товарами;

-  залучення  на  конкурсній  основі  суб’єктів 
малого підприємництва, вітчизняних та іноземних 
інвесторів  до  реалізації  державних  науково-тех-
нічних програм і проектів;

-  підтримка  освоєння  і  впровадження  нових 
технологій  і  ноу-хау  з  використанням  патентів  і 
ліцензій [6, с. 218].
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Технологічний парк в Україні – це здебільшого 
комплекс  підприємств  та  організацій  із  визна-
ченими  науково-технічними  напрямами,  який 
об’єднує  дослідження,  розроблення  та  виробни-
цтво і на основі підприємницької діяльності забез-
печує реалізацію високих технологій, виробництво 
конкурентоспроможної  продукції.  Матеріальною 
базою  інноваційної  структури  є  значна  наукова 
організація і розвинена науковою, виробнича, гос-
подарська  та  соціальна  інфраструктура,  об’єкти 
якої зорієнтовані на розроблення й упровадження 
нових технологій [1–6].

Структура  інноваційного  регіонального  техно-
парку представлена на рис. 1.

Основне  завдання  технопарку  –  перетворити 
наукові розробки на товар,  корисну продукцію та 
вивести  її  на ринок  зусиллями нових чи наявних 
підприємств.

У  технопарках  запроваджується  спеціальний 
режим  інвестиційної  та  інноваційної  діяльності 
строком  на  15  років.  Він  діє  під  час  виконання 
проектів  перших  п’яти  років  із  дати  реєстрації 
проектів,  але в межах вище значеного строку дії 
спеціального режиму інвестиційної та інноваційної 
діяльності.

Спеціальний режим ґрунтується на державній 
підтримці  технопарків,  яка  здійснюється  насам-
перед  у  формі  пільгового  оподаткування.  Техно-
парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства 
не  перераховують  до  бюджету  суми  податку  на 
додану вартість та податку з прибутку, а зарахову-
ють їх на спеціальні рахунки. Ці кошти використо-
вуються виключно на наукову та науково-технічну 
діяльність,  розвиток  власних  науково-технологіч-
них і дослідно-експериментальних баз.

Технопарки  створюються  для  інтенсифікації 
розробок, виробництва й упровадження наукоєм-
ної  конкурентоспроможної  продукції;  координації 
і взаємного погодження дій учасників технопарку, 
спрямованих  на  задоволення  потреб  внутріш-
нього  ринку  та  нарощування  експортного  потен-
ціалу країни; організаційного вдосконалення інно-

ваційної  діяльності  та  комерційного  трансферу 
науково-технічних розробок; залучення внутрішніх 
та  іноземних  інвестицій  для  вирішення  завдань, 
що  стоять  перед  технопарком;  створення  спри-
ятливих  умов  становлення  та  розвитку  малих  і 
середніх інноваційних підприємств, що працюють 
у  науково-технічному  середовищі,  у  тому  числі 
шляхом  організації  бізнес-інкубатора  в  межах 
технопарку;  організації  виробництва  та широкого 
використання  інноваційних  продуктів  технопарку; 
створення  нових  і  збереження  наявних  робочих 
місць; іншої діяльності, що не суперечить чинному 
законодавству.

Місією технопарку є:
- сприяння інноваційному шляху розвитку регі-

ону та країни у цілому;
- екологізація виробництва, продукції і територій;
-  енергозбереження  та альтернативна енерге-

тика;
-  забезпечення  можливостей  для  зростання 

людського  капіталу  та  культивація  бізнес-ціннос-
тей  через  розвиток  інфраструктури  й  надання 
власних послуг;

-  створення  мережі  партнерів  для  розви-
тку  інноваційних  формувань,  росту  інноваційної 
активності  й  інноваційної  привабливості  еколо-
гічно безпечної продукції  і  сільських територій та 
інших пріоритетних напрямів технопарку [6, c. 223].

Державне  сприяння  інноваційній  діяльності 
технопарків  здійснюється  шляхом  державної 
фінансової  підтримки  та  цільового  субсидування 
проектів  технопарків,  зокрема передбачено вста-
новлення податкових пільг  та цільового субсиду-
вання. Крім того, проекти технопарку є пріоритет-
ними для залучення коштів Української державної 
інноваційної компанії та її регіональних відділень. 

Технопаркам  надається  право  нараховувати 
прискорену амортизацію – щорічно 20% – по осно-
вних фондах груп 3 та 4. При цьому амортизація 
основних фондів третьої групи повинна проводи-
тися доти, доки балансова вартість групи не ста-
новитиме нульового значення.

Дослідне 
виробництво, 

малі фірми

Експертна
рада

Адмінцентр 
технопарку

Венчурні форми 
фінансування

Консультаційний 
центр

Університети, 
інститути, НДІ

Нові самостійні компанії чи консалтингові 
фірми

Рис. 1. Структура інноваційного технопарку [5]
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Розрахунки по експортно-імпортних операціях, 
що здійснюються під час виконання  інноваційних 
проектів, проводяться у строк до 150 календарних 
днів. Для реалізації проектів технопарків щорічно 
в бюджеті країни, згідно з бюджетною програмою 
підтримки  діяльності  технопарків,  виділяються 
зазначені кошти, що спрямовуються на:

1. повне або часткове (до 50%) безвідсоткове 
кредитування  (на  умовах  інфляційної  індексації) 
проектів технологічних парків;

2.  повну  або  часткову  компенсацію  відсотків 
фінансово-кредитним  організаціям  за  кредиту-
вання  проектів  технологічних  парків,  що  були 
сплачені виконавцями проектів.

Окрім того, для реалізації  інноваційних проек-
тів  технологічним паркам,  їх  учасникам  та  спіль-
ним  підприємствам, що  здійснюють  проекти  тех-
нологічних  парків,  державою  надаються  цільові 
субсидії у вигляді:

- звільнення від увізного мита під час увезення 
до  України  для  реалізації  проектів  технологіч-
них парків нового обладнання та комплектуючих, 
а також матеріалів, об’єктів інтелектуальної влас-
ності, що не виробляються в Україні;

-  видачі  податкового  векселя  на  суму  імпорт-
ного ПДВ;

-  перерахування  податку  на  прибуток  на  спе-
ціальний рахунок технопарку для цільового вико-

ристання (80% йде на науково-дослідницьку діяль-
ність, 20% – на виплату відсотків по кредитах);

- інвестиції з-за кордону на п’ять років звільню-
ються від увізного мита та ввізного ПДВ;

- прибуток звільнюється від податкообкладання 
на три роки на 100% та ще на три роки на 50%;

- залучені інвестиції виводяться зі складу вало-
вого прибутку;

- на період освоєння земельної ділянки проект 
звільнюється від плати за землю;

-  кошти,  що  поступили  в  іноземній  валюті 
від  реалізації  продукції  (продаж  товарів,  вико-
нання  робіт,  надання  послуг)  технопарком,  учас-
никами та СП, не підлягають обов’язковому про-
дажу. Спеціальний режим інноваційної діяльності 
вводиться для технопарку строком на п’ять років 
та  діє  у  разі    реалізації  проектів  технологічного 
парку [7, c. 110].

Засади  фінансування  діяльності  технопарків 
представлено на рис. 2.

Звичайно, українська економіка ще не має тих 
можливостей, які має економіка США  і  країн ЄС, 
а  тому  реальні  умови  вітчизняної  економіки  на 
момент створення технопарків виключали і виклю-
чають  сьогодні  можливість  використання  держа-
вою методів прямої фінансової підтримки.

Отже,  урядовими  структурами  України  було 
прийнято  рішення  використовувати  непрямі 
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Рис. 2. Засади фінансування технопарків в Україні [6, с. 223]
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методи,  тобто різні форми податкових  та митних 
пільг і преференцій.

Теорія і практика інноваційної діяльності дина-
мічно  розвивається,  постійно  вдосконалюючи 
організаційну  структуру  технопарків  та  інновацій-
них структур  інших типів,  тому потрібно постійно 
вивчати світовий досвід їх функціонування і гнучко 
реагувати на будь-які прогресивні зміни.

Висновки з проведеного дослідження.  Для 
здійснення  в  АПК  позитивних  економічних,  соці-
альних  та  екологічних  зрушень,  забезпечення 
ефективного  функціонування  суб’єктів  аграрної 
сфери  і  розвитку  сільських  територій  необхідно 
створити інноваційний технологічний парк і відпо-
відні умови та механізми його функціонування.

На завершення слід зазначити, що для успіш-
ної активізації діяльності та ефективного функціо-
нування технопарків в умовах трансформаційних 
змін національної економіки необхідне їх комплек-
сне  фінансування.  Подальші  дослідження  у  цій 
сфері  доцільно  спрямувати  на  виявлення  нових 
та  детальніше  вивчення  механізму  й  специфіки 
окреслених  напрямів  фінансування  інноваційної 
діяльності технопарків України. 
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SUBMISSION OF THE DEVELOPMENT OF TECHNOPARKS  
IN AIC AND THEIR FINANCING

The article deals with the peculiarities of creation and functioning of industrial parks in Ukraine. The most 
effective organizational structures for the agrarian sector are determined. Their basis and specifics of activity 
according to the needs of the industry are formed. The principles of financing the activity of industrial parks in 
the agroindustrial complex are substantiated.

Technological park of Ukraine is, in the majority of cases, a complex of enterprises and organizations with 
defined scientific and  technical directions, which combines  research, development and production and, on 
the basis of entrepreneurial activity, ensures the implementation of high technologies and the production of 
competitive products.
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The main task of the technopark is to turn scientific research into goods, into useful products and bring them 
to the market with the efforts of new or existing enterprises.

State assistance to the innovation activity of technoparks is carried out through state financial support and 
targeted subsidization of technology parks projects.

On this occasion, in our opinion, it is necessary to say the following.
1. In any country in the world, the functioning of technological parks has its own national elements, different 

from traditional ones - American or European, and therefore the formal transfer of these models without taking 
into account national characteristics and the state of the economy is a worthwhile business.

2. The Ukrainian economy does not yet have the capabilities that the US and EU economies have.
3. The real conditions of the Ukrainian economy at the time of the creation of industrial parks excluded the 

possibility of using state direct financial support methods.
In addition, the creation of Ukrainian technology parks took place in the market of scientific and technical 

products, which was formed in Ukraine under the influence of a number of unfavorable factors. 
Of course, the Ukrainian economy does not yet have the capabilities that the US and EU economies have, 

and therefore the real conditions of the domestic economy at the time of the establishment of industrial parks 
have excluded and exclude today the possibility of using the state of direct financial support methods.
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Постановка проблеми.  Удосконалення  адмі-
ністративно-територіального  устрою  та  рефор-
мування  бюджетної  системи  покликане  сприяти 
шляхом  укрупнення  формуванню  дієздатних 
територіальних  громад,  які  б  володіли  відповід-
ними ресурсами, територією та об’єктами соціаль-
ної  інфраструктури,  необхідними  для  виконання 
покладених  на  місцеві  органи  самоврядування 
повноваження.

Система надання суспільних послуг, частиною 
якої  є  недержавні  організації  (НДО),  перебуває 
в  Україні  на  початковому  етапі  свого  розвитку  і 
потребує  подальшої  адаптації  до  потреб  насе-
лення. Оптимізувати її можна за рахунок упрова-
дження  нових  механізмів  взаємодії  державного 
та недержавного секторів, використання наявних 
ресурсів  і  потенціалу НДО, які  надають суспільні 
послуги в громаді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням  питання суспільних послуг під час 
планування  видатків  місцевих  бюджетів  присвя-
чено праці таких учених, як В. Новіков, Т. Семигіна, 
Т. Міщенко, Т. Кіча, С. Горбунова-Рубан,  Б. Надто-
чий, В. Яценко, Т. Кожан, К. Дубич та ін.

Постановка завдання.  Мета  статті  полягає 
у  визначенні  пріоритетних  напрямів  удоскона-
лення  підходів  до  планування  видатків  місцевих 
бюджетів  та  окресленні  важливості  створення 
повноцінного реєстру суспільних послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фундаментальний базис функціонування системи 

соціальних  послуг  щодо  осіб,  які  перебувають 
у  складних  життєвих  обставинах,  визначаються 
законами України «Про соціальні послуги», «Про 
державні  соціальні  стандарти  та  державні  соці-
альні  гарантії», «Про основні  засади соціального 
захисту ветеранів праці  та  інших  громадян похи-
лого віку в Україні», «Про основи соціальної захи-
щеності  інвалідів  в  Україні»  та  ін.  Незважаючи 
на    велику  кількість  прийнятих  нормативно-пра-
вових актів у сфері соціального захисту, система 
соціального обслуговування людей, які перебува-
ють  у  складних  життєвих  обставинах,  перебуває 
на  стадії  розвитку.  Невирішеною  залишається 
низка питань. 

У  Законі  «Про  соціальні  послуги»  визначено, 
що  надавати  соціальні  послуги  можуть  не  лише 
державні,  а  й  недержавні  організації.  До  недер-
жавних  надавачів  соціальних  послуг  Закон  від-
носить  «громадські,  благодійні,  релігійні  органі-
зації  та фізичні  особи,  діяльність  яких  пов’язана 
з наданням соціальних послуг» [4]. 

Структура недержавних організацій досить різ-
номанітна. В. Новіков поділяє організації, які пред-
ставляють  громадянське  суспільство,  на  чотири 
групи:  система  органів  соціального  партнерства, 
соціального  страхування,  кооперативи  (пере-
важно  споживчі  кооперації),  благодійні  та  неуря-
дові організації. До сфери органів громадянського 
суспільства Новіков відносить також галузеві спе-
ціальні  та  місцеві  цільові  і  позабюджетні фонди, 
що мають соціальну спрямованість і не є юридич-

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ 
БЮДЖЕТІВ ВІДПОВІДНО ДО РЕЄСТРУ СУСПІЛЬНИХ ПОСЛУГ
ELABORATION OF APPROACHES TO LOCAL EXPENDITURES PLANNING  
IN ACCORDANCE WITH THE REGISTER OF SOCIAL SERVICES

УДК 336.144
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аспірант 
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У статті розглянуто проблематику плану-
вання видатків місцевих бюджетів на соці-
альну сферу. Проаналізовано законодавче 
підґрунтя надання суспільних послуг. Дослі-
джено значення соціального замовлення як 
механізму виявлення, відбору та розв’язання 
конкретних соціальних проблем. Підкреслено 
доцільність використання програмно-цільо-
вого методу під час планування видатків 
місцевих бюджетів. Запропоновано заходи 
підвищення ефективності фінансування 
та надання суспільних послуг, основним з 
яких є створення реєстру суспільних послуг.
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вання, видатки, суспільні послуги, соціальне 
замовлення, реєстр суспільних послуг.

В статье рассмотрена проблематика пла-
нирования расходов местных бюджетов 
на социальную сферу. Проанализирована 
законодательная база предоставления 
общественных услуг. Исследовано значение 
социального заказа как механизма выявле-
ния, отбора и решения конкретных соци-
альных проблем. Подчеркнута целесообраз-
ность использования программно-целевого 

метода при планировании расходов мест-
ных бюджетов. Предложены меры повы-
шения эффективности финансирования 
и предоставления общественных услуг, 
основным из которых является создание 
реестра общественных услуг.
Ключевые слова: местный бюджет, пла-
нирование, расходы, общественные услуги, 
социальный заказ, реестр общественных 
услуг.

The article deals with the problems of local bud-
gets expenditures planning for the social sphere. 
The legislative base for the provision of public 
services has been analyzed. The importance of 
social contracting as a mechanism for identifying, 
selecting and solving specific social problems 
was also examined. The expediency of program-
based method use in local expenditures planning 
was stressed. The article suggests measures to 
improve the efficiency of financing and the provi-
sion of public services, the main one of which is 
the creation of a public services register.
Key words: local budget, planning, expendi-
tures, public services, social order, register of 
public services.
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ними особами. Маючи статус неприбуткових орга-
нізацій,  вони  виступають  на  ринку  як  специфічні 
фінансові інститути [5].

У  цій  структурі  своє  важливе  для  суспільства 
місце посідають недержавні організації, що нада-
ють  соціальні  послуги.  Зазвичай  подібні  НДО 
створюються  для  надання  потрібної  послуги  чи 
розв’язання  особливого  соціального  питання, 
можуть мати регіональний, національний чи інтер-
національний рівень [6].

Незважаючи  на  зростання  їх  активності,  біль-
шість недержавних організацій в Україні має певні 
труднощі з виконанням своїх функцій, пов’язані з: 

1) нерегулярним виділенням фінансових ресур-
сів; 

2)  недостатньою  кваліфікацією  керівництва 
та працівників; 

3) проблемами з освітньою діяльністю та підви-
щенням кваліфікації працівників; 

4)  помірною  активністю  і  недостатнім  рівнем 
довіри до послуг недержавних організацій із боку 
громади; 

5) недостатньою прозорістю дій влади й бажан-
ням співпрацювати з недержавними організаціями.

На жаль, об’єктивні процедури для визначення 
НДО, котрі можуть отримати державну підтримку, 

і  критерії оцінки ефективності державного субси-
діювання в Україні поки що відсутні. Надання суб-
сидій (поточних трансфертів підприємствам, уста-
новам, організаціям) – не найефективніший спосіб 
підтримки  недержавних  об’єднань,  оскільки  про-
цедури  розподілу  державних  субсидій  та  їх  при-
значення не досягають бажаних цілей щодо змен-
шення  гостроти  соціальних  проблем  у  громадах. 
Тому разом  із підтримкою недержавних організа-
цій у вигляді субсидій деякі місцеві органи влади 
окремо  виділяють  кошти  на  конкурси  соціальних 
проектів.  Також  місцеві  бюджети  містять  статті 
видатків на виконання соціальних програм в окре-
мих  напрямах  діяльності  щодо  дітей,  молоді, 
жінок,  окремих  категорій  інвалідів,  а  також  про-
ведення культурних та освітніх заходів для насе-
лення. У рамках цих програм може здійснюватися 
фінансування недержавних організацій, які нада-
ють послуги зазначеним категоріям населення.

Найбільш  ефективним  для  підтримки  НДО 
соціальної  сфери  в  країнах  Європи  та  СНД 
визнане соціальне замовлення. Соціальне замов-
лення – це комплекс заходів організаційно-право-
вого характеру, спрямованих на реалізацію загаль-
нодержавних  та  місцевих  цільових  соціальних 
програм і соціальних проектів за рахунок бюджет-

 
Рис. 1. Стадії соціального замовлення [7]
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них та інших коштів шляхом укладання соціальних 
контрактів на конкурсній основі [7].

По  суті,  соціальне  замовлення  є  механізмом 
виявлення  й  відбору  ефективної,  раціональної 
для  розв’язання  конкретних  соціальних  проблем 
громадської  ініціативи,  підтримки  культурного  та 
освітнього  розвитку  та  забезпечення  подальшої 
підтримки на основі контракту. Кошти від держави 
надають після конкурсного розгляду послуг і спро-
можності НДО щодо вирішення визначених місце-
вих проблем. 

Відмінність  цього  механізму  від  прямих  дер-
жавних субсидій полягає у цільовому спрямуванні 
коштів на підтримку послуг організацій. Соціальне 
замовлення виконують на підставі договору (соці-
ального  контракту),  укладеного  між  замовником, 
яким виступає орган влади, і виконавцем – пере-
важно некомерційною організацією. 

Контракт укладається на кілька років і закріплює 
зобов’язання  щодо  надання  послуг  відповідного 
змісту,  обсягу  та  якості,  показники  результатив-
ності надання послуг. Це дає змогу контролювати 

 
Рис. 2. Схема базових аспектів соціального замовлення соціальних послуг

Джерело: [2; 3]
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якість  і  оцінити  ефективність  виконання  замов-
лення.  Такий  механізм  можна  вважати  поєднан-
ням державних субсидій та закупівлі послуг.

Слід звернути увагу й на те, що в Україні діють 
особливі  чинники,  які  гальмують  розвиток  ринку 
соціальних послуг. Найпомітнішими з них є  зако-
нодавчі, а саме: недосконалість Закону «Про соці-
альні  послуги»,  відсутність  універсальних  стан-
дартів  соціальних послуг. Недосконалість Закону 
«Про  соціальні  послуги»  передусім  стосується 
забезпечення механізмів формування ринку соці-
альних послуг,  зокрема відсутні чітке визначення 
видів  послуг  та  їх  класифікація  з  урахуванням 
таких, які надають НДО.

Однією з прогалин вітчизняного законодавства 
є відсутність затверджених стандартів якості сус-
пільних послуг, що унеможливлює впровадження 
ефективної  системи  моніторингу,  контролю  та 
оцінювання  їхньої  якості.  Незважаючи  на  те  що 
ст. 3 Закону України «Про соціальні послуги» міс-
тить  гарантії щодо дотримання  стандартів  якості 
суб’єктами,  які  надають  соціальні  послуги  [4], 
система  управління  якістю  соціальних  послуг 
потребує розроблення та вдосконалення на дер-
жавному, місцевому рівнях та на рівні соціальних 
служб. Отже, фактично за нинішніх умов ці гарантії 
не можуть бути реалізовані на практиці. Крім того, 
слід відзначити недосконалість системи контролю 
та оцінки якості соціальних послуг. Так, законодав-
ством визначено, що функцію контролю над діяль-
ністю  суб’єктів,  які  надають  соціальні  послуги, 
а  також  контролю  над  цільовим  використанням 
бюджетних коштів, спрямованих на фінансування 
соціальних  послуг,  покладено  на  центральні  та 
місцеві органи виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування [4]. Однак у Законі не пропи-
сані  механізми  моніторингу,  оцінки  ефективності 
діяльності  соціальних  служб  та  їх  працівників, 
отримувачів соціальних послуг, а також механізми 
контролю якості соціальних послуг та дієві санкції 
за порушення їхньої якості.

Вирішення цієї проблеми передбачає реаліза-
цію таких заходів, як: 

1) упровадження стандартів суспільних послуг, 
що мають встановлювати рамкові вимоги до якості 
та умов надання послуг, граничні тарифи на окремі 
види послуг, а також обов’язкові обсяг і зміст, що 
має бути забезпечений у рамках цих тарифів; 

2)  розроблення  чітких  вимог щодо  здійснення 
моніторингу,  контролю та оцінки діяльності нада-
вачів суспільних послуг; 

3)  розподіл  повноважень між  центральною  та 
місцевою владою щодо відповідальності за орга-
нізацію  суспільних  послуг:  держава  має  вико-
нувати  функції  замовника  та  контролера  якості 
послуг,  а  функції  з  постачання  послуг  необхідно 
передати недержавному  та  комунальному секто-
рам;  для  цього  необхідно  опрацювати  організа-

ційно-правові  та  економічні  основи  участі  недер-
жавного сектору, включаючи відповідне податкове 
та бюджетне законодавство; 

4) створення єдиної структури при Міністерстві 
соціальної  політики,  яка  координуватиме  діяль-
ність усіх надавачів послуг; до функції такої струк-
тури  мають  входити:  планування  та  координація 
державних  соціальних  програм  для  вразливих 
категорій населення, стандартизація та акредита-
ція  надавачів,  видача  ліцензій,  ведення  реєстру 
надавачів соціальних послуг, моніторинг та контр-
оль якості послуг, формування державних соціаль-
них замовлень на надання соціальних послуг тощо; 

5)  формування  повноцінного  реєстру  суспіль-
них послуг, згідно з яким буде здійснюватися пла-
нування видатків місцевих бюджетів;

6)  забезпечення  на  законодавчому  рівні  про-
зорості та підзвітності системи суспільних послуг: 
процеси  планування,  організації  надання  цих 
послуг, моніторингу їх якості мають відбуватися за 
участю  всіх  відповідальних  структур,  включаючи 
самих отримувачів та їх представників, із залучен-
ням громадського контролю та незалежних інспек-
цій, оприлюдненням результатів перевірок, інфор-
муванням громадян тощо. 

Особливої  уваги  заслуговує  питання  форму-
вання реєстру суспільних послуг. Його реалізація 
дасть  змогу  більш  чітко  окреслити  потреби  сус-
пільства  задля  подальшого  їх  задоволення.  Роз-
роблення  та  реалізація  програм  реєстру  мають 
проходити  за  участю  органів  місцевої    влади, 
суб’єктів  надання  суспільних  послуг  та  територі-
альних  громад для всебічного охоплення та роз-
гляду проблеми.

Реєстр  суспільних  послуг  повинен  також  міс-
тити  показники  ефективності  виконання,  необ-
хідності  і  відповідності  суспільних програм вимо-
гам  часу  з  використанням  програмно-цільового 
методу,  який  у  бюджетному  процесі  зазвичай 
розуміється  як  система  управління  бюджетними 
коштами  в  середньостроковій  перспективі,  для 
розроблення  й  виконання  бюджетних  програм, 
орієнтованих на кінцевий результат. При цьому ці 
показники мають чітко відображати ефективність 
використання  коштів місцевих бюджетів,  а  також 
обов’язково  бути  пов’язаними  з  відповідними 
стратегіями регіонального та державного розвитку 
відповідних галузей.

Застосування відповідних показників дає мож-
ливість  порівнювати  стан  виконання  бюджетних 
програм  у динаміці,  за  роками  та між  головними 
розпорядниками  бюджетних  коштів,  передбачати 
термін  їх  виконання  та  визначити  найефектив-
ніші  програми  суспільних  послуг  під  час  розпо-
ділу коштів на середньострокову та довгострокову 
перспективи. Крім того, це допомагає оцінити прі-
оритетність суспільних послуг під час планування 
видаткової частини бюджетних коштів.
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Важливим питанням сьогодення є саме оцінка 
пріоритетності  суспільних  послуг,  адже    однією 
з  основних  вад  системи  соціальних  послуг  є  те, 
що головна увага традиційно приділяється фінан-
суванню  наявних  стаціонарних  закладів,  а  не 
фінансовому забезпеченню конкретної суспільної 
послуги  [7].  За  такого  підходу  страждають  ефек-
тивність виконання бюджетних програм та задово-
лення суспільних потреб у цілому. Тому необхідно 
створити та впровадити чіткий прозорий механізм 
оцінки  пріоритетності  суспільних  послуг  під  час 
планування видаткової частини бюджетних коштів 
для включення його як складника реєстру суспіль-
них послуг. 

Наглядно  пропоновану  структуру,  суб’єкти  та 
основні  принципи  функціонування  реєстру  сус-
пільних послуг наведено на рис. 3.

 Нині комунальні заклади утримуються за раху-
нок коштів, які, відповідно до Бюджетного кодексу, 
виділяються  з  місцевих  бюджетів  на  функціону-
вання  відповідних  галузей,  а  також  інших  над-
ходжень,  у  тому  числі  від  діяльності  їх  структур-
них  підрозділів,  від  надання  платних  послуг,  а 

також благодійних коштів громадян, підприємств, 
установ  та  організацій.  Слід  ураховувати  те,  що 
заклади  фінансуються  з  бюджетів  різних  рівнів, 
причому  схеми  фінансування  значно  відрізня-
ються  залежно  від  того,  до  системи  якого  роз-
порядника  бюджетних  коштів  належить  той  чи 
інший  заклад.  Особливо  ця  різниця  є  помітною 
в  об’єднаних  територіальних  громадах  (ОТГ), 
оскільки  структура  виконавчих  органів  відрізня-
ється залежно від утворення у складі виконавчого 
комітету відповідної ради самостійних структурних 
підрозділів  із  питань  соціального  захисту,  освіти, 
культури тощо. У разі утворення таких структурних 
підрозділів  вони  визначаються  головними  розпо-
рядниками  бюджетних  коштів  у  рішенні  про  міс-
цевий бюджет. Тим не менше досить поширеною 
серед ОТГ є утворення структурних підрозділів, які 
не мають статусу юридичної особи. У цьому разі 
головним  розпорядником  коштів  визначаються 
безпосередньо сільські (селищні, міські) ради.

Саме  згідно  із  запропонованою  організацій-
ною структурою реєстру суспільних послуг можна 
досягти  одночасно  ефективності  використання 

Рис. 3. Структура, суб’єкти та основні принципи функціонування реєстру суспільних послуг



483

  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

фінансових ресурсів місцевих бюджетів та більш 
якісного задоволення суспільних потреб.

Головним напрямом цього вдосконалення має 
бути  не  стільки  збільшення  обсягів  бюджетного 
фінансування, скільки запровадження для закла-
дів стимулів та методів ефективного використання 
бюджетних та власних коштів. 

Залучення НДО до надання суспільних послуг 
на  умовах  соціального  замовлення  підвищить 
конкуренцію  серед  надавачів  цих  послуг,  у  тому 
числі  конкуренція  стане  відчутною  для  вже  існу-
ючих  комунальних  закладів.  Можливість  вибору 
напрямів спрямування бюджетних коштів із засто-
суванням  ринкових  механізмів  попиту  та  пропо-
зиції   дасть додаткові стимули надавачам послуг 
поліпшувати  їх  якість  для  населення  конкретної 
громади.

Висновки з проведеного дослідження. Пла-
нування видатків місцевих бюджетів на здійснення 
власних  та  делегованих  повноважень має  відбу-
ватися  на  підставі  єдиних  державних  стандартів 
суспільних  послуг  відповідно  до  затверджених 
органами місцевого самоврядування реєстрів сус-
пільних послуг та пріоритетів розвитку території.

Для  цього  органи  місцевого  самоврядування 
мають  провести  «інвентаризацію»  усіх  видів 
видатків, що дісталися їм у спадщину, а також здій-
снити моніторинг  діючих місцевих  (регіональних) 
програм для уникнення дублювання виконуваних 
функцій різних виконавців.

Незважаючи  на  зростання  активності  недер-
жавних  організацій  надання  суспільних  послуг, 
більшість  із  них  в  Україні  має  деякі  труднощі 
з  виконанням  покладених  на  них  функцій.  Най-
більш ефективним для підтримки НДО соціальної 
сфери у країнах Європи та СНД визнане соціальне 
замовлення. Соціальне замовлення – це комплекс 
заходів  організаційно-правового  характеру,  спря-
мованих на реалізацію загальнодержавних та міс-
цевих  цільових  соціальних  програм  і  соціальних 
проектів  за  рахунок  бюджетних  та  інших  коштів 
шляхом укладання соціальних контрактів на кон-
курсній  основі.  Окреслено  низку  заходів,  реалі-
зація  яких  сприятиме  підвищенню  ефективності 
реалізації бюджетних програм соціальної спрямо-
ваності. 

Особливої  уваги  заслуговує  питання  форму-
вання реєстру суспільних послуг. Його реалізація 
дасть змогу більш чітко виявити потреби суспільства 
задля  подальшого  їх  задоволення.  Розроблення 
та реалізація програм реєстру мають проходити за 
участю органів місцевої  влади, суб’єктів надання 
суспільних  послуг  та  територіальних  громад  для 
всебічного  охоплення  та  розгляду  проблеми.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1.  Бюджетний  кодекс  України:  закон  України  від 

08.07.2010 № 2456-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/2456-17.

2.  Горбунова-Рубан  С.А.  Социальный  заказ 
(по  опыту  работы  г.  Харькова  в  сфере  социальной 
защиты  населения  1997–2007  гг.):  метод.  пособ.  
Х.: б. и., 2007. 36 с. 

3. Дубич К.В. Соціальне замовлення – ефектив-
ний  механізм  надання  соціальних  послуг  в  Україні. 
Державне управління: теорія та практика. 2013.  № 1. 
URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_14.

4.  Закон  України  «Про  соціальні  послуги»  вiд 
19.06.2003 № 966-IV. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/966-15.

5. Новіков В.Н. Недержавні організації і соціальний 
розвиток. Праця і зарплата.  1995. № 22(86). С. 6–7.

6.  Семигіна  Т.В.  Словник  із  соціальної  політики. 
К.: Києво-Могилянська академія, 2005. 253 с.

7.  Соціальна  політика  в  умовах  поглиблення 
соціальної нерівності в Україні: монографія / За заг. 
ред. к. політ. н., Л.І. Ільчука, к. соц. н. О.О. Давидюк,  
к. філол.  н. Ю.В.  Кривобок. Херсон:   ПП Вишемир-
ський В.С., 2010. 376 с.

8.  Соціальне  замовлення  в  Україні:  досвід 
10  років впровадження: збірник аналітичних та нор-
мативно-методичних матеріалів  /  За  ред. В.І.  Бруд-
ного, А.С. Крупника. Одеса: Євродрук, 2011. 156 с.

9.  Соціальні  послуги:  як  побудувати  українську 
модель  на  європейських  підходах  /  Р.  Тофтісова-
Матерон, М. Димитрова, К. Ньюмен. К.: Проект ТАСІS 
«Посилення регіон. соц. послуг в Україні», 2006. 225 с.

REFERENCES:
1.  Verkhovna  Rada  of  Ukraine  (2010).  Biudzhet-

nyi  kodeks  Ukrainy:  zakon  Ukrainy  [Budget  Code  of 
Ukraine: the Law of Ukraine] (Law № 2456-VI, July 8). 
Available  at:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 
2456-17 (accessed 16 May 2018). (in Ukrainian)

2. Gorbunova-Ruban S. A. (2007) Sotsial'nyy zakaz 
(po opytu raboty g. Khar'kova v sfere sotsial'noy zash-
chity  naseleniya  1997–2007  gg.)  [Social  contracting 
(based on the experience of Kharkov in the social care 
sector 1997-2007] Khar'kov. (in Russian)

3.  Dubych  K.  V.  (2013)  Sotsialne  zamovlennia  – 
efektyvnyi  mekhanizm  nadannia  sotsialnykh  posluh  v 
Ukraini  [Social  contracting  as  an  effective  mecha-
nism  for  social  services  delivery  in  Ukraine].  Public 
governance:  theory  and  practice,  no.  1.  Available  at:  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Dutp_2013_1_14  (accessed 
15 May 2018). (in Ukrainian)

4. Verkhovna Rada of Ukraine (2003). Zakon Ukrainy 
«Pro sotsialni posluhy» [The Law of Ukraine on Social 
Services]  (Law  №  966-IV,  June  19).  Available  at:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15  (accessed 
16 May 2018). (in Ukrainian)

5.  Novikov  V.  N.  (1995)  Nederzhavni  orhanizatsii  i 
sotsialnyi  rozvytok  [Non-governmental  organizations 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

484 Випуск 19. 2018

and social development]. Labor and wages, no. 22 (86), 
pp. 6-7. (in Ukrainian)

6. Semyhina T. V.  (2005) Slovnyk  iz sotsialnoi poli-
tyky  [Dictionary  of  Social  Policy].  Kyiv:  Kyiv  Mohyla 
Academy. (in Ukrainian)

7. Ilchuk L. I. (ed.), Davydiuk O. O., Kryvobok Yu. V. 
(2010) Sotsialna polityka v umovakh pohlyblennia sotsi-
alnoi nerivnosti v Ukraini: Monohrafiia [Social policy in the 
context of deepening social inequality in Ukraine: Mono-
graph]. Kherson: PE Vyshemyrskyi V. S. (in Ukrainian)

8.  Brudnyi  V.  I.,  Krupnyk  A.  S.  (2011)  Sotsialne 
zamovlennia v Ukraini: dosvid 10 rokiv vprovadzhennia: 

zbirnyk  analitychnykh  ta  normatyvno-metodychnykh 
materialiv  [Social contracting  in Ukraine: experience of 
10  years  of  implementation:  a  collection  of  analytical, 
regulatory and methodological materials]. Odesa: Yev-
rodruk [Europrint]. (in Ukrainian)

9.  Toftisova-Materon  R.,  Dimitrova  M.,  Niumen 
K.  (2006)  Sotsialni  posluhy:  yak  pobuduvaty  ukrain-
sku  model  na  yevropeiskykh  pidkhodakh  [Social 
services:  how  to  build  a  Ukrainian  model  based 
on  European  approaches].  Kyiv:  TACIS  Project 
«Strengthening  regional  social  services  in  Ukraine».  
(in Ukrainian)

Yevtushenko M.S.
Post-graduate Student

Financial Institute of Scientific Research 
of Academy of Financial Management

ELABORATION OF APPROACHES TO LOCAL EXPENDITURES PLANNING  
IN ACCORDANCE WITH THE REGISTER OF SOCIAL SERVICES

The system of public services, part of which is non-governmental organizations (NGOs), requires further 
adaptation to the needs of the citizens.

The Law of Ukraine "On Social Services" stipulates that not only state but also non-governmental organiza-
tions can provide social services.

Despite their growing activity, most non-governmental organizations in Ukraine have difficulties in fulfilling 
their functions related to:

1) irregular allocation of financial resources;
2) insufficient qualification of management and employees;
3) moderate activity and insufficient level of trust in the services of non-governmental organizations on the 

part of the community;
4) insufficient transparency of actions of the authorities and the lack of desire to cooperate with non-gov-

ernmental organizations.
Social contracting is recognized to be most effective in supporting NGOs in the social sphere in Europe and 

the CIS. In essence, social contracting is a mechanism for identifying and selecting effective, rational solutions 
to specific social problems, supporting cultural and educational development, and providing further support on 
the basis of a contract.

Involving NGOs in social services provision on a social contract basis increase competition among provid-
ers of these services and raise the quality of provided public services.

In Ukraine there are factors that hinder the development of the social services market. One them is the lack 
of approved quality standards for public services, which makes it impossible to implement an effective system 
for monitoring and evaluating their quality.

Another  important  issue  is  the establishment of a public service register.  Its realization will more clearly 
define the needs of society  in order  to enhance their satisfaction. The development and  implementation of 
registry programs should take place with the participation of local authorities, public service providers and ter-
ritorial communities.

The structure, subjects and basic principles of the public service register functioning are given in the article.
The public service register should also contain performance indicators, which make it possible to compare 

the state of budget programs execution in dynamics. It also helps to assess the priority of public services when 
planning local expenditures.
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  ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

НБУ І ФРС США: СПІЛЬНЕ ТА РІЗНЕ
THE NBU AND THE US FRS: GENERALITIES AND DIFFERENCES

Постановка проблеми. Банки – одна з цен-
тральних  ланок  системи  ринкових  структур. 
Розвиток їх діяльності – необхідна передумова 
реального створення ринкового механізму. Акту-
альність теми даної статті пов’язана з баченням 
проблем НБУ по формуванню ресурсної бази та 
ефективному розміщенню банківських ресурсів 
в  умовах  розвитку  ринкових  відносин,  а  також 
розгляд Федеральної резервної системи (ФРС) 
США як розвиненої  противаги українській бан-
ківській  системі.  Банки  є  невід’ємною  рисою 
сучасної економіки, їх діяльність тісно пов’язана 
з  потребами  відтворення.  Знаходячись  у  цен-
трі економічного життя, обслуговуючи  інтереси 
виробників,  банки  опосередкують  зв’язки  між 
промисловістю і торгівлею, сільським господар-
ством  та  населенням.  Банки  –  це  атрибут  не 
окремо взятого економічного регіону або будь-
якої  однієї  країни,  сфера  їх  діяльності  не  має 
ані географічних, ані національних кордонів, це 
планетарне  явище,  яке  володіє  колосальною 
фінансовою  могутністю,  значним  грошовим 
капіталом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням  національної  банківської  системи 
займалися В.І. Міщенко, А.М. Мороз, М.Ф. Пухов-
кіна, М.І. Савлук [1], І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін [2]. 
Вивченням  американської  банківської  системи 
та ФРС, зокрема, займався Р. Мюррей  [4]. Проте 
порівняльний аналіз цих двох банківських систем 
наразі є малодослідженим.

Формулювання цілей статті. Метою  даного 
дослідження  є  здійснення  порівняльного  аналізу 
двох банківських систем – Національної резервної 
банківської системи України – НБУ та Федераль-
ної  резервної  системи  США  та  визначення  пер-
спективних напрямів розвитку банківської системи 
України, базуючись на досвіді США.

Виклад основного матеріалу.  Національ-
ний  банк  України  (НБУ)  створений  у  1991  році. 
Правовою  основою  утворення  Національного 
банку України став закон «Про банки і банківську 
діяльність»,  ухвалений  Верховною  Радою  УРСР 
20  березня  1991  р.  Попередниками  Національ-
ного  банку  України  можна  вважати  Державний 
банк Росії і Державний банк СРСР, оскільки Укра-
їна входила до складу Російської імперії, а потім – 
Радянського Союзу, а також Український держав-
ний банк, який функціонував за часів української 
державності 1917 – 1920 рр. [1, с. 31-32].

Згідно з Конституцією Національний банк Укра-
їни  –  це  центральний  банк  держави,  основною 
функцією якого є забезпечення сталості грошової 
одиниці. Конституція України, визначаючи особли-
вий статус НБУ, установила повноваження Верхо-
вної Ради України і Президента України стосовно 
формування Ради Національного банку  і призна-
чення  на  посаду  та  звільнення  з  посади  голови 
Національного банку [1, с. 37-38].

НБУ є системою єдиного банку і включає цен-
тральний  апарат,  розташований  у  місті  Києві, 
1 центральне та 24 обласних управлінь, які діють 
від  його  імені  у  межах  наданих  їм  повноважень 
та  функцій.  Керівним  органом  Національного 
банку  України  є  Правління,  склад  якого  призна-
чає  Президіум  Верховної  Ради  України.  Голова 
Правління обирається Верховною Радою України 
за поданням Голови Верховної Ради терміном на 
5 років [2, с. 325].

Національний  банк  України  не  є  незалежним. 
Він  підзвітний Верховній Раді  та оперативно під-
порядкований  Кабінету Міністрів  України.  Голова 
Правління НБУ входить до складу Кабінету Міні-
стрів. Верховна Рада щорічно затверджує основні 
напрямки  грошово-кредитною  політики,  а  також 
розглядає  звіт  про  роботу  Національного  банку 
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У статті проведено порівняльний аналіз 
структури та основних напрямів діяльності 
Національного банку України (НБУ) та Феде-
ральної резервної системи (ФРС). Визначено 
основні спільні риси та розбіжності між НБУ 
та ФРС США. Встановлено, що для вдоско-
налення діяльності НБУ необхідно, зокрема, 
послабити свою залежність від уряду та 
Верховної Ради України.
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В статье проведен сравнительный анализ 
структуры и основных направлений дея-
тельности Национального банка Украины 
(НБУ) и Федеральной резервной системы 
(ФРС) США. Определены основные общие 
черты и различия между НБУ и ФРС США. 
Установлено, что для совершенствования 

деятельности НБУ необходимо, в частно-
сти, ослабить свою зависимость от прави-
тельства и Верховной Рады Украины.
Ключевые слова: Национальный банк Укра-
ины, Федеральная резервная система США, 
структура, общие черты, различия.

Comparative analysis of structure and main 
areas of activity of the National Bank of Ukraine 
(NBU) and the US Federal Reserve System 
(FRS) is conducted in the article. Main generali-
ties and differences between NBU and FRS USA 
are identified. It is ascertained, that to improve 
the NBU activity it is necessary, particularly, to 
weaken its dependence on the government and 
the Supreme Council.
Key words: The National Bank of Ukraine, The 
US Federal Reserve System, structure, common 
features, differences.
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України і затверджує розподіл його прибутку. Полі-
тика Національного банку, його оперативна діяль-
ність щодо грошово-кредитного регулювання коор-
динується  з  програмою  дії  та  практикою  роботи 
Кабінету Міністрів України. 

Законодавство  України  визначило  побудову 
її банківської системи згідно з дворівневим прин-
ципом  організації,  національний  банк  є  банком 
першого рівня. Він виконує традиційні функції, які 
характерні для центрального банку держави: він є 
емісійним і розрахунковим центром держави, бан-
ком банків і банкіром уряду. Національному банку 
України надано монопольне право на випуск гро-
шей  в  обіг.  Казначейство  Міністерства  фінансів 
України  не  має  права  емісії  грошей  і  здійснює 
фінансування державних витрат у межах доходів, 
які надійшли в бюджет, а також отриманих креди-
тів. Саме цим забезпечена кредитна основа сукуп-
ного грошового обігу України. На НБУ покладена 
відповідальність за створення матеріально-техніч-
ної бази виготовлення власної валюти.

Як  розрахунковий  центр  країни  НБУ  встанов-
лює  правила  здійснення  безготівкових  розрахун-
ків суб’єктами господарювання, а також організує 
розрахунки між  комерційними банками  в Україні. 
Він  представляє  інтереси  держави  у  відносинах 
з  центральними  банками  інших  країн,  у  міжна-
родних  фінансово-кредитних  установах.  Важли-
вим завданням НБУ виступає налагодження сис-
теми  міжнародних  міжбанківських  розрахунків. 
НБУ встановлює правила і проводить реєстрацію 
комерційних банків, видає ліцензії на проведення 
валютних операцій, здійснює нагляд за діяльністю 
комерційних банків на території України. Як банк 
банків він веде рахунки комерційних банків, здій-
снює  їх  розрахунково-касове  обслуговування, 
надає  кредити  комерційним  банкам,  встановлює 
правила функціонування міжбанківського  кредит-
ного ринку в Україні. Національний банк організує 
касове виконання бюджету банківською системою 
України,  надає  кредити  уряду.  На  нього  покла-
дено  виконання  операцій  по  розміщенню  дер-
жавних  цінних  паперів.  НБУ  заборонено  фінан-
сувати  дефіцит  державного  бюджету.  Крім  того, 
Національний банк виконує операції, які пов’язані 
з функціонуванням валютного ринку України. Він, 
за  узгодженням  із  Кабінетом  Міністрів  України, 
встановлює  офіційний  валютний  курс  національ-
них  грошей,  створює  валютні  резерви,  організує 
операції з монетарними металами. Основним еко-
номічним завданням НБУ є забезпечення стабіль-
ності національної  грошової одиниці. На рішення 
цього завдання спрямована створена ним система 
грошово-кредитного регулювання.

Здійснюючи  купівлю  іноземної  валюти,  НБУ 
збільшує  обсяг  ліквідних  коштів  на  кореспон-
дентських рахунках комерційних банків, що збіль-
шує  їх можливості щодо надання  кредитів  і  здій-

снення  інших активних операцій. Продаж валюти 
Національним банком  призводить  до  зменшення 
залишків  на  кореспондентських рахунках  та  спо-
нукає  комерційні  банки  до  скорочення  активних 
операцій. 

Емісійні  операції  Національного  банку  Укра-
їни – форма реалізації його монопольного права 
на випуск грошей в обіг. Такі операції є складовим 
елементом системи регулювання готівково-грошо-
вого обігу, який включає два основних рівня орга-
нізації:  регламентацію  касових  операцій  банків 
та регламентацію касових операцій суб’єктів  гос-
подарювання.  З  метою  забезпечення  оператив-
ного  рішення  питань,  пов’язаних  із  здійсненням 
емісії готівки, в усіх управліннях НБУ організовані 
резервні  фонди  Національного  банку  України  – 
залишки національних грошових знаків, які знахо-
дяться поза обігом.

Правління Національного банку України затвер-
джує ліміт оборотних  і операційних кас управлін-
ням НБУ в областях і місті Києві, в цілому по кра-
їні,  області, місту,  розрахунково-касовому центру 
Національного  банку.  У  межах  цих  лімітів  керів-
ники управлінь НБУ встановлюють ліміти оборот-
них і операційних кас, які розташовані на території 
філій комерційних банків.

Вимоги до резервів можуть розповсюджуватись 
або на всі банківські депозити  і пасиви, отримані 
від інших джерел, або лише на окремі типи банків-
ських  зобов’язань.  Розмір  обов’язкових  резервів 
встановлюється  згідно  із  Законом  України  «Про 
банки і банківську діяльність». Цим законом визна-
чено право Національного банку самостійно вста-
новлювати  норми  обов’язкових  резервів  и  типи 
зобов’язань банку, на які вони розповсюджуються.

У  період  світової  фінансової  та  економічної 
кризи НБУ збільшував облікову ставку на активно-
пасивні операції. З 12-го квітня 2018 року вона ста-
новить 17% [3].

Федеральна резервна система, або ФРС, як її 
називають у фінансових колах, являє собою сис-
тему центрального банку США. 

ФРС виконує наступні функції: управляє націо-
нальною  грошовою політикою шляхом впливу на 
грошовий  і  кредитний стан економіки;  контролює 
та регулює банківські установи; підтримує стабіль-
ність фінансової системи і стримує систематичний 
ризик, який може виникнути на фінансових ринках; 
надає  визначені  фінансові  послуги  уряду  США, 
суспільству, фінансовим установам, а  також віді-
грають  головну  роль  в  управлінні  національною 
системою розрахунків.

Федеральна  резервна  система  США  є  одним 
із  головних органів, які регулюють  і  контролюють 
діяльність банківської системи США. Відповідаль-
ність, яка покладена на ФРС за проведення  гро-
шової  політики,  робить  її,  наряду  з  виконавчою 
владою,  одним  із  найбільш  впливових  учасників 
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процесу розробки та здійснення макроекономічної 
політики.

ФРС  була  заснована  у  1913  році  як  неза-
лежне  агентство  федерального  уряду  США  і, 
таким чином, знаходиться поза контролем з боку 
виконавчої влади. Хоча вона  і підпорядковується 
Конгресу, останній не втручається у повсякденну 
діяльність ФРС. Створювачі ФРС зробили її неза-
лежним  органом  з  метою  завадити  Державному 
казначейству  використовувати  грошову  полі-
тику у своїх власних інтересах. Однак в дійсності 
заходи,  які  здійснюються  в  рамках  грошово-кре-
дитної  політики,  завжди  узгоджуються  з  подат-
ково-бюджетними  операціями  Казначейства. 
Голова  Ради  керівників  ФРС  підтримує  тісний 
зв’язок  із секретарем Казначейства, главою Ради 
економічних консультантів при Президенті США та 
директором  Федерального  відомства  управління 
і бюджету. Згідно з законом два рази на рік ФРС 
надає  Конгресу  офіційний  звіт  про  свою  діяль-
ність. Крім того, вона дає пояснення про співвідно-
шення цілей  її  грошової політики з економічними 
умовами  та  економічними  цілями,  які  поставлені 
адміністрацією Президента і Конгресом [4].

Основу ФРС складають дванадцять федераль-
них резервних банків. Ці регіональні банки мають 
25 філій. Кожний федеральний резервний банк є 
незалежною економічною одиницею і має чартер 
(дозвіл,  ліцензію)  федерального  уряду  на  право 
здійснення  операцій.  Акціонерами федерального 
резервного банку є комерційні банки, які входять 
у  структуру  ФРС.  Незважаючи  на  те,  що  феде-
ральні  резервні  банки  випускають  акції,  які  вони 
розміщають серед банків – членів ФРС, перші не 
є приватними фірмами у традиційному розумінні, 
тому що їх діяльність ні в якому разі не орієнтована 
на отримання прибутку  і, в кінцевому рахунку, не 
підконтрольна  акціонерам.  Федеральні  резервні 
банки отримують доход у вигляді процентних пла-
тежів  за  цінними  паперами федерального  уряду, 
якими вони володіють, і проценти у вигляді плати 
за послуги, які вони оказують банкам та ощадним 
інститутам.  Щорічно  федеральні  резервні  банки 
повертають весь свій доход, за вирахуванням опе-
раційних витрат, у Державне казначейство США.

Діяльністю кожного банку керує Рада директо-
рів, яка складається з дев’яти членів. Рада дирек-
торів  кожного  федерального  резервного  банку 
визначає політику власного банку у суворій відпо-
відності з рекомендаціями Ради керівників ФРС.

Вищим робочим органом ФРС є Рада керівни-
ків. Рада здійснює керівництво діяльності дванад-
цяти федеральних резервних банків і складається 
з 7 членів, які назначає Президент та затверджує 
Сенат. Кожний член Ради керівників виконує свої 
обов’язки на протязі 14 років. Голову Ради із числа 
його  членів  назначає  на  чотирьохрічний  термін 
Президент США. Раді  керівників надані  повнова-

ження затвердження змін ставки відсотка за пози-
ками,  які  надаються  федеральними  резервними 
банками  комерційним  банкам  і  ощадним  інсти-
тутам.  Рада  не  має  права  встановлювати  міні-
мальний  рівень  резервів  як  відношення  розміру 
резервів, які зобов’язані зберігати банки  і ощадні 
інститути, до загальної суми визначених категорій 
депозитів. Мінімальні  норми  обов’язкових  резер-
вів и типи зобов’язань банків, для яких необхідне 
створення  резерву,  передбачені  у  спеціальних 
законодавчих актах.

Головною  метою  використання  ФРС  інстру-
менту обов’язкових мінімальних резервів є забез-
печення  вкладів  клієнтів  у  комерційних  банках 
ліквідними  резервами  і  таким  шляхом  захист 
інтересів вкладників.

Операції,  пов’язані  з  купівлею  та  продажем 
державних  цінних  паперів,  якими  володіє  ФРС, 
являють  собою  головний  інструмент  грошової 
політики.  Відповідальність  за  здійснення  цих 
операцій покладена на Федеральний комітет від-
критого ринку (ФКВР). ФКВР формується з числа 
7 членів Ради керівників і президентів 5 регіональ-
них резервних банків. Постійним членом комітету 
є президент Федерального резервного банку Нью-
Йорка,  а  4  інших  місця  займають  голови  інших 
11 регіональних резервних банків.

На сьогоднішній день майже 35% комерційних 
банків  США,  включаючи  найкрупніші,  є  членами 
ФРС.  Національні  банки,  які  отримали  у  феде-
рального  уряду  чартер  на  здійснення  операцій, 
зобов’язані бути членами ФРС за законом. Банки, 
які отримали чартер від  уряду штату,  самостійно 
вирішують питання про вступ у ФРС.

Федеральні резервні банки мають зобов’язання 
перед усім населенням у формі федеральних бан-
ківських  банкнот  та  перед  банками  і  ощадними 
інститутами  держави  у формі  резервних  депози-
тів. Обсяг  позик,  які  надаються банкам для  здій-
снення резервних зобов’язань, невеликий. Однак 
саме вони є значним елементом банківської і гро-
шової політики.

Протягом 2018 року Федеральна резервна сис-
тема США підвищує базову облікову ставку банків-
ського кредиту. Станом на 2 травня 2018 року вона 
складає 1,75%. Зниження базової облікової ставки 
банківського  кредиту  керівництво  ФРС  пояснює 
погіршенням ситуації на фінансовому ринку США [5].

Висновки з проведеного дослідження.  
Проаналізувавши  структуру  та  основні  напрямки 
діяльності ФРС США та НБУ можна зробити висно-
вок, що незважаючи на більш ніж сторічну історію 
банківської справи у США у порівнянні з короткою 
історією  банківської  системи  України,  незважа-
ючи на відмінності у структурі банківських систем 
і у нормативній базі, які регламентують діяльність 
банків,  у  цих  двох  структур  є  багато  спільного. 
Основними  пріоритетами  як  ФРС,  так  і  НБУ,  є 
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забезпечення  стабільності  національної  валюти, 
забезпечення платіжного обігу, створення золото-
валютного резерву держави, розвиток ринку дер-
жавних  цінних  паперів,  зміцнення  міжнародного 
фінансово-економічного  стану держави,  забезпе-
чення стабільності банківської системи в цілому. 

Однак між ФРС  та НБУ  існують  і  деякі  значні 
відмінності.

Основа банківської системи США – Федеральна 
резервна  система,  яка  включає  як  національні 
банки,  так  і  банки штатів.  В  Україні  ж  банківська 
система представлена НБУ та комерційними бан-
ками.  У США відкриття  банку можливе  за  умови 
отримання  чартеру  або  від федерального  уряду, 
або від уряду штатів, а в Україні – це отримання 
ліцензії від НБУ.

Федеральна резервна система США – реально 
незалежна  від  уряду  організація.  Вона  не  може 
бути  скасована  за  примхою  президента,  Кон-
грес теж не може змінити її роль і функції інакше, 
як  спеціальним  законодавчим  актом.  Тривалі 
строки  повноважень  членів Ради  керівників ФРС 
мають на меті захистити та ізолювати їх від полі-
тичного  тиску.  Центральні  банки  американської 
капіталістичної  економіки  знаходяться  у  приват-
ній власності, але ними управляє держава. Вони 
керуються не прагненням до отримання прибутку, 
а  політикою,  яка  з  точки  зору  Ради  керівників 
покращує стан економіки в цілому.

У той час як Національна резервна банківська 
система України – НБУ в тій або  іншій мірі зале-
жить від уряду країни. НБУ створений як державна 
установа,  підзвітний  Верховній  Раді  та  опера-
тивно підпорядкований Кабінету Міністрів України. 
Голова Правління НБУ входить до складу Кабінету 
Міністрів України.

У  США,  де  становлення  ринкової  еконо-
міки  відбулося  набагато  раніше,  аніж  в  Україні, 
мінімальні  норми  обов’язкових  резервів  і  типи 
зобов’язань банків, для яких обов’язкове форму-
вання  резерву,  передбачені  у  спеціальних  зако-
нодавчих актах і не є прерогативою Центрального 
банку.  В  Україні  ж  навпаки,  норми  обов’язкових 
резервів встановлює НБУ. ФРС США, використо-
вуючи інструмент обов’язкових резервів, у першу 
чергу  має  на  меті  забезпечити  вклади  клієнтів 
у  комерційних  банках  ліквідними  резервами  и 

таким чином захистити інтереси вкладників. Голо-
вне призначення політики обов’язкових резервів, 
яку проводить НБУ – регулювання обсягу грошо-
вої маси у країні.

На  наш  погляд,  Україні  необхідно  прагнути 
до  вдосконалення  своєї  Національної  резервної 
банківської системи – НБУ шляхом зменшення  її 
залежності від уряду та Верховної Ради. Це дозво-
лить Національному банку України уникнути тиску 
з боку різних політичних сил та працювати сугубо 
в  інтересах  держави  і  дасть  змогу  значно  поліп-
шити її фінансовий стан.
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THE NBU AND THE US FRS: GENERALITIES AND DIFFERENCES

The investigation of the structure and main activities of the US Federal reserve system (US FRS) and the 
NBU reveals that despite the more than a century-long history of the banking business in the USA compared 
to the short history of the banking system of Ukraine, despite the differences in the banking systems’ structure 
and in the banking regulatory framework, these two structures have much in common. The main priorities of 
the US FRS, as well as the NBU are providing the stability of the national currency, providing payment turnover, 
creating the gold and currency reserve of the country, developing the government securities market, strength-
ening the international financial and economic state of the country, providing the stability of the banking system 
as a whole.

However, there are some significant differences between the US FRS and the NBU. The basis of the US 
banking system is  the Federal Reserve System, which  includes both national and state banks.  In Ukraine, 
the banking system is represented by the NBU and commercial banks. In the USA, the opening of a bank is 
possible to subject to obtaining a charter from either the Federal government or the State government, and in 
Ukraine – it is obtaining a license from the NBU.

The US Federal Reserve System is an organization really independent from the government. It cannot be 
abolished by the will of the President, nor can the Congress change its role and functions except by special 
legislative act. Long terms of the authority of the members of the Board of Governors of the Federal Reserve 
System are aimed to protect and isolate them from political pressure. The Central banks of the American capi-
talist economy are in private property, but they are run by the state. They are not motivated by profit, but by 
policies that from the point of view of the Board of governors improves the state of the economy as a whole. 
While the National reserve banking system of Ukraine – the NBU to some extent depends on the government. 
The NBU is founded as the state institution, is answerable to the Supreme Council and operatively subordi-
nated to the Cabinet of Ministers of Ukraine. The Chairman of the NBU Board is a member of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine. In the United States, where the market economy formation occurred much earlier than 
in Ukraine, the minimum norms of the obligatory reserves and the types of obligations of banks, for which the 
reserve formation is obligatory, are provided in the special legislative acts and are not the prerogative of the 
Central Bank. In Ukraine, on the contrary, the norms of the obligatory reserves are established by the NBU.

In our opinion, Ukraine should strive to improve its National reserve banking system – the NBU by reducing 
its dependency on the government and the Supreme Council. This will allow the National Bank of Ukraine to 
avoid pressure from various political forces and work exclusively in the interests of the country and will signifi-
cantly improve its financial state.
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ДОХОДИ І ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ –  
РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ЇХ ВИКОНАННЯ
INCOME AND EXPENDITURES OF LOCAL BUDGETS –  
REGIONAL ASPECT OF THEIR IMPLEMENTATION

Постановка проблеми.  В  умовах  реформу-
вання фінансово-бюджетної системи України важ-
ливого значення набуває комплексне теоретичне 
і практичне дослідження ефективності функціону-
вання місцевих  бюджетів. Від  обсягу фінансових 
ресурсів, що акумулюються в місцевих бюджетах 
залежить  рівень  забезпечення  соціально-еконо-
мічного  розвитку  регіону  загалом.  Формування 
доходної  і видаткової частини місцевих бюджетів 
здійснюється  в  умовах  посилення  децентралі-
заційних процесів в країні. Саме від  їх реалізації 
залежить  ефективне  функціонування  інституту 
місцевого самоврядування. Тому тема, беззапере-
чно, є актуальною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню теоретичних та практичних аспектів 
функціонування  місцевих  бюджетів  присвятили 
свої праці такі вчені: Величко Ю.Є. [1], Кириленко 
О.П.  [2],  Коваль  С.Л.  [2],  Міхєєнко  Т.В.  [3],  Они-
щенко С.В. [1], Остріщенко Ю. [4] та багато інших. 
В наукових доробках даних вчених розглядаються 
окремі  аспекти  функціонування  інституту  місце-
вих  бюджетів,  особливості  планування  та  вико-
нання  місцевих  бюджетів  у  контексті  реалізації 
бюджетної  реформи. Проте,  на нашу думку,  роз-
гляд теоретичних та практичних аспектів доходної 
та  видаткової  частин  місцевих  бюджетів  потре-
бує  подальших  досліджень  в  умовах  посилення 
децентралізаційних процесів в країні.

Метою даної статті є аналіз та характеристика 
основ формування доходної та здійснення видат-

кової  частини місцевих  бюджетів  в  умовах  поси-
лення децентралізаційних процесів в країні.

Виклад основного матеріалу.  Наявність 
достатніх фінансових  ресурсів  для  забезпечення 
соціально-економічного розвитку регіону визначає 
фінансову  спроможність  та  економічну  самостій-
ність  місцевих  бюджетів.  З  метою  забезпечення 
фінансової незалежності органів місцевого само-
врядування  в  країні  відбувається  реформування 
бюджетної сфери в напрямку децентралізації. 

Структура. доходної частини місцевих бюдже-
тів визначена Бюджетним кодексом і включає [5]: 
податкові  надходження  (встановлені  законами 
України  загальнодержавні  та  місцеві  податки  і 
збори); неподаткові надходження (адміністративні 
збори  та  платежі,  доходи  від  некомерційної  гос-
подарської  діяльності  тощо);  доходи  від  опера-
цій  з  капіталом  (надходження  від  продажу  осно-
вного  капіталу,  державних  запасів  товарів,  землі 
та  нематеріальних  активів);  трансферти  (кошти, 
одержані від інших органів державної влади, орга-
нів  влади  Автономної  Республіки  Крим,  органів 
місцевого самоврядування, інших держав або між-
народних  організацій  на  безоплатній  та  безпово-
ротній основі).

В  результаті  проведених  реформ  відбулося 
розширення  доходної  частини  місцевих  бюдже-
тів через[5]: перерозподіл  і  встановлення єдиних 
нормативів  відрахувань  від  загальнодержавних 
податків;  формування  єдиного  кошика  доходів 
загального  фонду  та  розширення  джерела  його 
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У науковій статті розглянуто практичні 
аспекти виконання доходної та видаткової 
частини місцевих бюджетів. Здійснено ана-
ліз динаміки та структури доходної частини 
місцевих бюджетів Чернівецької області 
за 2015–2017 роки. Проведено моніторинг 
видаткової частини місцевих бюджетів 
Чернівецької області за 2015–2017 роки. 
Визначено проблеми функціонування міс-
цевих бюджетів. Зазначено напрями вдо-
сконалення підвищення ефективності 
формування доходів та здійснення видатків 
місцевих бюджетів в сучасних умовах.
Ключові слова: місцеві бюджети, доходи 
місцевих бюджетів, видатки місцевих 
бюджетів, децентралізація, податкові над-
ходження, трансферти.

В научной статье рассмотрены практи-
ческие аспекты выполнения доходной и 
расходной части местных бюджетов. Осу-
ществлен анализ динамики и структуры 
доходной части местных бюджетов Черно-
вицкой области за 2015–2017 годы. Прове-
ден мониторинг расходной части местных 
бюджетов Черновицкой области за 201–

2017 годы. Определены проблемы функци-
онирования местных бюджетов. Указано 
направления совершенствования повыше-
ния эффективности формирования доходов 
и осуществления расходов местных бюдже-
тов в современных условиях.
Ключевые слова: местные бюджеты, 
доходы местных бюджетов, расходы мест-
ных бюджетов, децентрализация, налого-
вые поступления, трансферты.

In the scientific article practical aspects of the rev-
enue and expenditure part of local budgets are 
considered. The analysis of dynamics and struc-
ture of the revenue part of local budgets of Cher-
nivtsi region for 2015–2017 is carried out. The 
monitoring of the expenditure part of local bud-
gets of Chernivtsi region for 2015–2017 years 
has been monitored. The problems of function-
ing of local budgets are determined. The direc-
tions of improvement of efficiency of formation of 
incomes and implementation of expenditures of 
local budgets in modern conditions are indicated.
Key words: local budgets, local budget rev-
enues, local budget expenditures, decentraliza-
tion, tax revenues, transfers.
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наповнення  (зокрема,  з  державного  бюджету 
України передано 100% державного мита та плати 
за адміністративні  збори, 10% податку на прибу-
ток  підприємств  державного  сектору  економіки); 
передачі з бюджету розвитку до місцевих бюдже-
тів єдиного податку, податку на майно та екологіч-
ного податку. Крім того, з 2017 року було передба-
чено, що 13,44% акцизного податку із виробленого 
та  ввезеного  в  Україну  пального  зараховуються 
до місцевих бюджетів. 

У видатках місцевих бюджетів виявляється дер-
жавна й регіональна політика органів державної і 
місцевої влади й управління, від пріоритетів якої 
залежить стимулювання виробництва, фінансове 
забезпечення  соціального  захисту  населення, 
розвиток освіти й охорони здоров’я, фізичної куль-
тури й спорту, розбудова економічної інфраструк-
тури. Тому перелік видатків місцевих бюджетів, їх 
склад і структура постійно змінюються залежно від 
конкретної соціально-економічної ситуації. Склад 
видатків місцевих бюджетів є своєрідним індикато-
ром пріоритетності тієї чи  іншої функції держави, 
наявної  компетенції  органів  місцевої  влади.  Від-
повідно, видатки місцевих бюджетів відображають 
направленість бюджетної політики на локальному 
рівні. Важливим питанням, в умовах поточної кри-
зової  ситуації  в  економіці  та  обмеженості фінан-
сових ресурсів, є ефективне управління наявними 
бюджетними коштами та відповідно оптимальність 
їх структури [6, с. 107].

В  Бюджетному  кодексі  визначено  класифіка-
цію видатків бюджету [5]: програмна класифікація 
видатків  (за  бюджетними  програмами,  у  випадку 
застосуванням  програмно-цільового  методу  у 
бюджетному  процесі,  яка  формується  з  ураху-
ванням  типової  програмної  класифікації  видатків 
та  кредитування  місцевого  бюджету,  що  затвер-
джується Мінфіном, і з 2017 року ця класифікація 
обов’язкова для усіх місцевих бюджетів); функці-
ональна класифікація видатків (пов’язана з функ-
ціями,  виконання  яких  пов’язане  з  видатками 
бюджету); відомча класифікація видатків (за озна-
кою головного розпорядника бюджетних. коштів); 
економічна  класифікація  видатків  (класифіку-
ються за економічною характеристикою операцій, 
що здійснюються при. їх проведенні). 

Обсяги доходів місцевих бюджетів, їх динаміка 
та  структура  характеризують  рівень  регіональ-
ного  розвитку.  Адже,  фінансова  достатність  міс-
цевих  бюджетів,  збільшує  можливості  для  задо-
волення регіональних потреб. Не менш важливим 
є  питання  ефективного  управління  наявними 
бюджетними ресурсами та оптимальність їх струк-
тури. Адже, видатки місцевих бюджетів відобража-
ють соціально-економічний розвиток регіону. А це 
потребує  запровадження  обґрунтованих  методів 
визначення обсягів  і  структури  видатків  бюджету 
та  досягнення  конкретних  результативних  показ-

ників.
Дослідимо  регіональний  аспект  виконання 

доходної  і видаткової частини місцевих бюджетів 
Чернівецької  області  протягом  2015-2017  років. 
Це  дасть  змогу  побачити  основні  проблеми  та 
переваги реформи бюджетної децентралізації. 

Наочне бачення динаміки планових. та фактич-
них показників доходної частини місцевих бюдже-
тів  Чернівецької  області  (в  розрізі  загального  та 
спеціального фондів) за 2015-2017 роки представ-
лено на рис. 1. 
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 Рис. 1. Динаміка планових та фактичних 
показників доходної частини місцевих бюджетів 

Чернівецької області за 2015-2017 рр. тис. грн.

Джерело: фінансова звітність Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації [7]

Фінансові  розрахунки  свідчать,  що  протягом 
періоду  з  2015-2017  рр.  доходна  частина  місце-
вих  бюджетів  області  зазнала  перевиконання 
в  розрізі  як  загального,  так  і  спеціального  фон-
дів.  Так,  у  2017  р.  до  місцевих  бюджетів  Чер-
нівецької  області  фактично  надійшло  коштів 
у сумі – 10228252,6 тис. грн. А це – 101,8% запла-
нованих  показників  (10047986,5  тис.  грн.).  Пере-
виконання  по  формуванню  загального  фонду 
склало  –  1,2%  (план  –  9  259  627,9  тис.  грн.; 
факт  –  9  371  484,5  тис.  грн.).  А  по формуванню 
спеціального фонду місцевих бюджетів порівняно 
з  планом  перевиконання  склало  -  8,7%  (план  – 
788358,7 тис. грн.; факт – 856768,2 тис. грн.).

Розглянемо особливості формування доходної 
частини місцевих бюджетів Чернівецької області. 
Динаміка доходів місцевих бюджетів в розрізі дже-
рел формування представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Динаміка доходів місцевих бюджетів 
Чернівецької області в розрізі джерел надходжень, 

2015-2017 роки, тис. грн.

Джерело: фінансова звітність Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації [7]
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Суттєве  зростання  обсягів  податкових  надхо-
джень до місцевих бюджетів Чернівецької області 
відбулося протягом досліджуваного періоду Абсо-
лютне відхилення податкових надходжень за весь 
аналізований  період  склало  1256524,7  тис.  грн. 
Зростання даного виду надходжень за відповідний 
період сягнуло – 96,9%.

Значно  зросли  обсяги  неподаткових  надхо-
джень.  В  2017  році  неподаткових  надходжень 
надійшло в обсязі – 488173,6 тис. грн. Абсолютне 
відхилення  неподаткових  надходжень  за  період 
з  2014  по  2016  роки  склало  166053,4  тис.  грн.  
Відносне відхилення – 51,6%.

Надходження по доходам від  операцій  з  капі-
талом до місцевих бюджетів Чернівецької області 
у 2014-2016 роках теж мали тенденцію до збіль-
шення. В 2017 році обсяг даного виду доходів ста-
новив – 62549,4 тис. грн., що на – 34549,4 тис. грн. 
(на 123,4%) більше показника 2015 року.

Збільшилися і обсяги надходжень цільових фон-
дів до аналізованих місцевих бюджетів за період 
дослідження.  Зазначимо,  що  у  2017  році  обсяг 
даного виду доходів становив – 12777,4 тис. грн., 
що на – 3358,0 тис. грн. (на 35,6%) більше показ-
ника 2015 р.

Відмітимо зростання власних доходів місцевих 
бюджетів Чернівецької області на 88,2% (без вра-
хування  трансфертів).  В  абсолютному  значенні 
власні доходи місцевих бюджетів області збільши-
лися на 1460485,5 тис. грн. 

Спостерігаємо  зростання  частки  офіцій-
них  трансфертів  у  доходах  місцевих  бюджетів 
області. В 2017 році обсяг трансфертів становив 
7111774,0 тис. грн., а це на 2668828,0 тис. грн. (на 
60,1%) більше показника 2015 року.

На рис. 3 представлено загальний обсяг дохо-
дів досліджуваного бюджету. 

Так,  у  2017  році  він  збільшився  на 
2601284,8  тис.  грн.  (або  на  34,1%)  порівняно 
з  показником  2016  р.  та  на  4129313,5  тис.  грн.  
(або на 67,7%) порівняно з показником 2015 року.

Розрахункові показники структури доходів міс-
цевих  бюджетів  Чернівецької  області  за  період 
оцінки подані в табл. 1. 

Значного  фінансового  значення  для  доходів 
місцевих  бюджетів  Чернівецької  області  мають 
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Рис. 3. Динаміка доходів місцевих бюджетів 
Чернівецької області за 2015-2017 роки, тис. грн.

Джерело: фінансова звітність Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації [7]
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податкові надходження. Їх частка у 2015 році ста-
новила – 21,3%. В 2016 році питома вага податко-
вих  надходжень  збільшилася  і  становила  26,8%. 
В 2017 році їх частка становила – 25,0%, а це на 
3,7% більше ніж у 2015 році.

Несуттєве  фінансового  значення  для  дохо-
дів  місцевих  бюджетів  мають:  неподаткові  над-
ходження  (їх частка. у 2016 році склала – 4,8%); 
доходи  від  операцій  з  капіталом  (їх  питома  вага 
протягом  аналізованого  періоду  була  незначною 
0,5% – 0,6%); цільові фонди (їх частка у доходній 
частині досліджуваного бюджету теж була несут-
тєвою протягом періоду дослідження.

Відмітимо,  що  частка  трансфертів  в  доходній 
частині місцевих бюджетів Чернівецької області у 
2015 році становила – 72,8%, у 2016 році – 66,8%, 
а у 2017 році – 69,5%. Тобто спостерігаємо змен-
шення на – 3,3% порівняно з 2015 роком. 

Проаналізувавши  сучасні  тенденції  форму-
вання  доходної  частини  місцевих  бюджетів  Чер-
нівецької  області  за  2015-2017  роки  можемо 
зробити  висновок,  що  існує  висока  залежність 
місцевих  бюджетів  від  фінансових  ресурсів  дер-
жавного  бюджету.  Адже,  спостерігається  висока 
частка  трансфертів  в  доходній  частині  місцевих 
бюджетів.  Хоча  й  відмічається  незначне  змен-
шення  частки  офіційних  трансфертів  в  загальній 
структурі доходів. Таким чином, проблема фінан-
сової незалежності органів місцевої влади є акту-
альною і потребує вдосконалення.

Наочне  бачення  динаміки  видатків  місцевих 
бюджетів показано на рис. 4. Спостерігаємо чітку 
тенденцію  до  зростання  обсягу  видаткової  час-
тини  місцевих  бюджетів  Чернівецької  області 
протягом  2015-2017  років.  Зазначимо,  у  2017  р. 
обсяг видатків становив – 10190452,1 тис. грн., що 
на 2843471,0 тис. грн. більше показника 2016 р.

Протягом періоду дослідження спостерігається 
недовиконання  видаткової  частини  місцевих 
бюджетів Чернівецької області. Відповідно, обсяг 
виконання у 2015 р. склав – 92,6% від затвердже-
ного  показника  на  звітний  рік;  у  2016  р.  склав  – 
92,9%  від  затвердженого  показника  та  у  2017  р. 
обсяг виконання склав – 94,4% від затвердженого 
показника на цей рік.

Протягом  2015-2017  років  відмітимо  збіль-
шення обсягів фінансування з місцевих бюджетів 
Чернівецької  області  майже  по  всім  напрямкам, 
крім  видатків  на  запобігання  та  ліквідацію  над-
звичайних  ситуацій  та  наслідків  стихійного  лиха. 
За весь період дослідження зменшення фінансу-
вання по даному напрямку склало – 32,6%.

Розглянемо  структуру  видаткової  частини 
місцевих  бюджетів  Чернівецької  області  за 
2015-2017 рр. (табл. 2).

Відповідно  до  статистичної  інформації  за 
період  з  2015-2016  роки  найбільше  спрямо-
вувалося  коштів  на  фінансування  освіти.  Так, 
у 2015 році – 32,6%, у 2016 році – 32,6%. Спосте-
рігаємо  незначне  зменшення  частки  видатків  на 
освіту  за  аналізований  період  на  3,7%.,  оскільки 
у 2017 році частка вже становила – 28,9%. Частка 
видатків на соціальний захист та соціальне забез-
печення теж значна. Так, у 2015 та 2016 роках вона 
склала – по 29,5%, а от у 2017 році збільшилася 
на  5,3%  і  склала  –  34,8%. Питома  вага  видатків 
на охорону здоров’я в загальній структурі видатків 
місцевих бюджетів Чернівецької області у 2015 та 
2016 роках становила по – 19,4%. а у 2017 р. змен-
шилася до 16,7%.

Отже,  найбільша  питома  вага  в  загальній 
структурі  видатків  місцевих  бюджетів  Чернівець-
кої області належить видаткам на освіту, соціаль-
ний  захист  та  соціальне  забезпечення,  охорону 
здоров’я.  Надмірна  соціальна  спрямованість 
видатків місцевих бюджетів практично унеможлив-
лює здійснення інвестицій в економічний розвиток 
територій. В умовах тотального дефіциту бюджет-
них  коштів  на  державному  та  місцевому  рівнях 
поряд  із  здатністю  органів  управління  акумулю-
вати  достатні  обсяги фінансових  ресурсів  місце-
вих бюджетів на передній план виступає питання 
їх ефективного використання та одержання макси-
мально  можливого  результату.  Потрібно  спрямо-
вувати фінанси в сферу, яка дає приріст валового 
внутрішнього продукту. Перш за все це залучення 
інвестицій. 

Враховуючи  ринкові  трансформації  в  нашій 
державі,  зокрема,  децентралізаційні  процеси, 
органам  місцевого  самоврядування  потрібно 
шукати  принципово  нові  джерела  фінансування 
своїх  повноважень.  До  таких  джерел  доцільно 
віднести  залучення  позикових  ресурсів.  Рівень 
бюджетних видатків визначається рівнем бюджет-
них  доходів,  дефіцитом  бюджету  та  міжбюджет-
ним  управлінням,  тому  залучення  позикових 
ресурсів дозволить органам місцевої влади пере-
йти  до  цільового  планування  витрат  –  приймати 
нові програми соціально – економічного розвитку 
місцевого  бюджету  та фінансувати  їх  за  рахунок 
позикових коштів [6, с. 110].

Для  дієвого  виконання  місцевими  органами 
влади покладених на них завдань, потрібно вико-

 Рис. 4. Динаміка видатків місцевих бюджетів 
Чернівецької області за 2015 – 2017 рр., тис. грн.
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нати  низку  удосконалень формування  і  викорис-
тання  коштів  місцевих  бюджетів.  Для  зростання 
ефективного формування та функціонування міс-
цевих  бюджетів  доцільно:  впроваджувати  серед-
ньострокове планування та орієнтацію на резуль-
тат; завжди аналізувати зменшення чи зростання 
надходжень  до  місцевих  бюджетів,  порівнюючи 
з  попередніми  періодами;  покращити  взаємодію 
роботи органів місцевого самоврядування та орга-
нів Державної фіскальної служби України; визна-
чати  та  ліквідувати  причини  несплати  податків; 
сформувати  програми  заходів,  направлених  на 
повну  мобілізацію  до  місцевих  бюджетів  подат-
ків  та  зборів;  контролювати  роботу  фізичних  та 
юридичних  осіб,  які  займаються  підприємниць-
кою діяльністю з метою попередження порушення 
податкового законодавства [3, с. 692].

Висновки з проведеного дослідження. 
Дослідивши  регіональний  аспект  виконання 
доходної  і  видаткової  частин  місцевих  бюджетів 
Чернівецької області, ми прийшли до висновку, що 
певні зрушення в структурі як доходної, так і видат-
кової  частини  місцевих  бюджетів  вже  є.  Проте 
існує  низка  основних  проблем  функціонування 
місцевих бюджетів,  а  саме:  високий рівень дота-
ційності (близько 70%); переважання надходжень 
від загальнодержавних податків і зборів; незначна 
частка місцевих податків  і  зборів в доходній час-
тині;  надмірна  соціальна  спрямованість  видатко-
вої частини місцевих бюджетів (70-80%), їх нераці-
ональна структура. Тому, вважаємо за необхідне, 
продовжити  реформування  бюджетної  сфери 
в  напрямку  удосконалення  формування  і  вико-
ристання  коштів  місцевих  бюджетів.  Доцільно: 
впроваджувати  практику  формування  бюджетів 
із урахуванням стратегічних цілей соціально-еко-
номічного розвитку регіону; продовжувати рефор-
мування бюджетної сфери в напрямку децентра-
лізації;  збільшити частку податкових надходжень 
в  структурі  доходів  місцевих  бюджетів,  шляхом 
удосконалення  податкової  складової  місцевих 
бюджетів;  впровадити  заходи  щодо  підвищення 
частки  власних  доходів місцевих  бюджетів, шля-
хом  збільшення питомої  ваги місцевих податків  і 
зборів  (запозичити  вдалий  зарубіжний  досвід); 
створити  стимули  місцевим  органам  влади  для 
нарощення доходів; підвищити ефективність вико-
ристання коштів місцевих бюджетів; оптимізувати 
структуру  видатків, шляхом  збільшення фінансу-
вання видатків, пов’язаних  із економічним розви-
тком  регіонів;  удосконалити  систему  міжбюджет-
них відносин.

Найбільшу актуальність, на нашу думку, стано-
витимуть подальші дослідження, що вивчатимуть 
проблеми та напрями удосконалення формування 
і використання коштів місцевих бюджетів.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1.  Онищенко  С.В.  Місцеві  бюджети:  проблеми 

їх  наповнення  та  особливості  використання  в  умо-
вах  бюджетної  децентралізації  /  С.В.  Онищенко, 
Ю.Є.  Величко  //  Молодий  вчений.  –  №  5(45).  – 
2017. – С. 689-693.

2.  Муніципальні  фінанси:  [навч.  посіб.]  /  
О.П.  Кириленко,  С.Л.  Коваль,  З.М.  Лободіна  [та 
ін.];  за  ред.  О.П.  Кириленко.  –  Тернопіль:  Астон, 
2015. – 360 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://url.in.ua/0TX7c. 

3.  Міхєєнко  Т.В.  Формування  доходів  місце-
вих  бюджетів:  теоретичні  і  практичні  аспекти  /  
Т.В.  Міхєєнко  //  Актуальні  проблеми  економіки.  – 
2012. – № 12(66). – С. 39-44.

4.  Остріщенко  Ю.  Особливості  планування  та 
виконання  місцевих  бюджетів  у  контексті  реаліза-
ції  бюджетної  реформи  та  реформи  децентраліза-
ції  / Ю. Остріщенко  // Світ фінансів. – Вип. 4(53). – 
2017. – С. 132-144.

5.  Бюджетний  кодекс  України  [Електронний 
ресурс]  : офіц. текст  : за станом на 20 травня 2018 
р.  –  Режим  доступу:  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/2456-18.

6. Простебі  Л.І. Прагматизм  та  соціально-еконо-
мічне значення видатків місцевих бюджетів / Л.І. Про-
стебі  //  Науковий  вісник  Херсонського  державного 
університету. – Випуск 23. – 2017. – С. 106-110.

7.  Сайт  Чернівецької  обласної  державної 
адміністрації  [Електронний  ресурс].  –  Публічні 
фінанси. – Режим доступу: http://bukoda.gov.ua/page/
mistsevi-byudzheti.

REFERENCES:
1.  Onyshchenko  S.V.,  Velychko  Yu.  Ye.  (2017) 

Mistsevi  biudzhety:  problemy  yikh  napovnennia  ta 
osoblyvosti  vykorystannia  v  umovakh  biudzhetnoi 
detsentralizatsii  [Local  budgets:  problems  of  their 
filling  and  peculiarities  of  use  in  conditions  of  bud-
get  decentralization].  Young  scientist,  nо.  5(45),  
рр. 689-693.

2. Kyrylenko O.P., Koval S.L., Lobodina Z.M. (2015) 
Munitsypalni  finansy  [Municipal  Finance].  Ternopil: 
Aston. (in Ukrainian)

3.  Mikhieienko  T.V.  (2012)  Formuvannia  dokhodiv 
mistsevykh biudzhetiv: teoretychni i praktychni aspekty 
[Formation  of  local  budget  revenues:  theoretical  and 
practical aspects]. Actual problems of the economy, nо. 
12(66), рр. 39–44.

4. Ostrishchenko Yu.  (2017) Osoblyvosti planuvan-
nia ta vykonannia mistsevykh biudzhetiv u konteksti real-
izatsii  biudzhetnoi  reformy  ta  reformy  detsentralizatsii 
[Features of planning and implementation of local bud-
gets in the context of budget reform and decentralization 
reform]. The world of finance, nо. 4(53), рр. 132-144.

5. Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [The Budget Code of 
Ukraine].  Available  at:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/2456-17 (accessed 20 May 2018)

6.  Prostebi  L.I.  (2017)  Prahmatyzm  ta  sot-
sialno-ekonomichne  znachennia  vydatkiv  mist-



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

496 Випуск 19. 2018

sevykh  biudzhetiv  [Pragmatism  and  socio-economic 
importance  of  local  budget  expenditures].  Scien-
tific  Herald  of  Kherson  State  University,  vol.  23,  
рр. 106-110.

7. Sait Chernivetskoi  oblasnoi  derzhavnoi  adminis-
tratsii [The site of the Chernivtsi Regional State Admin-
istration].  Available  at:  http://bukoda.gov.ua/page/mist-
sevi-byudzheti (accessed 20 May 2018)

Prostebi L.I. 
Candidate of Economic Sciences, 

Associate Professor at Department of Finance, Banking and Entrepreneurship,
Chernivtsi Trade and Economic Institute 

Kyiv National University of Trade and Economics
Yuriі S.M.

Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor at Department of Finance, Banking and Entrepreneurship,

Chernivtsi Trade and Economic Institute 
Kyiv National University of Trade and Economics

INCOME AND EXPENDITURES OF LOCAL BUDGETS –  
REGIONAL ASPECT OF THEIR IMPLEMENTATION

In the conditions of the reform of Ukraine’s financial and budgetary system, a comprehensive theoretical 
and practical study of the efficiency of the functioning of local budgets becomes important. The level of social 
and economic development of the region as a whole depends on the amount of financial resources accumu-
lated in local budgets. Formation of revenue and expenditure of local budgets is carried out in conditions of 
strengthening decentralization processes in the country. The effective functioning of the local self-government 
institution depends on their implementation. Therefore, the research topic is undoubtedly relevant.

In the scientific article practical aspects of the revenue and expenditure part of local budgets are consid-
ered.

The analysis of dynamics and structure of the revenue part of local budgets of Chernivtsi region for 2015-
2017 is carried out. According to the results of the analysis, it is determined that there is a high dependence of 
local budgets on the financial resources of the state budget. As there is a high share of transfers in the revenue 
part of local budgets. Although there is a slight decrease in the share of official transfers in the overall revenue 
structure. Thus, the problem of financial independence of local authorities is relevant and needs improvement.

The monitoring of the expenditure part of the local budgets of the Chernivtsi region for 2015-2017 is con-
ducted. It has been determined that the largest share in the overall structure of expenditures of local budgets 
of Chernivtsi oblast is related to expenditure on education, social protection and social security, health care. 
Excessive social orientation of expenditures of local budgets practically makes it impossible to invest in the 
economic development of territories.

The main  problems of  functioning of  local  budgets  are  determined,  namely:  high  level  of  subsidization 
(about 70%); the predominance of revenues from national taxes and fees; insignificant share of local taxes 
and fees in the revenue side; excessive social orientation of the expenditure part of local budgets (70-80%), 
their irrational structure.

The directions of improvement of efficiency of formation of incomes and implementation of expenditures of 
local budgets in modern conditions are indicated.

It is advisable to: implement the practice of budget formation taking into account the strategic goals of the 
socio-economic development of the region; continue to reform the budget sphere in the direction of decentral-
ization; increase the share of tax revenues in the structure of revenues of local budgets, by improving the tax 
component of local budgets; to implement measures to increase the share of own revenues of local budgets 
by increasing the share of local taxes and fees (to borrow a successful foreign experience); create incentives 
for local governments to increase income; increase the efficiency of using local budget funds; to optimize the 
structure of expenditures, by increasing the financing of expenditures related to the economic development of 
the regions; to improve the system of inter-budgetary relations.
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У статті розглянуто теоретичні та 
практичні особливості аналізу фінансо-
вого стану позичальників. Доведено, що 
зобов’язання позичальника повинні бути 
погашені грошовими коштами, що характе-
ризує його кредитоспроможність. Показано, 
що завдяки використанню системи балів 
формується низка переваг у процесі кре-
дитного аналізу. Доведено, що оцінювання 
кредитоспроможності позичальника є про-
цесом комплексного аналізу показників діяль-
ності підприємства. 
Ключові слова: кредитування підприємств, 
фінансовий аналіз, оцінювання кредитоспро-
можності позичальника, кредитний скоринг.

В статье рассмотрено теоретические и 
практические особенности фінансового 
анализа заемщика. Доказано, что обяза-
тельства заёмщика должны быть пога-
шены денежными средствами, что свиде-
тельствует о его кредитоспособности. 
Показано, что благодаря использованию 
системы баллов формируется опреде-

ленное количество преимуществ в про-
цессе кредитного анализа. Доказано, что 
що оценка кредитоспособности заёмщика 
является процессом комплексного анализа 
показателей деятельности предприятия. 
Ключевые слова: кредитование предпри-
ятий, финансовый анализ, оценка кредито-
способности заёмщика, кредитний скоринг.

In the article, the theoretical and practical pecu-
liarities of the financial analysis of the borrowers 
are revealed. It is proved that the liabilities of the 
borrower should be paid off exceptionally by the 
money resources, which characterises its credit-
worthiness. It is shown, that owing to the usage 
of grade system the list of benefits is formed in 
the process of credit analysis. It is proved that the 
evaluation of the creditworthiness of the borrower 
is the process of complex analysis of the enter-
prise activity indicators.
Key words: crediting of the enterprises, financial 
analysis, evaluation the creditworthiness of the 
borrower, loan scoring.

Постановка проблеми.  Зростання  еконо-
міки породжує формування нової системи фінан-
сово-кредитних  відносин.  Реальний  сектор  еко-
номіки  кількісно  і  якісно  змінюється,  що  вимагає 
нових  підходів  до  здійснення  кредитування  його 
суб’єктів. В умовах таких змін постійно змінюється 
методологія  та практика аналізу  стану позичаль-
ників,  як  суб’єктів  кредитних відносин. Основним 
завданням аналізу є оцінка результатів діяльності 
за попередній  та поточний роки,  виявлення фак-
торів, які позитивно чи негативно вплинули на кін-
цеві  показники  роботи  підприємства,  прийняття 
рішення  про  визнання  структури  балансу  задо-
вільною (незадовільною), а підприємства – плато-
спроможним (неплатоспроможним).

Фінансовий  стан  підприємства  залежить 
від  результатів  його  операційної,  інвестиційної 
і  фінансової  діяльності.  Безперебійний  випуск 
і  реалізація  високоякісної  продукції  позитивно 
впливає на фінансовий стан підприємства. Пере-
бої  у  виробничому  процесі,  погіршення  якості 
продукції,  труднощі  з  її  реалізацією  призводять 
до  зменшення  надходжень  засобів  на  рахунки 
підприємства,  в  результаті  погіршується  плато-
спроможність.  Існують  випадки,  коли  підприєм-
ство має фінансові  труднощі,  пов’язані  з  нераці-
ональним розміщенням і використанням  наявних 
фінансових  ресурсів.  Тому  фінансова  діяльність 
підприємств,  одним  з  напрямів  якої  згідно  Між-
народних стандартів фінансової звітності  і обліку 
є  отримання  кредиту  повинна  бути  спрямована 
на  забезпечення  систематичного  і  ефективного 

використання  фінансових  ресурсів,  дотримання 
розрахункової і кредитної дисципліни, досягнення 
раціонального  співвідношення  власних  і  пози-
чених  коштів,  фінансової  стабільності.  У  значній 
мірі  досягнення  стабільного  фінансового  стану 
залежить від фінансового аналізу позичальника у 
процесі управління і аналізу кредитоспроможності 
у процесі кредитування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В науковій літературі підходи до оцінювання креди-
тоспроможності позичальників базуються на осно-
вних положеннях щодо вирішення  таких  завдань 
як:  загальна оцінка фінансового стану  і факторів 
його зміни; вивчення відповідності між засобами і 
джерелами, раціональності їх розміщення і ефек-
тивності  використання;  дотримання  фінансової 
і  кредитної  дисципліни;  визначення  ліквідності 
і  фінансової  стійкості  підприємства.  У  процесі 
фінансового аналізу найчастіше використовується 
система фінансових показників. Їх аналіз дозволяє 
виявити  симптоми  прихованих  явищ,  проблеми, 
що потребують глибокого вивчення. Для цього за 
словами Костирка Р. О. необхідно знати внутрішні 
і зовнішні фактори їх формування: загальноеконо-
мічні умови, умови в галузі, політику адміністрації 
підприємства і інше [1]. 

Більш детальний аналіз не завжди підтверджує 
висновки,  зроблені  на  основі  фінансових  показ-
ників, тому що на їхній рівень впливає специфіка 
окремих підприємств, середнє значення галузевих 
даних і інше. Але вивчення коефіцієнтів при аналізі 
фінансового стану необхідне і актуальне, оскільки 
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дозволяє  зрозуміти  процеси,  що  відбуваються,  і 
правильно оцінити їх не лише для поточного року, 
а  також на перспективу. Найважливішими коефіці-
єнтами є: ліквідність, ділова активність, фінансова 
стійкість і рентабельність. При цьому, як зазнають 
вчені Брітченко І. і Перепелиця Р. важливим у про-
цесі формування методик аналізу є розмежування 
понять платоспроможність та кредитоспроможож-
ність позичальника [2]. 

Владичин  У.В.  у  своїх  працях  досить  значну 
роль  відводить  аналізу  кредитоспроможності, 
відзначаючи, що  саме  це  є  запорукою  зниження 
ризику неповернення кредиту та збитковості банку 
[3].  Версаль  Н.І.,  аналізуючи  значення  кредито-
спроможності  більше  уваги  акцентує  на  кредит-
ному ризику банку, який є результатом раціональ-
ного  чи  нераціонального  відбору  позичальників 
[4].  В Україні активізувались дослідження ризиків 
кредитування підприємств різних  секторів  еконо-
міки,  з  огляду  на що  звертається  увага  на  необ-
хідність  індивідуального  підходу  до  оцінювання 
кредитоспроможності  підприємств  в  залежності 
від сфери діяльності [5; 6; 7].

У  розвинутих  країнах  теорія  та  практика  оці-
нювання  кредитоспроможності  позичальників 
розвивалась  разом  з  розвитком  ринку  банків-
ських послуг. При цьому усі сучасні методики ана-
лізу  та  моделі  прогнозування  кредитних  ризиків 
базуються  на  результатах  аналізу  значної  кіль-
кості  проб  та  помилок  у  банківському  секторі,  а 
інколи ще й на результатах  великих фінансових 
потрясінь [8; 9]. 

На відміну від країн з великим досвідом запо-
бігання  фінансовим  ризикам  в  Україні  у  зв’язку 
з  недостатнім  рівнем  розвитку  ринку  банківських 
послуг  постійно  здійснювались  спроби  врегулю-
вати  кредитні  ризики  при  допомозі  нормативних 
положень,  як це робилось Національним банком 
України  для  забезпечення  формування  резервів 
за  кредитними операціями  [10;  11]. Втім ці  поло-
ження часто використовувались банками України і 
для оцінювання кредитоспроможності клієнтів. 

Аналіз  праць  польських  учених  дає  підстави 
стверджувати, у цій країні дослідження теоретич-
них  основ  кредитоспроможності  позичальників  є 
достатньо  новим  напрямом  фінансової  науки,  а 
також  свідчить  про  переважання  кількості  праць 
щодо ролі  кредитного аналізу  у  процесі  кредиту-
вання  малих  і  середніх  підприємств  [12;  13;  14]. 
Слід зазначити, що це є відображенням специфіки 
суб’єктної  структури  реального  сектора  еконо-
міки Польщі, а  також особливостей формування, 
еволюції  та  функціонування  банківської  системи 
Польщі.

Фінансовий  ринок  неминуче  залежить  від 
рівня  ефективності  діяльності  усіх  учасників. 
Неможливо  досягти  високого  рівня  ефективності 
діяльності  банківського  сектора  економіки  без 

належного рівня розвитку та фінансової стійкості 
реального сектора економіки [15].

Формулювання цілей статті. Завданням 
нашого  дослідження  є  формування  теоретичних 
основ  та  окреслення  практичних  особливостей 
аналізу кредитоспроможності позичальників.

Виклад основного матеріалу. Одним  із  най-
важливіших  принципів  банківського  кредиту-
вання  є принцип поверненості наданого кредиту 
у  чітко  обумовлені  строки.  Цілком  очевидно,  що 
при  наданні  кредиту  перед  банком  постає  про-
блема  невизначеності  того,  чи  буде  його  повер-
нуто  вчасно  і  чи  буде  його  повернуто  взагалі. 
З  огляду  на  це  основним  завданням  банківської 
установи при наданні  кредиту є моніторинг рівня 
невизначеності і детальний аналіз ризику.

Кредитор  виявляє  довіру  до  позичальника, 
надаючи йому кредит, а це означає, що він пови-
нен бути впевнений  у  тому, що  той  виконає  свої 
зобов’язання, які передбачені  кредитною угодою. 
У  зв’язку  з  цим  банк  повинен  здійснити  попере-
дню  фінансову  оцінку  позичальника  щодо  мож-
ливості  та  доцільності  надання  йому  кредиту,  а 
також  визначити  ймовірність  його  своєчасного 
погашення  у  відповідності  з  умовами  кредитного 
договору. Результат цієї оцінки і характеризує кре-
дитоспроможність клієнта банку.

Здатність повернути борг потрібно пов’язувати 
не тільки з фінансовими можливостями позичаль-
ника,  але й  з  його моральними якостями,  видом 
його діяльності, величиною частки капіталу, вкла-
деного  в  нерухоме  майно,  можливістю  заробити 
кошти для погашення  кредиту. М. Бунге в роботі 
«Теорія  кредиту»  наводить  вислів  французького 
банкіра  Ло:  «Довіряючи,  ми  звертаємо  увагу  на 
їх  (позичальників) чесність – вона переконує нас 
в тому, що ми не будемо обдурені, на їх майстер-
ність – вона дає нам надію, що вони не помиля-
ються в розрахунках, на рід занять – цим визнача-
ється надія на відсоток, який ми очікуємо». Тобто, 
М.  Бунге  пов’язував  кредитоспроможність  з  яко-
мога більшою «унерухомленістю  капіталу»  і  вва-
жав гарантією повернення боргу вкладання коштів 
у нерухомість [16]. 

Сучасні вимоги банків-кредиторів щодо креди-
тоспроможності, в першу чергу, пов’язані  із наяв-
ністю  у  позичальника  здатності  заробити  кошти 
для погашення кредиту в процесі їх кругообороту. 
Тому  актуальним  є  питання  створення  якісно 
нової, грунтовно продуманої методології комплек-
сної оцінки позичальника, яка б давала реальний 
об’єктивний результат з урахуванням кількісних та 
якісних показників, динаміки їх зміни та визначен-
ням можливості погашення боргу протягом усього 
періоду  дії  кредитної  угоди.  Банк  зобов’язаний 
переконати позичальника у зацікавленості зі сто-
рони  останнього  в  правдивій  оцінці  його  креди-
тоспроможності,  оскільки  від  цього  залежить,  на 
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яких умовах йому буде надано кредит. Отже, кре-
дитоспроможність  можна  виділити  як  основний 
критерій, який забезпечує ефективність кредитних 
відносин.

Банки можуть надавати кредити усім суб'єктам 
господарської діяльності незалежно від їх галузе-
вої приналежності, статусу, форм власності у разі 
наявності у них реальних можливостей та право-
вих форм  забезпечення  своєчасного повернення 
кредиту та сплати процентів за користування ним, 
тому  при  наданні  кредитів  будь-який  банк  стика-
ється з необхідністю оцінки кредитоспроможності 
позичальника,  прогнозування  ризику  неповер-
нення кредиту і прийняттям рішення про надання 
або   відмову   у наданні кредиту. Ця процедура є 
обов'язковою, і її результати істотно впливають як 
на результати конкретних кредитних угод, так і на 
ефективність кредитної діяльності банку в цілому. 
Для  позичальника  оцінка  кредитоспроможності 
також важлива, оскільки від її результату залежить 
в якому обсязі буде наданий кредит і чи буде він 
наданий  взагалі.  Банк  повинен  проводити  комп-
лексну  оцінку  кредитоспроможності  позичаль-
ника регулярно і сам факт цього має стимулювати 
позичальника  підвищувати  ефективність  своєї 
фінансово-господарської  діяльності.  Наслідком 
систематичних помилок в оцінці кредитоспромож-
ності  позичальника може  бути  погіршення  якості 
кредитного  портфеля,  через  що  банк  змушений 
збільшувати витрати на додаткове резервування. 
Щоб уникнути цього, необхідно розробляти і засто-
совувати  науково  обгрунтовані  методики  оцінки 
кредитоспроможності позичальника. 

Сьогодні  немає  єдиного  визначення  поняття 
кредитоспроможності.  Наведемо  найбільш  часто 
вживані:

1)  Кредитоспроможність  –  це  здатність  пози-
чальника  повністю  та  у  чітко  окреслений  термін 
розрахуватись за своїми зобов’язаннями .

2)  Кредитоспроможність  –  це  якісна  оцінка 
фінансового  стану  позичальника,  яка  здійсню-
ється  банком  для  вирішення  питання  про  мож-
ливість  і умови кредитування та дозволяє перед-
бачити  можливість  своєчасного  повернення 
кредитів, а також їхнє ефективне використання .

3) Кредитоспроможність – наявність умов для 
отримання кредиту, спроможність повернути його 
в повному обсязі й у визначений банком термін. 

4) Поняття кредитоспроможності включає пра-
вовий  і  господарсько-фінансовий  стан  позичаль-
ника,  який  визначає  наявність  передумов  для 
одержання ним  кредитів.

5)  Кредитоспроможність  –  це  здатність  пози-
чальника в повному обсязі і у визначений кредит-
ною угодою термін розрахуватися за своїми борго-
вими зобов'язаннями.

Кредитоспроможність  оцінюється  з  позиції 
банку, а банк, перш за все, цікавить саме спромож-

ність  позичальника  розраховуватися  за  своїми 
зобов’язаннями. У певній мірі останнє формулю-
вання найточніше відповідає сутності поняття кре-
дитоспроможності,  тому що боргові  зобов’язання 
можуть  містити  і  зобов’язання  повернення  кре-
диту, і виплати процентів, і інші зобов’язання пози-
чальника.  Однак  слід  зробити  кілька  уточнень. 
Зокрема,  слід  зазначити,  що  зобов’язання  пози-
чальника  можуть  погашатися  з  різних  джерел  і 
різними  видами  активів,  що  характеризує  його 
платоспроможність.  Проте  кредитні  зобов’язання 
позичальника  перед  банком  повинні  бути  пога-
шені виключно грошовими коштами, що характе-
ризує  його  кредитоспроможність.  Є  необхідність 
використання  для  оцінки  кредитоспроможності 
позичальників  терміну  «потік  грошових  коштів», 
який  слід    розуміти  як  рух  виключно  грошових 
коштів,  тому  що  «грошовий  потік»  згідно  Міжна-
родних  стандартів  бухгалтерського  обліку  –  це 
надходження  та  вибуття  грошових  коштів  та  їх 
еквівалентів. Крім того, ми вважаємо, що як потен-
ційне    джерело  погашення  кредитної  заборгова-
ності слід розглядати в основному потоки грошо-
вих  коштів  від  операційної  діяльності  (основної), 
які  носять  регулярний  характер.  Якщо  підприєм-
ство отримує чисті грошові надходження від інвес-
тиційної діяльності (наприклад від продажу свого 
майна), то це не буде свідченням його високої пла-
тоспроможності, а скоріше є результатом неплато-
спроможності, а отже і неспроможності повернути 
кредит. Висновок  про  кредитоспроможність  пози-
чальника  повинен  спиратись  на  конкретні  умови 
кредитування,  у  контексті  яких  здійснювалася 
оцінка  кредитоспроможності,  тому що  той  самий 
позичальник  може  бути  визнаний  кредитоспро-
можним відповідно до одних умов кредитування і 
некредитоспроможним за інших обставин. 

 З урахуванням викладеного вище визначення 
поняття  кредитоспроможності  можна  сформу-
лювати  так:  кредитоспроможність  -  це  здатність 
позичальника, за окреслених умов кредитування, 
в  повному  обсязі  і  у  визначений  кредитною  уго-
дою  термін  розрахуватися  за  своїми  борговими 
зобов’язаннями  грошовими  коштами, що  генеру-
ються ним у процесі операційної діяльності . 

Оцінка  кредитоспроможності  потенційного 
клієнта  банку  –  це  у  значній  мірі  оцінка  рівня 
ризику,  який  притаманний    кредитним  відноси-
нам,    оскільки  кредитний  ризик  є  ризиком  ймо-
вірного  невиконання  позичальником  зобов’язань 
за  кредитними операціями. Оцінювання  кредито-
спроможності позичальника є одним із  декількох 
способів захисту від кредитного ризику. Під плато-
спроможністю  клієнтів  банку розуміють  спромож-
ність юридичної особи своєчасно і повністю вико-
нати свої платіжні зобов’язання, які випливають із 
будь-яких  операцій  грошового  характеру.  Відмін-
ність цих понять представлено в табл. 1. 
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На відміну  від  оцінювання платоспроможності 
підприємств  будь-якими  суб’єктами  ринку  метою 
аналізу    кредитоспроможності  є  отримання  бан-
ком об’єктивної оцінки результатів діяльності пози-
чальника,  на  підставі  якої  він  приймає  рішення 
щодо можливості і умов  кредитування.

Банки  зобов’язані  розробляти  і  затверджу-
вати  внутрішньобанківські  положення    про  поря-
док  проведення    кредитних    операцій    та    мето-
дику    оцінки    фінансового    стану  позичальника.  
За такими критеріями як оцінка фінансового стану 
позичальника,  стан  обслуговування  позичальни-

Таблиця 1
Відмінності понять «кредитоспроможність» і «платоспроможність» [2]

Кредитоспроможність Платоспроможність
Поняття вужче, порівняно з поняттям «платоспроможність»  Містить у собі поняття «кредитоспроможності» 

Прогнозує платоспроможність підприємства на строк кредиту  Фіксує неплатежі за попередній період або на 
певну дату 

Характеризує можливість погашення частини загального боргу, а 
саме – кредитної заборгованості

Характеризує здатність і можливість погасити 
всі види заборгованості 

Джерела погашення: виручка від реалізації продукції, виручка від 
реалізації майна, що забезпечує кредит, гарантія іншого банку 
або підприємства, страхове відшкодування 

Джерела погашення: виручка від реалізації 
продукції, виручка від реалізації майна 
підприємства 

Таблиця 2
Характеристика основних показників оцінювання кредитоспромождності позичальників  

в методиках PARTS і CAMPARI
PARTS CAMPARI

PURPOSE – ціль кредиту CHARACTER – репутація позичальника
AMAUNT – розмір кредиту ABILITY – оцінка бізнесу (спроможність погашення)
REPEYMENT – механізм погашення MEANS –маржа, дохідність
TERMS – строк кредиту PURPOSE – ціль кредиту
SECURITI – забезпечення AMOUNT – обґрунтування суми

REPAYMENT – умови погашення
INSURANCE – страхування кредитного ризику

Рис. 1. Підходи до оцінки  кредитоспроможності позичальника [17]
  

Оцінка кредитоспроможності позичальника

Комплексного аналізу Класифікаційні (статистичні) 

Правило «5С»Бально-рейтингові

PARSER
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Правило «5С» поганих кредитів
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ком кредитної   заборгованості   за основним бор-
гом  і  процентів  за  ним  у  розрізі  кожної  окремої 
заборгованості  та рівень забезпечення  кредитної 
операції  здійснюється  аналіз  кредитного  порт-
феля та якісна класифікація кредитних операцій.

У світовій практиці застосовували низку мето-
дик  оцінки  кредитоспроможності,  в  основу  яких 
покладено  аналіз  фінансового  стану  позичаль-
ника  та  його  надійності  щодо  своєчасного  пога-
шення банківського боргу. В американській  прак-
тиці  застосовують  загальновідоме  правило  «5С» 
(абревіатура  від  перших  літер  базових  критеріїв 
кредитування).  Комерційні  банки  європейських 
країн  використовували  такі  відомі  системи,  як 
PARTS, CAMPARI (табл. 2).

Основні  підходи  до  оцінювання  кредитоспро-
можності позичальника подані на рисунку 1.

Вивчаючи досвід кредитування юридичний осіб 
у  Польщі  ми  помітили,  що  з  2010  до  2018  року 
триває постійне спрощення процедур оцінювання 
кредитоспроможності  позичальника.  При  цьому, 
як у всіх європейських країнах у Польщі усі банки 
використовують кредитний скоринг.

Кредитний скоринг (система кредитних балів) – 
це числовий статистичний метод, що передбачає 
бальну систему аналізу якісних і кількісних показ-
ників  кредитоспроможності  позичальника  і  вико-
ристовується  кредитно-фінансовими  установами 
як  для  оцінювання  кредитоспроможності  пози-
чальників, так і для визначення ризиків, пов’язаних 
зі споживчим кредитуванням. 

Розрізняють  скоринг  заяви,  що  базується  на 
характеристиках клієнта, що поєднуються з пара-
метрами  кредитної  заяви.  Скоринг  поведінки  – 

Таблиця 3
Методики та моделі кредитного скорингу

Вид Рішення Джерело інформації 

Скоринг заяв 

Рішення стосовно надання кредиту, включаючи: 
 – Затвердження/відхилення /передавання на додатковий розгляд 
 – Обмеження використання 
 – Ціноутворення залежно від наявних ризиків 

Заява на отримання 
кредиту 

Звіт кредитного бюро 

Скоринг 
поведінки 

Рішення стосовно управління рахунком, включаючи: 
 – Прострочені внески 
 – Управління доступом 
 – Ціноутворення залежно від наявних ризиків 
 – Управління кредитною лінією 

Кредитна справа клієнта 
Внутрішні дані за 

платежами 

Скоринг 
кредитного 

бюро 

Рішення стосовно надання кредиту, включаючи: 
 – Затвердження/відхилення/передавання на додатковий розгляд 
 – Обмеження використання 
 – Ціноутворення залежно від наявних ризиків 
Рішення стосовно управління рахунком, включаючи: 

 – Прострочені внески 
 – Управління доступом 
 – Ціноутворення  залежно від наявних ризиків 
 – Управління кредитною лінією 

Звіт кредитного бюро 

Таблиця 4
Комплексний аналіз стану підприємства-позичальника у банку Польщі

Показники Назва показника Найкраще Найгірше Вага 
внутрішня

Вага 
розділу

Прибутковості Продажу 10% i більше 0% i менше 0,28 0,35
ROE 20% i більше 0% i менше 0,28
ROA 10% i більше 0% i менше 0,44/1,00

Ліквідності Поточна ліквідність 250% i більше 120% i менше 0,20 0,25
Абсолютна 
ліквідність. 100% i більше 50% i менше 0,32

Загальна ліквідність 300% i більше 100% i менше 0,48/1,00

Ділова активність Цикл реалізації 
(оборот деб.) 15 днів i менше 90 днів i більше 0,33 0,15

Ротація запасів 19 днів i менше 120 днів i більше 0,33
Ротація зобов’язань 15 днів i менше 90 днів i більше 0,34/1,00

Структура 
фінансування

Капіталом 
необоротних активів 140% i більше 80% i менше 0,28 0,25

Частка 
довгострокових 

кредитів
15% i менше 200% i більше 0,32

Капітал/ Кредит 10% i більше 70% i менше 0,40/1,00
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здійснюється на основі інформації про виконання 
кредитних  зобов’язань  клієнтом  (стан  рахунку, 
використання  кредитної  лінії,  наявність  заборго-
ваності). Скоринг кредитного бюро – базується на 
історичних даних бази кредитного бюро. Цей вид 
скорингу  вважається  одним  з  найбільш  надійних 
та є однією з стандартних послуг кредитного бюро.

Кредитний скоринг, що передбачає бальну сис-
тему аналізу якісних і кількісних показників креди-
тоспроможності  позичальника  передбачає  відпо-
відні рішення для кожного його виду (табл. 3). 

Нами було підібрано кільк а методик, які вико-
ристовуються банками  у Польщі  для оцінювання 
кредитоспроможності  позичальника  –  юридичної 
особи (табл. 4, 5).

За  результатами  оцінювання  визначається 
клас позичальника. При цьому ми бачимо, що най-
кращий показник  і, відповідно, найвищий клас за 
класифікацією присвоюється підприємству у якого 
загальна сума балів рівна і вища 1.

Отже чим більше балів, тим нижчий клас пози-
чальника і, відповідно, вищий ризик кредитування. 
Згідно  з  цією  методикою  від  0  до  17  балів  буде 
найвищий клас позичальника  (1+) від 18 до 27 – 
1 клас, а від 28 до 37 – клас 1-. При цьому за опи-
саною методикою може бути 13 класів позичаль-
ника.

Подані  вище  методики  відображають  праг-
нення  банків  до  використання  скорингових  сис-
тем  оцінювання  кредитоспроможності  позичаль-
ника  з  максимальним  спрощенням  процедур  і 
використанням  мінімальної  кількості  фінансових 
показників. Особливо  це  проявляється  у  процесі 
кредитування  підприємств  малого  і  середнього 
бізнесу. Завдяки ефективній системі відбору пози-
чальників  у  Польщі  невелика  кількість  підпри-
ємств-позичальників мають прострочену заборго-
ваність  понад 90 днів [18].

На  підставі  аналізу  результатів  використання 
системи балів можемо виділити основні переваги 
використання кредитного скорингу:

- зменшення витрат банку завдяки відбору най-
більш надійних клієнтів; 

- прискорення процесу надання кредиту; 
-  зменшення  кількості  недобросовісних  пози-

чальників; 
- проведення моніторингу поточного стану клі-

єнтів; 
- використання різних видів скорингових карт; 
- автоматична перевірка даних; 
-  постійний  нагляд  за  функціонуванням  сис-

теми спеціалістами кредитного відділу. 
Додаткову інформацію щодо фінансового стану 

позичальника у європейських банках отримують зі 
звіту  про  рух  грошових  коштів  підприємства.  Як 
відомо цей звіт містить інформацію про чисті гро-
шові  потоки  в  результаті  операційної,  інвестицій-
ної та фінансової діяльності. Експрес-аналіз дуже 
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легко здійснюється на основі застосовуваної мето-
дики, яка подана в таблиці 6.

Згідно з цією методикою кожна з ситуацій, яка 
відображає  додатні  чи  від’ємні  значення  чистих 
грошових  потоків  позичальника  має  свою  інтер-
претацію та своє значення у процесі кредитування. 
Коротко опишемо їх.

1:  Додатні  надходження  коштів  від  усіх  видів 
діяльності підприємства. Акумулює кошти  і може 
їх інвестувати. У випадку помірного класу за сис-
темою оцінювання може бути підставою для при-
йняття позитивного рішення про кредитування

2: Висока прибутковість і прибуток може вико-
ристовуватись на розвиток і на сплату зобов’язань.

3: Типова ситуація, коли маємо дії з реструкту-
ризацією. Ця інформація має неоднозначне трак-
тування  і  рішення про  кредитування  залежатиме 
від класу позичальника.

4: Підприємство, що розвивається. Найсприят-
ливиша ситуація для кредитування.

5: Від’ємні суми в операційній і додатні в інших – 
труднощі у веденні бізнесу. Кредитування непри-
пустиме.

6: Типова ситуація для нових підприємств, які 
починають розвиватись.

7:  Недобір  коштів  покривається  продажем 
активів. Найгірший випадок. Загроза банкрутства. 
Кредитування неприпустиме.

8: Від’ємний  рух  коштів.  Кредитування  непри-
пустиме.

В  європейських  банках  використовується 
коефіцієнт  погашення  (обслуговування)  боргу  –  
Debt-Service Coverage Ratio  (DSCR),  який визна-
чається  діленням    чистого  прибутку  (як  варіант 
прогнозованого) на суму кредиту («тіло кредиту»).

Глибина  аналізу  кредитоспроможності  зале-
жить також від наявності чи відсутності в минулому 
кредитних відносин підприємства з даним банком, 
від результатів його фінансової діяльності, розмі-
рів і строків надання кредитів.

На  основі  оцінки  кредитоспроможності  пози-
чальника  і  ефективності  комерційної  угоди  (про-
екту) банк приймає рішення про доцільність видачі 
підприємству  кредиту  і  укладає  з  ним  кредитний 
договір.

Зміст  кредитного  договору  визначається  під-
приємством і банком самостійно. В ньому перед-
бачається  ціль  кредитування,  умови  і  порядок 
видачі  і  погашення  кредиту,  спосіб  забезпечення 
кредиту, процентні ставки за кредит, права і відпо-
відальність сторін, інші умови. Усі ці умови перебу-

вають у прямій залежності від результатів аналізу 
кредитоспроможності позичальника.

Висновки з проведеного дослідження. Зва-
жаючи  на  те,  що фінансовий  стан  позичальника 
залежить від результатів його операційної, інвести-
ційної і фінансової діяльності перед банком постає 
завдання  об’єктивного  аналізу  цих  результатів 
для  забезпечення мінімального  ризику  у  процесі 
кредитування.  Оцінювання  кредитоспроможності 
позичальника  є  процесом  комплексного  аналізу 
показників  діяльності  підприємства.  На  нашу 
думку найбільш значими показниками для аналізу 
фінансового  стану  позичальника  є  перш  за  все 
показники його операційної діяльності.

Теорія  та  практика  банківського  кредитування 
супроводжується  постійним  пошуком  новітніх 
методів та прийомів аналізу кредитоспроможності 
для мінімізації кредитного ризику. Найбільш прак-
тичними та достатньо апробованими є скорингові 
(бальні)  системи  оцінювання  кредитоспромож-
ності позичальника.

Кредитний аналіз не завжди підтверджує висно-
вки,  зроблені  на  основі  фінансових  показників, 
тому що на їхній рівень впливає специфіка діяль-
ності  окремих  підприємств  в  тій  чи  іншій  країні. 
Тому  методологія  побудови  комплексних  систем 
аналізу кредитоспроможності позичальника пови-
нна  спиратись  на  міжнародні  стандарти  обліку 
та фінансової  звітності,  існуючі нормативні поло-
ження центральних банків та специфіку діяльності 
банку і клієнта.

Теорія  та  практика  оцінювання  кредитоспро-
можності  позичальників  неминуче  розвивати-
меться  разом  з  розвитком  ринку  банківських 
послуг. Досвід діяльності банків у Польщі, зокрема 
і в частині аналізу кредитоспроможності позичаль-
ників є корисним для банків України. Особливо це 
проявляється в посткризовий період.
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EVALUATION THE CREDITWORTHINESS OF BORROWERS: EXPERIENCE OF POLAND

In  the process of research,  the theoretical approaches are formed and the practical peculiarities of bor-
rowers’  creditworthiness analysis are explained.  In  the article,  the meaning of  the financial analysis  in  the 
process of lending is revealed. The terms financial analysis and analysis of creditworthiness are differentiated. 
It is shown that the financial state of the enterprise depends on the results of its operational, investment and 
financial activity. The most important indicators of credit analysis are the following: liquidity, business activity, 
financial stability and profitability.

It is proved that in the developed countries the theory and practice of the evaluation the creditworthiness of 
borrowers evolved together with the development of the banking services. Unlike in the countries with the large 
experience of financial risks prevention, in Ukraine, the several measures were taken to regulate the credit 
risks with the judicial documents. In Poland, the research of theoretical basis the creditworthiness of borrowers 
is quite a new trend of financial science.

It is proved that the liabilities of the borrower should be paid off exceptionally by the cash, which charac-
terises its creditworthiness. The regular cash flows from the operating activity should be considered as the 
potential source of debt payment. The definition of creditworthiness as the ability of borrower in the full amount 
and in the defined by credit agreement time to pay its debts with the money resources, generated in the opera-
tional activity is formulated. 

The methods of analysis the creditworthiness of the borrowers in the Polish banks are given. It is proved 
that the contemporary methods are loan scoring, the system of credit grades of the borrower. It is shown, that 
thanks to the usage of grade system the list of benefits is formed in the process of credit analysis. The benefits 
are the following: decrease of the bank expenses, speeding up the process of crediting, monitoring of the cur-
rent state of borrowers.

It is shown that the additional information in the European banks is received from the report about the cash 
flow of borrower. The importance of the methodology of evaluation the demand of the enterprise for the credit 
resources is revealed.

It is proved that the evaluation of the creditworthiness of the borrower is the process of complex analysis 
of the enterprise activity indicators. The methodology of complex systems of analysis the creditworthiness of 
the borrower should be based on the international standards of reporting, existing regulatory documents of 
the central banks. The experience of Poland is useful for the Ukrainian banks. It is especially important for the 
improvement the scoring systems of the evaluation the financial situation of the borrower.
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Постановка проблеми. Формування ринкової 
економіки в Україні, привели до необхідності роз-
робки нових правил ведення бізнесу, які дозволя-
ють  підприємству  приймати  самостійні  рішення, 
і  відповідати  за  отримані  результати.  У  зв'язку  
з цим, напрацювання в сфері управління фінансо-
вим  станом  суб’єкта  господарювання  вимагають 
постійного удосконалення, з метою отримання під-
приємством максимального прибутку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Формуванням  ефективної  системи  управління 
фінансовим  станом  підприємства  займаються 
багато  науковців  та  практикуючих  економістів 
таких  як:  І.  А.  Бланк,  М.  Д.  Білик, Ю.  А.  Верига, 
М.  Я.  Дем’яненко,  Коробов  М.  Я.,  Поддерьогін 
А. М., Савицька Г. В., Цал-Цалко Ю. С.

Постановка завдання.  Метою  проведення 
даного  дослідження  є  теоретичне  обґрунтування 
поняття  «фінансовий  стан  підприємства»,  та 
визначення основних напрямків управління ним. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В  сучасних  умовах  господарювання,  для  мене-
джерів вищої ланки, постає проблема підвищення 
ефективності управління фінансовим станом під-
приємства, оскільки економічні перетворення, такі 
як: зміни податкового законодавства, зміни кредит-
ного і валютного ринків, спонукають їх до форму-
вання гнучкої фінансової політики, і постійного моні-
торингу  внутрішнього  і  зовнішнього  середовища, 
задля  забезпечення  прибутковості  підприємства.

Управління  підприємством  є  складним  про-
цесом,  який  повинен  виконуватися  безперервно. 

На  сьогоднішньому  етапі  розвитку  економіки 
України,  цей  процес  ускладнюється  кризовими 
явищами, особливо в умовах нестачі фінансових 
ресурсів. 

На думку Большакова А. С. управління – це про-
цес розподілу й руху ресурсів в організації з напе-
ред заданою метою, за наперед розробленим пла-
ном і з безперервним контролем за результатами 
діяльності [1, с. 14]. 

За словами Райзберга Б. А., управління це: 
1) свідома цілеспрямована дія з боку суб’єктів, 

керівних  органів  на  людей  і  економічні  об’єкти, 
здійснювана  з  метою  спрямувати  їхні  дії  й  отри-
мати бажані результати; 

2)  великий підрозділ  найвищих органів  управ-
ління, департамент [2, с. 349].

За словами С.  І. Михайлова – управління під-
приємством  або  іншими  первинними  суб’єктами 
господарювання – це постійна й систематична дія 
на діяльність його структур для забезпечення зла-
годженої роботи та досягнення кінцевого позитив-
ного результату [3, с. 4].

На  основі  даних  тлумачень,  можна  зробити 
висновок, що управління підприємством, це склад-
ний процес який охоплює всі  складові діяльності 
підприємства,  має  безперервний  характер,  та 
високий ступень контролю, і направлений на одер-
жання  головної  мети  діяльності  підприємства  – 
одержання  позитивного  фінансового  результату, 
тобто прибутку.

Управління  фінансовим  станом  підприємство 
можливо  характеризувати  після  морфологічної 
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У статті представлено теоретичну сут-
ність управління фінансовим станом під-
приємства. Обґрунтовано поняття «управ-
ління» за допомогою літературних джерел. 
Проведено морфологічну оцінку визначення 
«фінансовий стан підприємства». На цій 
основі, автором, було синтезовано еконо-
мічну категорію «управління фінансовим 
станом підприємства». Наведено основні 
функції, що повинні виконуватися на підпри-
ємстві в рамках управління його фінансовим 
станом.
Ключові слова: управління, фінансовий 
стан, фінансові ресурси, фінансовий резуль-
тат, активи, капітал, зобов’язання, фінан-
сове планування, контроль.

В статье представлено теоретическую 
сущность управления финансовым состо-
янием предприятия. Обосновано понятие 
«управление» с помощью литературных 
источников. Проведено морфологическую 
оценку определения «финансовое состоя-
ние предприятия». На этой основе, авто-
ром, было синтезировано, экономическую 

категорию «управления финансовым состо-
янием предприятия». Приведены основные 
функции, которые должны выполняться 
на предприятии в рамках управления его 
финансовым состоянием. 
Ключевые слова: управление, финансовое 
положение, финансовые ресурсы, финансо-
вый результат, активы, капитал, обяза-
тельства, финансовое планирование, кон-
троль.

The article presents the theoretical essence of the 
management of the financial state of the enter-
prise. The concept of "management" with the 
help of literary sources is substantiated. A mor-
phological evaluation of the definition of "financial 
condition of the enterprise" was conducted. On 
this basis, the author, was synthesized, the eco-
nomic category of "management of the financial 
condition of the enterprise". The main functions 
that must be performed at the enterprise in the 
management of its financial condition are given.
Key words: management, financial position, 
financial resources, financial result, assets, capi-
tal, liabilities, financial planning, control.
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Таблиця 1
Морфологічна оцінка поняття «фінансовий стан підприємства»

Автор Визначення Ключові слова

Бланк І. А.
[4, с. 216]

Фінансовий стан підприємства є станом обсягу та структури активів, 
капіталу, а також основних фінансових результатів діяльності 
підприємства на певну дату

Обсяг та структура 
активів

Білик М. Д.
[5, с. 117]

Фінансовий стан підприємства – реальна (на фіксований момент часу) 
і потенційна фінансова спроможність підприємства забезпечити певний 
рівень фінансування поточної діяльності, саморозвитку та погашення 
зобов’язань перед підприємствами та державою

Фінансова 
спроможність

Дем’яненко М. Я.
[6, с. 316]

Фінансовий стан підприємства – комплексне поняття, що відображає 
якісну сторону його виробничої та фінансової діяльності та є 
результатом реалізації усіх елементів зовнішніх і внутрішніх фінансових 
відносин підприємства

Комплексне 
поняття

Коробов М. Я.
[7, с. 173]

Фінансовий стан підприємства – міра забезпеченості підприємства 
необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх 
розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та 
грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями

Міра 
забезпеченості 
фінансовими 
ресурсами

Верига Ю. А.
[8, с. 630]

Фінансовий стан підприємства – здатність підприємства формувати і 
залучати кошти, повертати борги і покривати збитки

Здатність 
формувати кошти

Поддерьогін А. М.
[9, с. 130]

Фінансовий стан підприємства – комплексне поняття, яке є результатом 
взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, 
визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і 
характеризується системою показників, що відображають наявність, 
розміщення і використання фінансових ресурсів

Характеризується 
системою 
показників

Савицька Г. В.
[10, с. 250]

Фінансовий стан підприємства – економічна категорія, яка відображає 
стан капіталу в процесі його кругообігу та спроможність суб’єкта до 
саморозвитку на фіксований момент часу

Економічна 
категорія

Цал-Цалко Ю. С.
[11, с. 321]

Фінансовий стан підприємства – сукупність показників, що 
відображають наявність, розміщення і використання ресурсів 
економічних систем, реальні та потенційні фінансові можливості

Фінансові 
можливості

Визначення 
автора

Фінансовий стан підприємства – економічна категорія, що характеризується мірою 
забезпеченості активами, капіталом, для здійснення ефективної господарської діяльності та 
своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями

Рис. 1. Функції управління фінансовим станом підприємства

Функції управління фінансовим станом підприємства

планування

організація

координація

контроль

Процес систематичної підготовки управлінських 
рішень, які прямо або опосередковано впливають на 
обсяги фінансових ресурсів, узгодження джерел їх 
формування та напрямів використання, а також 
величини показників підприємства в плановому 
періоді, що забезпечують рішення завдань найбільш 
раціональним шляхом для досягнення його цілей у 
перспективному періоді

Підготовка фінансової звітності щодо формування, 
розподілу та використання фінансових ресурсів 
підприємства 

Координація дій всіх ланок менеджерів щодо 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності
підприємства, з метою ефективного використання 
фондів фінансових ресурсів підприємства

Процес постійного моніторингу за формуванням, 
розподілом та використанням фондів фінансових 
ресурсів підприємства з метою підвищення 
ефективності діяльності підприємства та зміцнення 
його фінансового стану.
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оцінки поняття «фінансовий стан», який наведено 
в таблиці 1.

Таким  чином,  управління  фінансовим  станом 
підприємства - це процес який охоплює фінансову 
складову  суб'єкта  господарювання,  тобто  управ-
ління  фінансовими  ресурсами  (формуванням 
активів підприємства, і своєчасних розрахунків за 
зобов'язаннями), з метою отримання позитивного 
фінансового результату, і планування своєї діяль-
ності на майбутні періоди, задля виконання осно-
вної функції господарюючого суб’єкта.

На основі синтезу тлумачень управління підпри-
ємством  та фінансовий  стан  підприємства,  мож-
ливо виділити основі функції, що повинно викону-
вати підприємство під час управління фінансовим 
станом, як наведено на рис. 1.

Функції, що наведено на рисунку 1, при їх реа-
лізації, дозволять підприємству в не простих еко-
номічних умовах досягти фінансового успіху, адже 
при злагодженій роботі всіх структурних підрозді-
лів  суб’єкта  господарювання,  і  прийняття  ефек-
тивних  управлінських  рішень,  негативні  зовнішні 
зміни дозволять вчасно реагувати на всі виклики, 
і не допустити погіршення фінансового стану під-
приємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
Таким чином, можна зробити висновки, що кожне 
підприємство  потребує  ефективного  управління, 
особливо  це  стосується  управління  фінансовим 
станом,  адже  налагодження  системи  постійного 
моніторингу за фінансовими ресурсами, їх надхо-
дженням,  та  ефективним  використанням,  дадуть 
можливість підприємству досягти основної мети – 
одержання максимального прибутку.
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THEORETICAL SITUATION OF MANAGEMENT OF THE FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE

In modern economic conditions, for senior managers, there is a problem of improving the management of 
the financial state of the enterprise, as economic transformations, such as: changes in tax legislation, changes 
in the credit and currency markets, encourage them to form a flexible financial policy, and continuous monitor-
ing of internal and external environment, in order to ensure profitability of the enterprise.

Enterprise management is a complex process that must be carried out continuously. At this stage of devel-
opment of the Ukrainian economy, this process is complicated by crisis phenomena, especially in the absence 
of financial resources.

Based on these interpretations, it can be concluded that enterprise management is a complex process that 
covers all components of an enterprise, has a continuous character, and a high level of control, and is aimed 
at obtaining the main goal of the enterprise's activity - obtaining a positive financial result, that is, profit.

Thus, management of the financial condition of an enterprise is a process that involves the financial com-
ponent of an entity, that is, the management of financial resources (the formation of assets of an enterprise, 
and timely settlement of liabilities), in order to obtain a positive financial result, and planning its activities for the 
future periods, for the purpose of performing the main function of the business entity.

The functions shown in Figure 1, in their implementation, will allow the company to achieve financial suc-
cess  in  not  simple  economic  conditions,  because  in  the  coordinated work  of  all  structural  subdivisions  of 
the entity, and the adoption of effective management decisions, negative external changes will allow timely 
response to all challenges, and prevent the deterioration of the financial condition of the enterprise. Thus, it can 
be concluded that each enterprise needs effective management, especially as it relates to the management of 
the financial state, since the establishment of a system of continuous monitoring of financial resources, their 
inflow, and effective use will enable the company to achieve its main goal - maximizing profit.
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Постановка проблеми.  Проблема  пошуку 
інструментів  забезпечення  економічного  зрос-
тання є однією з найгостріших в економічній тео-
рії. За останні сто років науковцями та практиками 
розроблено ряд положень щодо ефективних спо-
собів стимулювання розвитку економіки, проте, у 
своїй  більшості,  вони  є  дієвими  лише  упродовж 
короткого періоду часу. Кожна економічна криза є 
наслідком прорахунків у виборі методів та інстру-
ментів  макроекономічної  політики,  адекватних 
існуючій ситуації. 

Аналіз  досвіду  економічного  розвитку  країн 
з  високим  рівнем  життя  громадян  дає  підстави 
стверджувати,  що  провідна  роль  у  забезпеченні 
довгострокового  зростання  належить  інструмен-
там  стимулювання  внутрішніх  механізмів  розви-
тку. До них, зокрема, належать фінансові ресурси 
населення. Теорія поведінкових фінансів дає нам 
підстави  стверджувати,  що  фінанси  домогоспо-
дарств  відіграють  значну  роль  у  забезпеченні 
збалансованості економіки. Тобто населення кра-
їни, володіє певним фінансовим потенціалом, під 
яким варто розуміти перспективну здатність насе-
лення формувати направлені фінансові потоки, які 
залежно від величини, інтенсивності та швидкості 
визначатимуть  стан  економіки  країни  у  майбут-
ньому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В  економічній  літературі  концепція  фінансового 
потенціалу  є  досить  поширеною.  Учені  засто-
совують  її  для  оцінювання  фінансової  здатності 
суб’єкту  господарювання  або  окремої  територі-

ально-економічної одиниці (міста, регіону, країни) 
забезпечити власний розвиток. При цьому, визна-
ченню  ролі  та  величини  фінансового  потенціалу 
населення  у  вітчизняній  та  зарубіжній  науковій 
літературі  приділяється  незначна  увага.  Напра-
цювання у цій сфері переважно стосуються оціню-
вання  фінансового  потенціалу  домогосподарств 
у  контексті  регіональних  фінансів  (А.М.  Вдови-
ченко (2013) [1], Т.В. Клименко (2013) [2].

Переважна  більшість  праць  у  сфері  фінан-
сів  домогосподарств  присвячена  проблемам 
формування  фінансових  потоків  населення  у  їх 
взаємозв’язку  із  тенденціями  розвитку  фінансо-
вого  ринку  та  фінансової  системи  країни.  Дослі-
дженню  окремих  аспектів  фінансів  домогоспо-
дарств  як  складової  фінансової  системи  країни 
приділяли  увагу  Р.С.  Квасницька  [3],  О.В.  Руд-
ницька  [4],  Р.А.  Слав’юк  [5]  та  інші.  Вивченням 
ролі  фінансів  домогосподарств  у  забезпеченні 
економічного  та  соціального  розвитку  займалися 
Т.І. Кізима [6], С.І. Юрій [7] та інші. 

Окремою  сферою  наукових  інтересів  учених 
є  дослідження  залежностей  потенціалу  ринку  та 
економічним  зростанням.  Проте  більшість  таких 
досліджень стосуються мікроекономічного аспекту 
оцінювання  розміру  ринку  та  зростання  окремої 
фірми.  Зокрема,  Thierry  Mayer,  Marc  J.  Melitz, 
Gianmarco  I.P.  Ottaviano  (2011)  [8],  довели  наяв-
ність  прямого  зв’язку  між  розміром  ринку,  конку-
ренцією та можливостями фірми щодо розвитку. 

Формулювання цілей статті. Завданням 
нашого  дослідження  є  формування  методології 
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У статті розкрито зміст фінансового 
потенціалу населення країни, його роль у 
забезпеченні економічного зростання країни 
та зв’язок із рівнем споживчого та інвести-
ційного потенціалів. Доведена наявність 
прямого суттєвого зв’язку між рівнем спо-
живчого потенціалу населення країни та 
величиною ВВП. Виявлено вплив фінансо-
вого потенціалу населення на рівень конку-
рентоспроможності країни. Оцінено рівень 
фінансового потенціалу населення України.
Ключові слова: фінансовий потенціал, еко-
номічне зростання, споживчий потенціал 
населення, інвестиційний потенціал насе-
лення.

В статье раскрыта сущность финансового 
потенциала населения страны, его роль в 
обеспечении экономического роста страны 
и связь с уровнем потребительского и 
инвестиционного потенциалов. Доказано 
наличие прямой существенной связи между 
уровнем потребительского потенциала 
населения страны и величиной ВВП. Выяв-

лено влияние финансового потенциала 
населения на уровень конкурентоспособно-
сти страны. Оценен уровень финансового 
потенциала населения Украины.
Ключевые слова: финансовый потенциал, 
экономический рост, потребительский 
потенциал населения, инвестиционный 
потенциал населения.

This thesis describes the content of the house-
holds’ financial potential, its role in ensuring the 
country&#39;s economic growth and the link with 
the level of consumer and investment potentials. 
The authors prove that there is a direct significant 
link between the level of the households’ con-
sumer potential and the size of GDP. The influ-
ence of the households’ financial potential on the 
level of the country competitiveness is revealed. 
In the paper the level of financial potential of 
Ukrainian households is estimated.
Key words: financial potential, economic 
growth, households’ consumer potential, house-
holds’ investment potential.
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оцінювання  зв’язку  між  фінансовими  можливос-
тями населення та економічним зростанням країни.

Виклад основного матеріалу. Застосування 
концепції  фінансового  потенціалу  до  фінансо-
вих  ресурсів  населення  (домогосподарств)  має 
певні методологічні особливості. По-перше, підхід 
фінансового потенціалу населення застосовується 
у межах макроекономічного аналізу, що відрізняє 
його  від  існуючих  концепцій.  По-друге,  складові 
фінансового  потенціалу  населення  мають  інший 
зміст та наповнення.

Фінансовий потенціал населення визначається 
споживчим  та  інвестиційним  потенціалом  (див. 
рис. 1).

Згідно  із  підходом  (Mankiw  (2000))  [9]  спожи-
вання є найбільшим компонентом випуску. Тобто 
домогосподарства  володіють  певним  споживчим 
потенціалом, який визначає ВВП країни за витрат-
ним  методом.  Споживчий  потенціал  населення 
країни характеризує місткість внутрішнього ринку, 
тобто максимально кількість товарів та послуг, яка 
може бути реалізована виробниками у межах кра-
їни. Фактично, що вищим є  споживчий потенціал 
населення,  то  вищим  є  його  платоспроможний 
попит, то більші можливості виробників щодо збуту 
продукції у середині країни. Споживчий потенціал 
населення є однією з важливих характеристикою 
вагомості  країни  у  зовнішній  торгівлі.  Високий 
споживчий  потенціал  населення  здатен  прива-
блювати  імпортерів,  підвищуючи  їх  конкуренцію. 
Ринок  країни,  у  якій  сформувалась  економіка  з 
такими  характеристиками  можна  класифікувати 
як ринок попиту. 

Відповідно  до  Яппеллі  та  Пагано  (1994)  [10] 
заощадження  населення  сприяють  збільшенню 
інвестицій та прискоренню темпів зростання ВВП. 
Це дає  нам підстави  стверджувати, що домогос-
подарства володіють певним інвестиційним потен- 
ціалом. 

Концепція  інвестиційного  потенціалу  набула 
широкого  використання  для  оцінювання  можли-
востей  розвитку  окремих  територіально-еконо-
мічних  одиниць  (міст,  регіонів  та  країн).У  вітчиз-
няній науковій літературі існує декілька визначень 

інвестиційного потенціалу. Досить часто розрізне-
ність трактувань обумовлена відмінностями сфер 
дослідження. Відносно  безальтернативним  є  під-
хід,  відповідно до якого  під  інвестиційним потен-
ціалом розуміють перспективну  здатність об’єкта 
здійснювати  інвестиційну  діяльність.  З  урахуван-
ням  цього,  під  інвестиційним  потенціалом  насе-
лення будемо розуміти його здатність формувати 
значні  заощадження,  які  визначають  внутрішні 
джерела фінансування  інвестиційних потреб еко-
номіки. Що вищим є такий потенціал, то багатшою 
є економіка, тим нижчою є її залежність від зовніш-
ніх джерел та кон’юнктури на міжнародних фінан-
сових  ринках.  Така  економіка  характеризується 
високою життєздатністю.

Отже,  високий  інвестиційний  потенціал  насе-
лення  забезпечує  високі  потенційні  можливості 
економіки до зростання. Так, згідно  із досліджен-
нями  Oxford  Economics  (2014)  збільшення  зао-
щаджень  домогосподарств  не  лише  забезпечує 
сім'ям більшу фінансову безпеку, але і допомагає 
національної  економіки  створити  стабільне  про-
цвітання.  Приріст  заощаджень  обумовив  низьку 
залежність економіки США від іноземного капіталу 
і зробить домогосподарства більш безпечним, що 
зміцнило довгострокове економічне зростання [11].

Високий споживчий потенціал домогосподарств 
у поєднанні із значним інвестиційним потенціалом 
формує  значну  конкурентоспроможність  еконо-
міки  країни. Так,  відповідно до методології Всес-
вітнього економічного форуму розрахунок Індексу 
глобальної  конкурентоспроможності  країн  (The 
Global Competitiveness  Index) здійснюють за два-
надцятьма  показниками,  до  яких,  зокрема  нале-
жить  розмір  ринку  (Market  size)  та фінансування 
через місцевий ринок акцій (Financing through local 
equity market). Ці показники є суміжними із визначе-
ними нами категоріями споживчого та  інвестицій-
ного потенціалів. Адже згідно  із нашим підходом, 
споживчий потенціал – це місткість внутрішнього 
споживчого  ринку,  а  інвестиційний  потенціал  – 
це  обсяг  фінансових  ресурсів  домогосподарств, 
залучених  у  економічний  оборот  через  фінансо-
вий ринок, у тому числі, через ринок акцій.

споживчий потенціал інвестиційний потенціал

місткість споживчого 
ринку

розмір фінансового ринку

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАСЕЛЕННЯ

Рис. 1. Складові та чинники фінансового потенціалу населення
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Відповідно до методологічних роз’яснень Всес-
вітнього економічного форуму, розмір ринку впли-
ває на продуктивність виробництва, оскільки великі 
ринки  дозволяють  компаніям  використовувати 
економію  на  масштабі,  що  обумовлює  зниження 
витрати  не  лише  виробництва,  але  й  збуту  про-
дукції.  Такі  ринки  є  привабливими для  товарови-
робників, оскільки дають можливість наблизитись 
до кінцевого споживача продукції, навіть за умови 
низької забезпеченості вхідними ресурсами. Тому 
країни  з  високою  місткістю  внутрішнього  ринку 
(високим  споживчим  потенціалом)  мають  значну 
вагу у світових економічних та політичних проце-
сах. Показник фінансування через місцевий ринок 
акцій дає можливість оцінити внутрішні фінансові 
можливості економіки щодо залучення капіталу. 

Дані  щодо  деяких  складових  конкуренто-
спроможності  України  за  період  2007-2016  рр., 
представлені  у  табл.  1.  відображають  показники 
оберненого рейтингу (місце країни у рейтингу кон-
курентоспроможності загальної сукупності країн). 

Оцінювання  зв’язку  результуючих  показни-
ків  (Індексу  глобальної  конкурентоспроможності 
та ВВП  на  душу  населення)  та факторних  ознак 
(місткість  внутрішнього  ринку,  обсяг  експорту 
(частка країни у світовій торгівлі) та фінансування 
через місцевий ринок акцій) доцільно провести за 
допомогою коефіцієнтів кореляції. Результати роз-
рахунків коефіцієнтів кореляції  (див дані табл. 2) 
дають  підстави  стверджувати,  що  існує  значний 
зв’язок  між  показниками фінансового  потенціалу 
населення та величиною ВВП і глобальною конку-
рентоспроможністю України.

Із проаналізованих факторів найбільший вплив 
на ВВП України має місткістю внутрішнього ринку, 
тобто,  відповідно  до  нашого  підходу,  -  спожив-
чий  потенціал  населення  країни.  Вплив  індексу 

частки зовнішнього ринку України на ВВП є незна-
чним. А найменше на ВВП України впливає фак-
тор  фінансування  через  місцевий  ринок  акцій. 
При цьому, останній фактор (фінансування через 
місцевий  ринок  акцій)  з  інших  трьох  чинить  най-
більший вплив на рівень конкурентоспроможності 
України, хоча рівень цього впливу не є визначаль-
ним.  Тобто,  інвестиційний  потенціал  населення 
визначає  рівень  конкурентоспроможності  країни 
на світовій арені.

Найменшою  мірою  рівень  конкурентоспро-
можності  України  залежить  від  експортних  мож-
ливостей країни, що спростовує поширену думку 
про виняткову важливість експортного потенціалу 
країни  у  забезпеченні  її  економічного  зростання. 
Від’ємні значення коефіцієнтів кореляції є обґрун-
тованими, оскільки що нижчим є рейтинг країни за 
відповідною факторною ознакою,  то меншим є  її 
ВВП на душу населення. 

Отримані  залежності  підтверджують  вихідну 
гіпотезу про те, що темпи економічного зростання 
країни  значною мірою  визначаються фінансовим 
потенціалом населення (споживчим та інвестицій-
ним потенціалами).

Застосування  концепції  споживчого  та  інвес-
тиційного  потенціалів  для  оцінювання  здатності 
населення  (домогосподарств)  країни  генерувати 
капітал для забезпечення економічного зростання 
вимагаю  формування  нового  підходу  до  оціню-
вання  величини  відповідних  потенціалів.  Розра-
хунок  споживчого  та  інвестиційного  потенціалів 
домогосподарств країни можна здійснювати двома 
способами:  графічно-аналітичним  та  прогнос-
тично-аналітичним.  У  першому  випадку  зручним 
для використання є графічна інтерпретація дина-
міки  доходу  домогосподарств  з  виокремленням 
основних  елементів  доходу  (обсягу  споживання 

Таблиця 1
Показники оцінювання глобальної конкурентоспроможності України у 2007-2016 рр.

Показники 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Індекс глобальної конкурентоспроможності 72 82 89 82 73 84 76 79 85 81
Місткість ринку 31 29 38 38 38 38 38 45 47 47
Індекс місткості внутрішнього ринку 29 30 37 37 35 36 37 46 48 48
Індекс місткості зовнішнього ринку 37 37 37 36 37 37 38 39 38 39
Розвиток фінансового ринку 85 106 119 116 114 117 107 121 130 120
фінансування через місцевий ринок акцій 92 107 120 123 129 127 108 118 127 114
ВВП на душу населення (US$) 3.046 3.920 2.542 3.000 3.621 3.877 3.919 3.055 2.125 2.194

Джерело: сформовано за даними Global Competitiveness Reports

Таблиця 2
Коефіцієнти кореляції

Місткість 
внутрішнього ринку

Індекс частки 
зовнішнього ринку

Фінансування через 
місцевий ринок акцій

ВВП на душу населення -0,669 -0,348 -0,131
Індекс глобальної 
конкурентоспроможності 0,341 0,053 0,462

Джерело: розраховано автором
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та  заощадження).  Відповідно  до  рис.  2  площа 
фігури, обмеженої горизонтальною віссю та лінією 
доходів(домогосподарств  визначає  фінансовий 
потенціал населення країни (Ωf):

Ωf = Ωf = ∫𝑓𝑓𝑏𝑏 (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 

Ωi = ∫𝑓𝑓𝑠𝑠 (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 

Ωс = Ωf – Ωi 

∆Ωс= ∆Ωf× 𝝁𝝁

∆Ωі = ∆Ωf× 𝜷𝜷 

∆Ωс= ∆Ωf× (𝟏𝟏 − 𝜷𝜷) 

.                          (1)
Площа  фігури,  обмеженої  горизонтальною 

віссю  та  обсягом  заощаджень  (депозитів)  домо-
господарств  визначає  інвестиційний  потенціал 
населення країни (Ωi):

Ωi = 
Ωf = ∫𝑓𝑓𝑏𝑏 (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 

Ωi = ∫𝑓𝑓𝑠𝑠 (𝑡𝑡)𝑑𝑑𝑡𝑡 

Ωс = Ωf – Ωi 

∆Ωс= ∆Ωf× 𝝁𝝁

∆Ωі = ∆Ωf× 𝜷𝜷 

∆Ωс= ∆Ωf× (𝟏𝟏 − 𝜷𝜷) 

.                         (2)
Враховуючи  викладене  вище,  споживчий 

потенціал  населення  країни  можна  визначити  з 
рівняння:

Ωс = Ωf – Ωi.                           (3)
Застосування  прогностично  аналітичного 

методу  передбачає  розрахунок  показників  гра-
ничної  схильності  до  споживання  μ  та  граничної 
схильності до заощаджень β. Відповідно, спожив-
чий та інвестиційний потенціали населення країни 
можна визначити за формулами (4) та (5):

∆Ωс= ∆Ωf × μ                            (4)

∆Ωі = ∆Ωf × β                            (5)
Показник граничної схильності до заощаджень 

є  широко  використовуваним  показником,  який 
часто  розраховується  і  оприлюднюється  націо-
нальними  статистичними  службами  різних  країн. 
Оскільки μ+β=1, то рівняння (4) набуде вигляду:

∆Ωс= ∆Ωf × (1 – β).                        (6)
На  рис.  3  представлено  динаміка  показника 

граничної  схильності  до  заощаджень  (β)  насе-
лення України, розрахована за даними Держстату 
за 2003-2016 рр.

Оцінювання  складових  фінансового  потенці-
алу населення України,  здійснене відповідно до 
графічно-аналітичного підходу  (див. дані рис. 2) 
та  прогностично-аналітичного  підходу  (див.  дані 
рис.  3),  свідчать  про  низький  рівень  інвестицій-
ного  потенціалу.  Середня  схильність  населення 
країни до заощаджень за останні 14 років стано-
вить  (-0,13),  що  вказує  на  низьку  спроможність 

Рис. 2. Динаміка елементів фінансового потенціалу домогосподарств  
в Україні у 2005-2016 рр.

Джерело: складено за даними Держстату України
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до формування  внутрішніх фінансових  резервів 
капіталу  для  забезпечення  економічного  зрос-
тання.  В  економіці  з  низьким  рівнем  інвестицій-
ного  потенціалу  населення  буде  спостерігатись 
перманентний  процес  дефіциту  капіталу  та 
виникатиме  постійна  потреба  у  залученні  його 
на зовнішніх ринках. 

Висновки з проведеного дослідження.  
Підвищений  інтерес  науковців  та  практиків 
до дослідження механізмів формування та вико-
ристання  фінансів  домогосподарств  свідчить 
про зростаючу роль останніх у забезпеченні ста-
більного  розвитку  економіки  держави.  Здатність 
населення  перерозподіляти  власні  фінансові 
потоки  на  свідчить  про  наявність  можливостей 
впливати  на  макроекономічні  процеси  шляхом 
використання  певних  фінансових  інструментів. 
На скільки активними будуть процеси перерозпо-
ділу визначається не лише рівнем доходів насе-
лення  країни,  але  рівнем  залучення  населення 
до  процесів  фінансового  управління  власними 
фінансовими  ресурсами.  За  таких  умов  ваги 
набуває  не  лише  величина  фінансового  потен-
ціалу  населення,  але  й  величина  окремих  його 
складових: споживчого та інвестиційного потенці-
алів. Низький рівень доходів населення України у 
поєднанні із низькою схильністю до заощаджень 
обумовлюють  незначну  роль  внутрішнього  при-
ватного капіталу у забезпеченні виходу економіки 
України з кризи. 
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THE HOUSEHOLDS’ FINANCIAL POTENTIAL:  
THE ESSENCE AND METHODOLOGY OF EVALUATION

This thesis describes the content of the households’ financial potential. First,  it signifies how the house-
holds` finance ensures economic growth. Households finance plays a central role  in determining economic 
equilibrium. An  increase  in  the households` financial potential  is  typically associated with higher economic 
growth. The authors prove that the households’ financial potential consists of the consumer and investment 
potentials. The household consumption is one of the indicators of the economic growth and development of 
a country. There is a direct significant link between the level of the households’ consumer potential and the 
size of GDP. Increased the households’ investment potential not only gives families greater financial security, 
but helps the national economy create sustainable prosperity. The authors view the households’ investment 
potential as promoting national long-term economic prosperity. 

Second,  the authors analyze  the  impact of  the households’ consumer and  investment potentials on  the 
main macroeconomics indicators. The households’ financial potential affects the level of competitiveness of 
the country. The impact of the households' consumption potential on the country's GDP is greater than the 
country's export opportunities. The investment potential determines the level of the country competitiveness 
on the world stage. 

Third, the authors create the mythology of estimation of the households' consumer and investment poten-
tial. There  is difficult  to measure  the consumer and  investment potentials. The authors  suggest using  two 
approaches to potentials assessment. One of them uses the graphical methods another uses the prognostic 
methods. The level of the households` investment potential depends on marginal propensity to save. Marginal 
propensity to save of Ukrainian households between 2003 and 2016 was negative and stood at -0.13. It deter-
mines the low investment potential of Ukrainian economy. The low households` investment potential makes 
the Ukrainian economy dependents on foreign capital. The household consumption plays an important role in 
influencing economic growth by stimulating the aggregate expenditure.
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Постановка проблеми. Пріоритетним завдан-
ням державної влади будь-якої країни є забезпе-
чення  стійкого  економічного  зростання.  Зусилля 
всіх  владних  структур  мають  спрямовуватися  на 
досягнення головної цілі, а політика окремих орга-
нів влади та інструменти її реалізації повинні бути 
часткою скоординованої загальнодержавної полі-
тики,  елементи  якої  не  суперечать  один  одному, 
а  доповнюють  та  підвищують  ефективність  всієї 
системи державного регулювання економіки. 

Тому  успіх  державної  політики  в фінансовому 
секторі багато в чому залежить від скоординова-
ності  як  стратегічної,  так  і  тактичної  складових 
грошово-кредитної  та  фіскальної  політики,  дій 
уряду та Національного банку України як на рівні 
вироблення  політики,  так  і  на  рівні  проведення 
поточних  операцій,  їх  взаємоузгодженості,  підпо-
рядкованості короткострокових вигод та інтересів 
довгостроковим загальнодержавним цілям. Проте 
практика доводить, що в Україні  не  завжди  узго-
джуються  цілі  уряду  та  НБУ щодо  забезпечення 
надійної грошової стабілізації, адже дійсно, засо-
бами  лише  одного  відомства  забезпечити  під-
тримання  макроекономічної  стабільності  часто  є 
неможливим.

Тому  сьогодні  нам  потрібна  узгодженість  дій 
між  монетарною  та  фіскальною  владою,  насам-
перед  для  забезпечення  ефективної  державної 

економічної  політики.  Ситуація,  коли  уряд  збіль-
шує державні видатки, а центральний банк в той 
же  час  проводить  жорстку  антиінфляційну  полі-
тику  й  обмежує  пропозицію  грошей,  призводить 
до  нестачі  ліквідності  та  підвищення  процент-
ної  ставки,  і  відповідно,  до  зменшення  обсягів 
виробництва. Необхідно погоджувати такі цілі між 
собою, розробивши єдиний напрям економічного 
розвитку в країні: пропонувати такий обсяг грошо-
вої маси, який би забезпечував потреби в обігу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемі  ефективної  координації  грошово-кре-
дитної  та  фіскальної  політики  присвячені  праці 
таких  вітчизняних  вчених,  як:  А.  А.  Гриценко, 
А.  І.  Даниленко,  О.  М.  Дутченко,  В.  В.  Зимо-
вець, О.  І.  Кірєєв,  Л.  В.  Кривенко,  В.  І. Міщенко, 
М.  І.  Синюченко,  М.  М.  Шаповалова  та  ін.  [1-3]. 
Теоретичні  та  прикладні  аспекти  удосконалення 
фіскальної  політики  в  умовах  євроінтеграційних 
процесів  висвітлено  в  роботах  С.  С.  Гасанова, 
В. П.  Кудряшова, А. М. Соколовської  та  ін.  [4-6]. 
На підставі цих досліджень було проаналізовано 
необхідність  координації  монетарної  та  фіскаль-
ної  політик,  вплив  грошово-кредитної  політики 
на фіскальну та навпаки. 

Незважаючи на те, що зазначена тема достат-
ньою мірою висвітлена в наукових дослідженнях, 
питання ефективної  координації  грошово-кредит-

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОЇ КООРДИНАЦІЇ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ  
ТА ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ РЕЦЕСІЇ
PROBLEMS OF EFFICIENT COORDINATION OF MONEY-CREDIT  
AND PHYSICAL POLICY IN THE CONDITIONS OF RECESSION

УДК 338.23

Штефан Л.Б.
к.е.н., доцент кафедри фінансів, 
банківської справи та страхування
Вінницький навчально-науковий 
інституту економіки
Тернопільського національного 
економічного університету

У статті проаналізовано проблеми ефек-
тивної координації грошово-кредитної 
та фіскальної політики в Україні в умовах 
рецесії, розглянуто теоретичні засади її 
ефективності, недоліки поточної грошово-
кредитної політики на 2018 р. та середньо-
строкову перспективу. Визначено основні 
умови ефективності монетарної політики 
для малої відкритої економіки. На підставі 
результатів аналізу зроблено висновки 
щодо проблемних питань ефективної коор-
динації грошово-кредитної та фіскальної 
політики. 
Ключові слова: державне регулювання 
економіки, грошово-кредитна політика, 
фіскальна політика, макроекономічна ста-
більність, антициклічне регулювання, сти-
мулююча монетарна політика, стримуюча 
монетарна політика, канали монетарної 
трансмісії, курсова політика.

В статье проанализированы проблемы 
эффективной координации денежно-кре-
дитной и фискальной политики в Украине 
в условиях рецессии, рассмотрены тео-
ретические основы ее эффективности, 
недостатки текущей денежно-кредитной 
политики на 2018 г. и среднесрочную пер-
спективу. Определены основные условия 
эффективности монетарной политики 

для малой открытой экономики. На основа-
нии результатов анализа сделаны выводы 
относительно проблемных вопросов 
эффективной координации денежно-кре-
дитной и фискальной политики. 
Ключевые слова: государственное регу-
лирование экономики, денежно-кредитная 
политика, фискальная политика, макроэ-
кономическая стабильность, антицикли-
ческое регулирование, стимулирующая 
монетарная политика, сдерживающая 
монетарная политика, каналы монетарной 
трансмиссии, курсовая политика.

The article analyzes the problems of effective 
coordination of monetary and fiscal policies in 
Ukraine under recession, reviews the theoreti-
cal basis of its effectiveness, the disadvantages 
of current monetary policy for 2018 and the 
medium-term perspective. The main conditions 
for the effectiveness of monetary policy for a 
small open economy are determined. Based 
on the results of the analysis, conclusions were 
drawn on problematic issues of effective coordi-
nation of monetary and fiscal policies. 
Key words: state regulation of economy, mon-
etary policy, fiscal policy, macroeconomic stabil-
ity, anticyclical regulation, stimulating monetary 
policy, restraining monetary policy, channels of 
monetary transmission, exchange rate policy.
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ної та фіскальної політики в умовах рецесії потре-
бує  подальшого  переосмислення.  Кризові  явища 
в українській економіці виявили гострі кути та про-
блемні питання в реалізації як грошово-кредитної 
так і фіскальної політик, які знижують їх ефектив-
ність як інструмента макроекономічної стабілізації 
та розвитку. Ми спостерігаємо, що ринкові методи 
та  інструменти  характеризуються  досить  низь-
кою ефективністю у сфері забезпечення фінансо-
вої стабільності, що й зумовлює тривалий період 
рецесії вітчизняної економіки. 

Постановка завдання. Метою статті  є  аналіз 
ефективності  координації  грошово-кредитної  та 
фіскальної політики в Україні в умовах рецесії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
І грошово-кредитна і фіскальна політика відіграють 
визначальну роль в економічному розвитку будь-
якої країни. Тому необхідно усувати суперечності 
в цілях, інструментах та інших кроках в досягненні 
макроекономічної рівноваги.

Як  відомо,  фіскальна  політика  впливає  на 
сукупний  попит  безпосередньо  через  державні 
видатки,  а  монетарна  –  опосередковано,  через 
свої  інструменти,  котрі  діють  на  зміну  пропозиції 
грошей,  у  зв’язку  з  чим  змінюється  ставка  про-
цента,  а  потім  і  рівень  інвестицій.  Водночас  цей 
логічний ланцюг не завжди спрацьовує, тому Дж. 
М.  Кейнс  саме  фіскальну  політику  розглядав  як 
основну, а грошово-кредитну – як другорядну [2]. 

Основною  метою  узгодження  фіскальної  та 
монетарної політики є не збалансування бюджету, 
стабільність  цін  чи  антициклічне  регулювання, 
а  саме  забезпечення  стабільності  економічного 
зростання.  По  суті,  монетарна  політика  формує 
загальне  макроекономічне  середовище  завдяки 
використанню відповідних інструментів, змінюючи 
пропозицію  грошей,  тоді  як  фіскальна  політика 
через перерозподіл частини ВВП може впливати 
на економіку більш точково. 

Крім  політичного  впливу  на  фіскальну  полі-
тику, є й інші відмінності між фіскальною та моне-
тарною політиками, а саме: внаслідок складності 
внесення змін до державного бюджету і, отже, до 
фіскальної  політики  на  поточний  рік,  та  можли-
вості  швидших  змін  грошово-кредитної  політики 
вважається,  що  монетарна  політика  оператив-
ніше реагує на макроекономічні зміни. Однак між 
використанням  інструментів  грошово-кредитної 
політики  і  кінцевим результатом у вигляді макро-
економічних  змін  існує  певний  часовий  лаг,  який 
залежно  від  ситуації  може  бути  дуже  тривалим, 
а  фіскальна  політика,  впливаючи  безпосеред-
ньо  на  сукупний  попит,  має  значно  менший  лаг. 
Також між монетарною та фіскальною політиками 
спостерігається  взаємний  вплив,  оскільки  якщо 
збільшення  грошової  маси  відповідає  зростанню 
обсягів виробництва і не спричиняє інфляцію, під-
вищується платоспроможність населення, а отже 

зростає попит на облігації внутрішнього боргу, що 
полегшує  покриття  дефіциту  бюджету. Натомість 
перевищення рівнем інфляції прогнозованого зна-
чення  веде  до  зменшення  прогнозованого  дефі-
циту бюджету, якщо його дохідна частина зросла 
більше, ніж прогнозувалося.

При  цьому  головне  завдання  фіскальної  екс-
пансії  –  збільшення обсягів  виробництва  та міні-
мізація ефекту заміщення, тому для забезпечення 
її ефективності в результаті стимулюючої політики 
попит на гроші повинен бути чутливим до ставки 
процента, а для мінімізації втрат від ефекту замі-
щення обсяги  виробництва мають бути малочут-
ливими  до  зміни  цієї  ставки  [7].  Монетарна  екс-
пансія  ефективна  лише  тоді,  коли  інструменти 
грошово-кредитної політики справляють суттєвий 
позитивний  вплив  на  економічну  ситуацію,  і  чим 
потужніший цей вплив, тим вони ефективніші. 

Всім нам відомо, що основним параметром, на 
який  впливає  монетарна  політика,  є  пропозиція 
грошей.  Відповідно,  чим  менше  залежить  попит 
на гроші від ставки процента (завдяки чому вона 
знижується у відповідь на збільшення пропозиції 
грошей),  а  також  чим  більше  зростають  обсяги 
виробництва у результаті її зменшення, тим ефек-
тивнішою  буде  монетарна  політика.  Тобто  для 
монетарної  та  фіскальної  експансії  умови  ефек-
тивності будуть протилежними.

Крім  того,  дуже  важливу  роль  у  стабіліза-
ції  макроекономічної  ситуації  в  країні  відіграє 
валютна політика. Коли проводиться політика фік-
сованого валютного курсу, то фіскальна політика є 
ефективнішою, оскільки мінімізується ефект витіс-
нення.  Наприклад,  при  стимулюючій  фіскальній 
політиці зростаючий дефіцит державного бюджету 
збільшує попит на гроші, а отже, процентну ставку, 
що  сприяє  припливу  капіталу  до  країни,  форму-
ючи тенденції до ревальвації і стабілізації валют-
ного курсу. Центральний банк викуповує іноземну 
валюту,  збільшуючи  пропозицію  грошей  і  змен-
шуючи  процентну  ставку,  а  отже,  послаблюючи 
ефект витіснення. За плаваючого валютного курсу 
ці дії фіскальної влади призвели б до ревальвації 
національної  валюти  та  зменшення  чистого  екс-
порту,  і  якби  грошово-кредитне  регулювання  не 
забезпечило  зростання  процентної  ставки,  у  під-
сумку обсяги виробництва зменшилися б. 

Натомість,  політика  плаваючого  валютного 
курсу  робить  монетарну  політику  ефективнішою, 
оскільки  при  зміні  грошової  маси  та,  відповідно, 
процентної  ставки  роль  грошово-кредитної  полі-
тики  посилюється.  Зокрема,  при  збільшенні  про-
позиції  грошей  знижується  процентна  ставка  і 
виникає відплив капіталу, що спричиняє девальва-
цію національної валюти. Завдяки цьому зростає 
чистий експорт, що разом зі  зменшеною ставкою 
сприяє збільшенню обсягів виробництва. При фік-
сованому валютному курсі заходи монетарної полі-
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тики  є  малоефективними.  Таким  чином,  у  малій 
відкритій  економіці  до  якої  відноситься  Укра-
їна,  режим  фіксованого  обмінного  курсу  робить 
ефективнішою фіскальну  політику,  а  плаваючого 
валютного курсу – монетарну. Тому зважаючи на 
перехід до вільного курсоутворення та відповідно 
посилення ефективності саме монетарної складо-
вої  економічної  політики  кожен  монетарний  крок 
повинен враховувати дії фіскальних органів. 

Однак  ми  спостерігаємо  останнім  часом  в 
координації  цих  двох  політик  значний  дисонанс. 
До  його  ознак  можна  віднести  внесення  змін  до 
податкового  законодавства,  що  істотно  змінює 
умови  функціонування  економічної  системи  та 
потребує  часткового  коригування  монетарних 
показників, а з огляду на лаговий ефект монетар-
ної  політики  заходи  грошово-кредитної  політики 
повинні  бути  впроваджені  заздалегідь  до  відпо-
відних  законодавчих  змін  в  податковій  політиці. 
Якщо суттєво адміністративно збільшується міні-
мальна заробітна плата, хоча обсяги ВВП в країні 
практично не збільшуються, то це спричиняє певні 
цінові ризики для вітчизняної економіки. 

Крім  того,  під  час  прийняття  одного  з  ключо-
вих  нормативно-правових  актів  монетарної  полі-
тики – Основних засад грошово-кредитної політики 
на  2018  рік  та  середньострокову  перспективу  не 
було вирішено низку питань. Так, наприклад, реа-
лізація політики інфляційного таргетування, заде-
кларована в Основних засадах грошово-кредитної 
політики,  наразі  має  ряд  суперечливих  аспектів, 
зокрема щодо як можливості забезпечення зазна-
ченого режиму, так і доцільності взагалі переходу 
до нього [8]. 

У межах інфляційного таргетування передбача-
ється  дотримання  режиму  плаваючого  обмінного 
курсу,  однак,  враховуючи  відкритий  характер  та 
малі  розміри  вітчизняної  економіки,  а  також  зна-
чну  волатильність  світових  цін,  де-факто  забез-
печити  вільне  курсоутворення  при  одночасному 
утриманні  споживчої  інфляції  в  майбутньому  на 
цільовому  рівні  до  5%  з  допустимим  діапазоном 
відхилень +/- 1 п.п. майже не можливо [9]. 

Виникають сумніви в збереженні курсової ста-
більності без втручання НБУ у 2019 р., адже через 
рік  настає  час  повернення  реструктуризованого 
у  2015  р.  зовнішнього  боргу.  У  2019  р.  виплати 
за облігаціями зовнішньої державної позики зрос-
туть майже у 2,6 рази, що істотно посилить наван-
таження на валютний ринок [10]. 

Також існують вагомі чинники посилення паніч-
них настроїв економічних агентів, що також спри-
чинить  зростання  навантаження  на  валютний 
ринок країни, вплив на який з боку держави вкрай 
обмежений,  зокрема  через  наявність  збройного 
конфлікту на українській території.

У таких умовах декларування політики вільного 
курсоутворення  при  втручанні  регулятора  в  рин-

кові процеси у сфері валютного обігу є елементом, 
що призводить до зменшення  і без того низького 
рівня довіри до регулятора. У свою чергу, втрата 
довіри до НБУ нівелює такий позитивний резуль-
тат  інфляційного  таргетування,  як  покращання 
процесу планування виробничої активності еконо-
мічних агентів,  оскільки рівень довіри до цінових 
цілей буде також низький.

Водночас  важко  досяжні  цілі  НБУ,  задекларо-
вані в Основних засадах грошово-кредитної полі-
тики, та, відповідно, послаблення довіри до регу-
лятора негативно впливатимуть на ступінь довіри 
до національної грошової одиниці, що спричинить 
посилення процесів доларизації економіки та зни-
зить можливості НБУ в контролі сфери грошового 
обігу, створивши додатковий бар’єр на шляху реа-
лізації режиму інфляційного таргетування. 

Як  показує  історія,  у  вітчизняній  економіці 
у періоди жорсткої фіксації курсу НБУ спостеріга-
ється очікуване підвищення довіри до національ-
ної  грошової одиниці  та  знижується рівень дола-
ризації і навпаки. Так, із початку 2009 р. до жовтня 
2017 р. рівень доларизації зріс з 30,6 до 45% [10]. 
Крім того, не зрозумілим залишається положення 
щодо  меж  надмірної  волатильності  обмінного 
курсу, які не виражені в конкретних кількісних зна-
ченнях, що, відповідно, дало б можливість еконо-
мічним агентам краще розуміти дії НБУ.

Варто  зауважити,  що  де-факто,  через  нама-
гання знизити вплив зовнішніх шоків на торговель-
ний  баланс  за  рахунок  вільного  курсоутворення, 
посилюються  панічні  настрої,  зростає  вартість 
критичного  імпорту  та  знецінюються  реальні 
доходи  населення.  Середньомісячний  офіцій-
ний курс гривні до долара США з початку 2014 р. 
до початку 2018 р. зменшився у 3,4 раза при зрос-
танні індексу споживчих цін у 1,2 рази [10].

Також виникають сумніви в спроможності НБУ 
успішно реалізувати політику  інфляційного тарге-
тування,  зважаючи  на  низьку  дієвість  ключового 
каналу монетарної трансмісії у процесі реалізації 
інфляційного таргетування – процентного каналу.

Ми  знаємо, що  існують  два  протилежні  курси 
антициклічного регулювання економікою, які роз-
робили кейнсіанці:  з одного боку,  стримувальний 
(рестрикційний)  курс,  до  якого  вдаються  під  час 
інфляційного  буму,  тобто  так  званого  перегріву 
економіки,  якого  у  нас  сьогодні  немає,  тому  ми 
його не розглядаємо, з  іншого боку, спонукаючий 
(стимулювальний)  курс,  який  слід  застосовувати 
у фазі кризи перевиробництва і який критикували 
представники монетаризму. Причому, обидва вка-
зані  курси  антициклічної  стабілізації  охоплюють 
як фіскальний (видатково-податковий), так і моне-
тарний аспекти макроекономічної політики. 

Так,  до  світового  кризового  періоду 
2007-2010  рр.  у  макроекономічній  ідеології  домі-
нував  монетаризм,  тому  після  відчутного  заго-
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стрення із середини 2007 р. іпотечного «тромбозу» 
більшість  держав  були  змушені широко  застосо-
вувати  кейнсіанські  методи  антикризової  норма-
лізації  співвідношення  загальних  витрат  (сукуп-
ного  попиту,  який  звужується  депресією  і  який 
необхідно  підтримати)  з  сукупною  пропозицією.  
В чому полягала суть цих методів:

а)  у  частині  стимулювальної  фіскальної  полі-
тики до них належать: по-перше, зниження подат-
ків з метою збільшення неоподаткованих прибутків, 
розширення сукупного попиту населення  і  заохо-
чення економічної активності бізнесу; а, по-друге, 
нарощування  державних  видатків  для  пожвав-
лення  загальних  витрат  за  рахунок  додаткового 
придбання ресурсів і продуктів за рахунок бюджету 
і  на  базі  зростання  соціальних  трансфертів.

б)  у  частині  стимулювальної монетарної  полі-
тики, здійснюваної центральним банком. До таких 
інструментів відносять:

- зменшення облікової ставки відсотка (ставки 
рефінансування) з метою здешевлення позик цен-
трального банку для  комерційних банків  і,  відпо-
відно,  кредитів  для  позичальників  з  відповідним 
збільшенням їхніх можливостей купувати та інвес-
тувати;

- скорочення встановлених норм обов’язкових 
резервів комерційних банків для адекватного роз-
ширення їхніх вільних резервів і для збільшення гро-
шового мультиплікатора банківської системи, який 
становить обернену величину індексного значення 
норми обов’язкових резервів  комерційних банків;

- нарощування центральним банком купівлі на 
відкритому ринку державних цінних паперів (суве-
ренних  зобов’язань)  з  метою  поповнення  їхніми 
продавцями своїх ліквідних ресурсів, які спонука-
ють сукупний попит;

-  використання  різноманітних  заохочувальних 
селективних важелів впливу на грошово-кредитну 
поведінку  комерційних  банків  та  інших  агентів 
фінансового ринку.

Вказані методи фіскальної та монетарної полі-
тики  кейнсіанства  застосовувалися  практично 
всіма країнами, особливо протягом 2008-2010 рр. 
Причому вони зумовили дуже різноманітні резуль-
тати у  кожній  з  них, що було пов’язано  і  з  різно-
галузевою структурою економік цих країн, і з нео-
днаковою силою депресивного удару по  галузях, 
і  з  різноманітними  національними  масштабами 
залучених антикризових засобів. Наприклад, ВВП 
Китаю у 2009 р. продовжував досить швидко зрос-
тати на 9,1% (лише дещо загальмувавши 10-від-
соткові  темпи  щорічного  стрімкого  зростання, 
до  яких  вже  призвичаїлись  за  попередні  майже 
30 років), тоді як ВВП Росії впав на 7,9%, а Укра-
їни  –  на  15,1%  на  тлі  того,  що  за  2009  р.  ВВП 
Німеччини та Японії скоротився на 5%, США – на 
2,4; хоча у цьому ж році ВВП Індії зріс більш ніж на 
7%, Білорусі – на 0,2%.

В  той  же  час  незважаючи  на  різну  динаміку 
ВВП  окремих  країн,  безумовно  слід  визнати,  що 
використані  антикризові  заходи  кейнсіанства 
дозволили  запобігти  жахливому  поглибленню 
негативних тенденцій та дієво сприяти достатньо 
швидкому  поповненню  загальних  витрат  задля 
їх  збалансування  з  сукупною  пропозицією.  Цей 
висновок  підтверджують  такі  цифри:  за  2010  р. 
ВВП Російської  Федерації  продемонстрував  при-
ріст у 4%, України – 4,01, Білорусі – 7,6%, тоді як 
ВВП Німеччини – у 3,6, а Китаю – 10,3% порівняно з 
попереднім роком; у 2011 р. приріст ВВП становив 
у ЄС 1,4%, США – 1,7, РФ – 4,3, Україні – 5,2, Біло-
русі – 5,3, Китаї – 9,2%. Проте вже через деякий 
час у 2012 р.  тенденції динаміки ВВП виявилися 
різноспрямованими: в ЄС цей показник  знизився 
на 0,3%; в Україні він не змінився; ВВП США зріс 
на 2,2%, РФ – 3,4, Китаю – на 8,7%. У 2013 р. ця 
тенденція у принципі збереглася, хоча і з певним 
погіршенням значень приросту та падіння ВВП у 
деяких країнах (за офіційними даними): в Україні 
він зріс на 0,2%, ЄС – 0,4, РФ – 1,3, США – 1,9, а 
Китаю – на 7,7%. У 2014 р. в Україні падіння ВВП 
становило 7,5%, тоді як у РФ ВВП збільшився на 
0,6%, ЄС – на 1,4, США – 3,9, в Китаї – на 7,4%; за 
оцінкою МВФ, саме у 2014 р. ВВП КНР був найбіль-
шим  у  світі  в  абсолютному  вираженні  (17,6  трлн 
дол.  США),  перевищивши  ВВП  США  (17,4  трлн 
дол.). 

Застосування такої стимулювальної фіскальної 
політики, зумовило зростання бюджетних дефіци-
тів і державних боргів, особливо в країнах Заходу, 
де вихід з кризи перевиробництва відбувався дуже 
повільно і супроводжувався рецесійними рециди-
вами. У свою чергу, накопичення безпрецедентно 
масштабних  державних  боргів  США  (перевищив 
показник ВВП), ЄС (навіть у провідних країнах-чле-
нах – майже до 100% їхніх ВВП) та в Японії (більш 
ніж  удвічі  перевищив  ВВП),  створюючи  загрозу 
реальних  суверенних  дефолтів,  змусили  уряди 
відмовитися  (орієнтовно  починаючи  з  2011  р.) 
від  подальшого  розширення  бюджетних  видат-
ків  і  зниження  податків,  тобто  від  стимулюваль-
ного  курсу фіскальної  політики,  спрямованого  на 
протидію депресії, що затримувало  її подолання. 
Одночасно,  щоб  якось  боротися  зі  збереженням 
рецесійних явищ, центральні банки цих країн про-
довжили спонукальну монетарну політику. Напри-
клад,  облікова  ставка  Банку  Японії  практично  з 
2008  р.  утримується  на  рівні  0,1%,  Федеральної 
резервної  системи  США  –  0,25%  (її  підняли  до 
0,375% лише  у  грудні  2015  р.);  а ЄЦБ  багатора-
зово  зменшував  її,  знизивши  наприкінці  2014  р. 
до 0,05% річних, а сьогодні взагалі знизив до 0%, 
встановивши  ставку  депонування  на  рівні  -0,3%, 
тобто  зробивши  дохід  за  депозитами  від’ємним 
для  стимулювання  активних  операцій.  Причому, 
поряд  з  надмірно  заниженою  ставкою  рефінан-
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сування,  ФРС,  ЄЦБ,  Банк  Англії  та  Банк  Японії 
широко  практикували  масштабні  неодноразові 
раунди так званого кількісного пом’якшення, тобто 
купували значні обсяги державних цінних паперів 
(наприклад, ЄЦБ купував суверенні зобов’язання 
держав Єврозони на суму 60 млрд євро щомісяця). 

Таким чином, вже з 2011 р. спостерігалася про-
тилежна спрямованість фіскального і монетарного 
курсів  спонукальної  політики  багатьох  західних 
країн,  і,  внаслідок цього,  тільки  за 2008-2015 рр. 
грошова маса вільно конвертованих валют (долара 
США,  євро,  фунта  стерлінгів,  єни  та  швейцар-
ського франка) зросла приблизно на 5 трлн дол.

Щодо причин розбіжності в різних країнах фак-
тичних наслідків проведення у вказані роки анти-
кризових  заходів  фіскальної  і  монетарної  полі-
тики важливо перш за все зазначити, що такі різні 
наслідки  були  зумовлені  олігархічною  природою 
сучасної  глобалізації.  Ми  знаємо,  що  більшість 
колосальних  ліквідних  коштів,  якими  накачували 
банківську систему країн Заходу, спрямовувалася 
не на кредитування реального сектору економіки, 
а, навпаки, або на валютно-фондові операції з фік-
тивним  капіталом,  що  роздмухувало  величезні 
бульбашки біржових індексів, або на реальні інвес-
тиції  у  виробничу  сферу  держав  Сходу  і  Півдня 
планети, з огляду на їхні дешеві трудові ресурси. 
Звідси й випливали стрімкі темпи зростання Індії, 
Китаю,  країн Південно-Східної Азії  та Латинської 
Америки,  котрі  контрастували  з  дуже  повільним 
і  нестійким  пожвавленням  чи  навіть  стагнацією 
так  званих  розвинутих  економік  багатьох держав 
ЄС, Японії  та Північної  Америки,  незважаючи  на 
те, що всі вони використовували близькі чи просто 
однакові  протидепресивні  інструменти  стимулю-
вального курсу фіскального і монетарного регулю-
вання. Між іншим, загальний борг усіх агентів США 
(як державних так і приватних) зріс приблизно до 
100 трлн дол. США, з котрих близько 2 трлн ста-
новлять так звані «сміттєві» облігації.

Таким чином, нині економічну перемогу в супер-
ництві  в  умовах  спекулятивно-олігархічної  глоба-
лізації одержав не захід, а схід і південь землі, що 
особливо наочно виявилося якраз під час рецесій-
ного періоду. Зокрема, правлячі кола США (з жахом 
спостерігаючи зростання загрози втрати провідних 
позицій у світі їхньої фінансової олігархії), на жаль, 
агресивно ризикнули  поширити стратегію керова-
ного хаосу ще на кілька країн задля того, щоб не 
тільки зруйнувати нелояльні еліті Заходу легітимні 
режими,  але  й  розбалансувати  у  них  традиційне 
господарське життя, «посадивши на голку гумані-
тарної допомоги» та зовнішніх кредитів, що ведуть 
до боргової прірви.

Україна  також  була  втягнута  в  орбіту  стра-
тегії  керованого  хаосу,  що  й  зумовило  наведені 
раніше  цифри  катастрофічного  падіння  її  ВВП  у 
2014 і 2015 рр.; до речі, за ці два роки український 

ВВП знизився  (у доларах США) більш ніж удвічі. 
Такі  жахливі  підсумки  макроекономічної  політики 
за  2014-2015  рр.  були  спричинені  як  проведен-
ням  помилково  стримувального  (рестриктивного) 
курсу  фіскального  і  монетарного  регулювання, 
нав’язаного  Міжнародним  валютним  фондом 
(коли він вимагав не тільки скорочувати бюджетні 
видатки соціального спрямування та підвищувати 
податки,  зокрема  на  військові  дії,  а  також  змен-
шувати грошово-кредитну масу, зокрема, шляхом 
підвищення  ставки  рефінансування  НБУ  у  січні 
2014 р. аж до 30% річних)  [10]. Все це призвело 
до  зубожіння  населення  і  фактично  до  суверен-
ного дефолту України, який маскується так званою 
реструктуризацією її державних боргів.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, в умовах значних як зовнішніх, так і внутріш-
ніх  викликів формуються вкрай високі  вимоги до 
ефективної координації грошово-кредитної та фіс-
кальної  політики.  Тому  є  потреба  в  забезпеченні 
тіснішої комунікації НБУ та уряду із забезпеченням 
запланованих  заходів  хоча б  на  короткострокову 
перспективу. В той же час за стримуючої бюджет-
ної  політики  важливо  посилити  роль  монетарної 
політики.  У  контексті  цього  необхідно  підвищити 
дієвість каналів монетарної трансмісії та реалізу-
вати виважену курсову політику, а також збільшити 
рівень  довіри  до  органів  монетарної  влади.  Для 
цього  нам  необхідно  реалізовувати  свою  власну, 
а не  нав’язану МВФ, макроекономічну політику.
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PROBLEMS OF EFFICIENT COORDINATION OF MONEY-CREDIT AND PHYSICAL POLICY  
IN THE CONDITIONS OF RECESSION

The article analyzes the problems of effective coordination of monetary and fiscal policy in Ukraine in the 
conditions of recession. The success of state policy in the financial sector depends largely on the coordination 
of both the strategic and tactical components of monetary and fiscal policies, the actions of the government 
and the National Bank of Ukraine both at  the  level of policy making, and at  the  level of conducting current 
operations, their coherence, and their subordination short-term interests of long-term national goals. 

Unfortunately, the goals of the government and the NBU for ensuring reliable monetary stabilization are not 
always consistent with Ukraine. Crisis developments in the Ukrainian economy have revealed acute angles 
and problem issues in implementing both monetary and fiscal policies that reduce their effectiveness as a tool 
for macroeconomic stabilization and development. Moreover, market methods and instruments in Ukraine are 
characterized by rather low efficiency in the field of ensuring financial stability, which leads to a long period of 
recession in the domestic economy. 
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The main objective of fiscal and monetary policy coordination is not to balance the budget, price stability or 
anticyclical regulation, namely to ensure the stability of economic growth. In essence, monetary policy forms 
the overall macroeconomic environment through the use of appropriate instruments, changing the supply of 
money, while fiscal policies through the redistribution of GDP may affect the economy more precisely. 

Due to the complexity of making changes to the state budget, monetary policy is more responsive to mac-
roeconomic changes. However, there is a certain time lag between the use of monetary policy instruments and 
the end result in the form of macroeconomic changes, which, depending on the situation, can be very long, and 
fiscal policies, having a direct impact on aggregate demand, have a much lower lag.

In addition, there is a reciprocal influence between monetary and fiscal policies, because if the increase in 
money supply corresponds to an increase in production volumes and does not cause inflation, the solvency of 
the population increases, and therefore the demand for domestic debt bonds increases, which makes it easier 
to cover the budget deficit. Instead, the excess of the inflation rate of the forecasted value leads to a decrease 
in the projected budget deficit if its revenue side grew more than expected. 

Based on the results of  the analysis, conclusions were drawn on problematic  issues of effective coordi-
nation of monetary and fiscal policies.  It has been established that  in conditions of significant external and 
internal challenges, extremely high demands for such coordination are formed. In view of the transition to free 
exchange rates and the increase of the monetary component, each step should take into account the actions 
of the fiscal authorities. In addition, it is precisely in the coordination of these policies that there is a significant 
dissonance between the terms of the tax reform, monetary policy measures and the planning of the state bud-
get. Therefore, it is necessary to increase the efficiency of channels of monetary transmission, to implement a 
balanced exchange rate policy of the national bank and to engage in reforming the tax system.
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У статті оцінено сучасний стан викорис-
тання сучасних інформаційних систем 
ведення обліку на підприємствах, здійснено 
огляд стану ринку інформаційних систем 
ведення обліку в Україні, обґрунтовано необ-
хідність запровадження інформаційних сис-
тем на підприємствах та визначено основні 
тенденції розвитку інформаційних систем в 
обліку.
Ключові слова: інформаційні системи, 
інтегровані корпоративні інформаційні сис-
теми, бізнес-процеси, програмні продукти, 
1С Підприємство.

В статье оценено состояние использова-
ния современных информационных систем 
ведения учета на предприятиях, осущест-
влен обзор состояния рынка информаци-
онных систем ведения учета в Украине, 
обоснована необходимость внедрения 

информационных систем на предприятиях 
и определены основные тенденции разви-
тия информационных систем в учете.
Ключевые слова: информационные 
системы, интегрированные корпоратив-
ные информационные системы, бизнес-про-
цессы, программные продукты, 1С Предпри-
ятие.

The article is devoted to the assesses of the cur-
rent state of using modern information manage-
ment systems at the enterprises. of the state mar-
ket of accounting information systems in Ukraine 
and justifies the necessity of implementing infor-
mation systems at enterprises are reviewed. The 
main trends in the development of information 
systems in the accounting are identified.
Key words: information systems, integrated cor-
porate information systems, business processes, 
software products, 1С Enterprise.

Постановка проблеми. За сучасних умов роз-
витку  економіки  України  всі  підприємства  нама-
гаються  досягнути  максимальної  ефективності 
виробничо-господарської  діяльності,  зайняти 
лідируючу  позицію  на  вітчизняному  й  міжнарод-
ному ринках. Проте без комп’ютерних технологій й 
інформаційних систем важко досягнути означених 
цілей. Тому запровадження інформаційних систем 
бухгалтерського  обліку  є  досить  актуальним  для 
більшості підприємств в Україні, оскільки завдяки 
їх  використанню  бухгалтер  істотно  покращує 
якість інформаційного забезпечення та підтримує 
планування та контроль на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання  забезпечення  інформаційними  систе-
мами  в  обліковому  процесі  досліджене  такими 
науковцями, як Т. Гладких  [2]  та В. Подолька  [2]. 
Вони розглянули проблему інформаційного забез-
печення  бухгалтерського  обліку.  У  своїй  праці 
О.  Клепікова  [4]  описала  сучасний  стан  і  місце 
інформаційних  технологій  в  управлінні  підприєм-
ством. Н. Пікуліна  [6] дослідила  тенденції  розви-
тку інформаційних технологій, що застосовуються 
в бухгалтерському обліку, аудиті та внутрішньому 
контролі. Проблеми та перспективи автоматизації 
бухгалтерського  обліку  у  своїй  праці  проаналізу-
вала В. Смуглякова [7]. Новітні  інформаційні тех-
нології в бухгалтерському обліку було розглянуто 
у праці М. Бенько [1]. 

Постановка завдання. Метою статті  є  аналіз 
та  оцінка  сучасного  стану  інформаційних  систем 
в Україні та визначення тенденцій їх розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процес  економічної  інтеграції  у  світовому масш-
табі,  стрімкий  розвиток  міжнародних  економіч-
них  відносин  призвели  до  необхідності  інтерна-
ціоналізації  та  стандартизації  обліку.  Перехід  на 
міжнародні  стандарти  бухгалтерського  обліку  та 
фінансової  звітності  відкриває  для  підприємств 
України нові можливості для узгодженості та ефек-
тивного  функціонування  інформаційної  системи. 
Зі вступом України до Світової організації торгівлі 
набуває  актуальності  проблема  гармонізації  сис-
теми  бухгалтерського  обліку  України  відповідно 
до вимог цих організацій [2, с. 196].

Головне  призначення  бухгалтерського 
обліку  –  задоволення  інформаційних  потреб. 
Оскільки в процесі ручної праці використовується 
набагато менший обсяг  інформації  ніж  той,  яким 
володіє система бухгалтерського обліку, то це має 
значний  вплив на різні  рекомендації щодо  керів-
них впливів на об’єкт управління. Незважаючи на 
те, що бухгалтерський облік є найбільш регламен-
тованою управлінською функцією, він вважається 
динамічною системою, яка постійно вдосконалю-
ється [7, с. 121].

На  сучасному  етапі  ведення  бухгалтерського 
обліку  вважається  малоефективним  тоді,  коли 
не  використовується  комп’ютерне  оброблення 
даних. У  сучасних  умовах розвитку економіки на 
ринку  існують  різні  бухгалтерські  програми,  що 
задовольняють  найрізноманітніші  вимоги.  Тому 
кожне підприємство повинне приділити особливу 
увагу правильному вибору програми. Варто також 
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зазначити, що науковці виокремлюють такий етап 
розвитку  інформаційних  технологій  бухгалтер-
ського обліку та називають його етапом комуніка-
ції, що характеризується створенням інтегрованих 
програмних засобів, які поєднують кілька предмет-
них галузей автоматизації. Це дало змогу перейти 
від  паперових  технологій  обліку  до  електронних 
[6, с. 68].

Крім  того,  автоматизація  системи  бухгалтер-
ського  обліку  в  Україні  та  його  осучаснення  дає 
можливість  підприємствам  виходити  на  міжна-
родний  рівень  та  залучати  іноземні  інвестиції, 
особливо  сьогодні,  коли  Україна  знаходиться  на 
етапі  переходу  на  міжнародні  стандарти  бухгал-
терського обліку, оскільки підприємства матимуть 
можливість  задовольнити  зовнішніх  користува-
чів  повною,  структурованою,  якісною  інформа-
цією, що буде більш достовірною. Запровадження 
нових технологій в обліку дає змогу зрозуміти, що 
підприємство ефективно функціонує і керівництво 
запроваджує  нові  технології  ще  й  для  того,  щоб 
підвищити  конкурентоспроможність  підприємства 
і вивести його на вищий рівень.

Незважаючи  на  це,  існує  один  недолік  авто-
матизації  бухгалтерського  обліку  сьогодні.  Таким 
недоліком  є  висока  вартість  інформаційних 
систем.  Інформаційною  системою  вважається 
сукупність  організаційних  і  технічних  засобів  для 
збереження  та  оброблення  інформації  з  метою 
забезпечення інформаційних потреб користувачів 
[7, с.123]. Інформаційні системи сприяють оптимі-
зації використання ресурсів. 

Варто  зазначити,  що  в  Україні  на  сучасному 
етапі на ринку інформаційних систем налічується 
велика  кількість  різноманітних  автоматизованих 
систем бухгалтерського  обліку,  ті,  які  є  найбільш 
поширеними  та  адаптованими  до  вітчизняної 
практики, представлено в таблиці 1.

Отже, як ми бачимо за даними у таблиці 1, най-
поширенішим програмним продуктом в Україні на 
ринку інформаційних систем є програмні продукти 
фірми «1С: Підприємство». 

Гнучкість  платформи  дозволяє  застосовувати 
«1С: Підприємство 8» у найрізноманітніших галу-
зях для:

-  автоматизації  виробничих  і  торгових  підпри-
ємств,  бюджетних  і  фінансових  організацій,  під-
приємств сфери обслуговування тощо;

- підтримки оперативного управління підприєм-
ством;

- автоматизації організаційної та господарської 
діяльності;

- ведення бухгалтерського обліку з декількома 
планами  рахунків  і  довільними  вимірами  обліку, 
регламентована звітність;

- управлінського обліку  і побудови аналітичної 
звітності, підтримки багатовалютного обліку;

-  вирішення  завдань  планування,  бюджету-
вання і фінансового аналізу;

-  розрахунку  зарплати  й  управління  персона-
лом.

Широко  використовується  на  підприємствах 
у  нашій  країні  така  бухгалтерська  програма,  як 
Галактика ERP. Також популярними на підприєм-
ствах є такі програмні продукти, як SAP. SAP R 3, 
DeloPro, Microsoft Dynamics AX, BAAN-IV, ORACLE 
Application, Тerrasoft – CRM, SCALA та інші.

Незважаючи  на  це,  кількість  різновидів  таких 
систем  постійно  збільшується  та  розширюється 
діапазон  функціональних  характеристик.  Тому 
для комп’ютерної підтримки ведення обліку  існує 
правило: усі дані повинні накопичуватися та уза-
гальнюватися, а потім на основі першоджерел та 
в  подальшому через  пункти  сполучення програм 
передаватися у відповідні пункти розрахунків, оці-
нок та аналізу. 

За  допомогою  інформаційних  систем  можна 
автоматизувати  окремі  бізнес-процеси  або  цілий 
комплекс на підприємстві. Саме за умов автома-
тизації  комплексу  бізнес-процесів  такі  інформа-
ційні  системи  називають  інтегрованими  корпора-
тивними  інформаційними  системами.  Інтегровані 
корпоративні  інформаційні системи містять комп-
лекс взаємопов’язаних складників, які призначені 

Таблиця 1
Ринок програмних продуктів ведення обліку в Україні

№ Програмний продукт Розробник
1 1С Підприємство Фірма «1С» 
2 Галактика ERP Галактика (Росія)
3 SAP. SAP R 3 SAP AG (Німеччина)
4 DeloPro Ксиком Софт (Україна)
5 Microsoft Dynamics AX Microsoft (США)
6 BAAN-IV BAAN (Американсько-голландська компанія)
7 SCALA Bestlutsmodeller AB (Шведської компанія)

8 ORACLE Application Пакет бізнес-прикладних програм (Американська корпорація 
ORACLE)

9 Тerrasoft-CRM Тerrasoft (РФ)
10 ІТ-підприємство, ІТ-Enterprise Інформаційні технології (РФ)

Створено на основі джерела [5].
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для організації бізнес-процесів і організації потоків 
інформації засобами документообігу [4, с. 74]. 

Саме тому більшість середніх і великих підпри-
ємств  у  наш час  використовують близько 20  різ-
номанітних  інформаційних  систем.  Це  ІКІС  або 
ERB  системи,  системи  бізнес-аналітики  збері-
гання  даних,  центри  оброблення  даних,  системи 
передання даних, серверні рішення, інформаційні 
мережі та їх інфраструктура тощо [1, с. 29].

Інформаційні системи обліку, зокрема  ІКІС, на 
сучасному етапі, які представлені на вітчизняному 
ринку, мають відповідати таким вимогам: 

- надійний захист інформації; 
- наявність доступу до розподілених мереж; 
-  функціональна  повнота  системи,  що  перед-

бачає  такі  умови,  які  необхідно  дотримуватися: 
відповідність  системи  міжнародним  стандартам 
управлінського обліку, автоматизацію планування, 
бюджетування,  прогнозування  обліку  та  форму-
вання звітів і ведення обліку одночасно за вітчиз-
няними та міжнародними стандартами;

- можливість інтеграції та консолідації інформа-
ції, даних, додатків; 

- локалізація ІС до вітчизняних умов роботи під-
приємства,  що  передбачає  функціональну  адап-
тацію  системи  до  умов  роботи  сучасного  україн-
ського підприємства,  тобто наявність  інтерфейсу 
та документообігу,  особливості  оподаткування  та 
законодавства, ведення фінансового обліку;

- наявність інструментальних засобів адаптації 
та супроводу системи, що має забезпечувати фор-
мування  функцій  та  структури  бізнес-процесів, 
інформаційного простору, перегляду і коригування 
інформації  та функціонального  й  організаційного 
наповнення робочого місця користувача;

- забезпечення обміну даними.
Еволюція  інформаційних  систем  в  управлінні 

підприємством пройшла кілька етапів: від простих 
систем  опрацювання  даних  до  інтегрованих  сис-
тем, побудованих на сучасній апаратній і програм-
ній базах. Становлення систем управління розпо-
чалося  з  автоматизації  окремих  бізнес-процесів 
підприємства, таких як управління персоналом, бух-
галтерією, торгівлею, складом та ін. Інформаційні 
системи  наступного  покоління  автоматизували 
всі  або  майже  всі  бізнес-процеси  підприємства.

Останніми  роками  у  світі,  зокрема  Україні, 
почали  запроваджувати  сучасні  аналітичні  сис-
теми,  призначені  для  вирішення  різних  завдань 
оперативного  управління  компанією  на  основі 
даних  реального  часу.  До  ІКІС  нового  покоління 
належать  системи  на  базі  сервісно-орієнтованих 
технологій,  представником  яких  є  Epicor  9.  Це 
міжнародна компанія, яка розробляє рішення для 
виробничих підприємств, роздрібної торгівлі, дис-
трибуції, готельного бізнесу та сервісних компаній.

Незважаючи  на  впровадження  нових  сучас-
них програмних продуктів ведення обліку, близько 

30% підприємств в Україні все ще існують з неав-
томатизованим бухгалтерським обліком або авто-
матизовані лише окремі його ділянки [3, с. 432]. 

Запровадження інформаційної системи перед-
бачає серйозну попередню роботу з реорганізації 
та відмову від застарілих стереотипів. Причинами 
невдалого запровадження інформаційної системи 
бухгалтерського обліку може бути відсутність чіт-
ких  цілей  проекту  та  неформалізованість  бізнес-
процесів, висока ціна на такі програмні продукти, 
а також те, що підприємство є неготовим до змін.

Висновки з проведеного дослідження. 
Сучасні інформаційні системи ведення обліку без-
посередньо пов’язані з управлінням підприємства 
та  є  ключовим  елементом  інфраструктури  під-
приємства. За допомогою ІС автоматизуються всі 
або основні бізнес-процеси підприємства та здій-
снюється підтримка  і розвиток бізнесу. Крім того, 
завдяки ІС підвищується ефективність діяльності 
не тільки ведення обліку, але управління бізнесом 
загалом.  Сьогодні  ринок  інформаційних  техно-
логій  в  Україні  представлений широким  вибором 
програмного забезпечення, тому вибір має відпо-
відати потребам самого підприємства. Існуючі про-
грамні продукти мають широкий спектр автомати-
зації бухгалтерського обліку. На нашу думку, увагу 
необхідно  зосередити  на  автоматизації  бухгал-
терського  обліку  бюджетних  установ.  Ці  питання 
будуть розкриті у подальших дослідженнях.
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CURRENT STATUS OF INFORMATION SYSTEMS OF ACCOUNTING IN UKRAINE  
AND TRENDS OF THEIR DEVELOPMENT

Modern accounting information systems are the key element of enterprise infrastructure and are directly 
related to its management. With IS all the important business processes of the enterprise are automated with 
the implementation of its support and development. Also, with the help of IS not only the efficiency of the activi-
ties of accounting is increased but overall business management. Today, the information technology market in 
Ukraine is represented by a wide choice of software, so the choice needs to be met by the needs of the enter-
prise itself. The most popular product on the software market is the ERP system “1С: Enterprise 8” developed 
by the “1C” company. The flexibility of the platform allows you to apply “1С: Enterprise 8” in the most diverse 
areas,  such as  the automation of  production and  trading enterprises,  for  public  and private organizations, 
enterprises of the service, support of operational management of the enterprise, automation of organizational 
and economic activity, providing accounting with several accounting plans with adjustable parameters wide 
opportunities for managerial accounting and analytical reporting, support of  multi-currency accounting, solving 
tasks of planning, budgeting and financial analysis, calculation of salaries and personnel management. 

Even though the modern software products are implemented, it is still about 30% of enterprises in Ukraine 
that exist with non-automated accounting or only some parts of it are automated. Implementation of the infor-
mation system involves serious preliminary work on reorganization, as well as the rejection of outdated stereo-
types. The reasons for the failure of implementation of the information system of accounting can be: the lack 
of clear project goals and unformalized business processes; the fact that the enterprise is not ready for any 
changes and the high cost of the software products and its implementation.

Current situation on the accounting information systems in Ukraine and their prospects for development 
are researched.
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Постановка проблеми.  У  сучасних  умовах 
стрімкого  розвитку  та  видозмінення  економічної 
системи стає все більш помітною зростаюча роль 
інтелектуального  капіталу  –  особливого  інстру-
менту  збільшення  вартості  підприємства.  Сьо-
годні  знання  стають  одним  із  найвпливовіших 
чинників  виробництва,  а  тому  інтелектуальний 
капітал  виступає  основною  конкурентною  пере-
вагою  підприємств.  Необхідно  визнати,  що  сьо-
годні  традиційні  методи  бухгалтерського  обліку 
не дозволяють повністю визнати  та відобразити 
складники  інтелектуального  капіталу.  Зазначене 
призводить до втрати значного обсягу економічно 
необхідної  інформації  про  такі  об’єкти,  а  тому 
не дозволяє  адекватно  оцінити  вплив  та  роль  у 
діяльності підприємства. Саме тому постає необ-
хідність  комплексного  дослідження  економічної 
природи  та  можливостей  облікового  забезпе-
чення інтелектуального капіталу в умовах актуа-
лізації  ролі  інтелектуальних процесів  у розвитку 
підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження  у  сфері  економічної  природи  інте-
лектуального капіталу та проблем його облікового 
забезпечення  займають  вагоме  місце  у  працях 
таких  науковців,  як Е. Брукінг,  А. Буєвич, Н.  Гав-
калова, В. Горшенін, Т. Давидюк, В. Зінов, В. Іно-
земцев, Н. Кельчевська, О. Кендюхов, А. Козирєв, 
О.  Торба  та  інші  [1–14].  Проте  сьогодні  питання 
визначення економічної та облікової сутності інте-
лектуального  капіталу  залишаються  не  виріше-
ними,  не  створено  єдиного  підходу  до  класифі-
кації  його  складників  та  подальшого  їх  визнання 
в межах побудови сучасної облікової  системи на 
вітчизняних  підприємствах,  що  зумовлює  теоре-
тичну та практичну значущість дослідження. 

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
розкриття сутності поняття «інтелектуальний капі-
тал», його структури та визначення особливостей 
визнання  елементів  інтелектуального  капіталу 
в бухгалтерському обліку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інтелектуальний  капітал  (як  особливий  складник 
господарської  діяльності  підприємства)  наразі 
майже не знаходить свого відображення у системі 
бухгалтерського  обліку  та  фінансовій  звітності 
вітчизняних  підприємств,  тому  в  користувачів 
фінансової інформації (як зовнішніх, так і внутріш-
ніх)  відсутні  достовірні  дані  про  інтелектуальний 
потенціал  та  його  реалізацію  на  цьому  підпри-
ємстві.  Таким  чином,  сьогодні  інтелектуальний 
капітал не  виступає  повноцінним фактором  здій-
снення  господарської  діяльності  вітчизняних  під-
приємств, а лише  інколи включається у загальне 
балансове  рівняння  із  мінімальним  коефіцієнтом 
як частина офіційно визнаних прав на об’єкти інте-
лектуальної власності.

На нашу думку,  головною причиною цієї  ситу-
ації є обмеженість нормативної сторони обліку та 
оціночних  процедур  складників  інтелектуального 
капіталу,  адже  головною  проблемою  удоскона-
лення  цих  процесів  є  невизначеність  складників 
інтелектуального  капіталу  як  у  вітчизняній,  так 
і  в  міжнародній  практиці.  Сучасна  наукова  літе-
ратура  містить  достатньо  багато  різних  підходів 
до  визначення  сутності  та  ролі  інтелектуального 
складника у господарській діяльності підприємств 
(табл. 1).

Таким чином, існує велике різноманіття тракту-
вань сутності інтелектуального капіталу, що сприяє 
збереженню невизначеності цього поняття, а тому 
унеможливлює процес управління цим ресурсом. 
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У статті досліджено сутність поняття 
«інтелектуальний капітал». Розглянуто 
підходи вітчизняних та зарубіжних науковців 
до класифікації його структурних елемен-
тів. Запропоновано авторське бачення еко-
номічної та облікової сутності інтелекту-
ального капіталу. Розроблено класифікацію 
складників інтелектуального капіталу та 
модель облікового визнання інтелектуаль-
них активів. Визначено напрями подальших 
досліджень.
Ключові слова: інтелектуальний капітал, 
інтелектуальні активи, людський капітал, 
структурний капітал, капітал відносин.

В статье исследована сущность понятия 
«интеллектуальный капитал». Рассмо-
трены подходы отечественных и зарубеж-
ных ученых к классификации его структур-
ных элементов. Предложено авторское 
видение экономической и учетной сущно-
сти интеллектуального капитала. Раз-
работаны классификация составляющих 

элементов интеллектуального капитала 
и модель учетного признания интеллекту-
альных активов. Определены направления 
дальнейших исследований.
Ключевые слова: интеллектуальный капи-
тал, интеллектуальные активы, человече-
ский капитал, структурный капитал, капи-
тал отношений.

The article examines the essence of the con-
cept of “intellectual capital”. The approaches of 
domestic and foreign scientists to the classifica-
tion of its structural elements are considered. 
The author’s vision of the economic and the 
accounting essence of intellectual capital is pro-
posed. The classification of the components of 
intellectual capital and the model of accounting 
recognition of intellectual assets are developed.  
The directions of further research are deter-
mined.
Key words: intellectual capital, intellectual 
assets, human capital, structural capital, capital 
of relations.
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Саме  тому  необхідно  конкретизувати  економічну 
та  облікову  сутність  зазначеної  дефініції  (див. 
табл.  2).  Водночас  для  ефективного  управління 
інтелектуальним  капіталом  необхідно  розуміти 
не лише його сутність, але і внутрішню структуру, 
особливості складників. 

Ураховуючи велику кількість різних підходів до 
класифікації структурних елементів інтелектуаль-
ного капіталу, на нашу думку, необхідно предста-
вити найбільш поширені з них.

Зарубіжні  науковці  Л.  Едвінссон  і  М.  Мелоун 
у  своєму  спільному  дослідженні  запропонували 
поділ  інтелектуального  капіталу  на  людський  та 
структурний (рис. 1)  [4, с. 434]. При цьому струк-
турний капітал містить два складники: клієнтський 
капітал,  що  характеризує  зовнішні  зв’язки,  та 
організаційний, спрямований на внутрішнє забез-
печення  потреб  виробництва  інтелектуальними 
ресурсами. 

Інший  підхід  до  структуризації  інтелектуаль-
ного  капіталу застосували В. Зінов  і К. Самарян, 
поділивши його на людський, структурний та спо-
живчий (рис. 2) [12, с. 24].

Л. Нападовська підкреслює, що «…ураховуючи 
різноманітні дублювання окремих елементів  інте-
лектуального капіталу, пропоновані різними авто-
рами,  очевидно, що  до  основних  його  елементів 
можна  віднести  людський,  клієнтський  та  струк-
турний  капітал,  який,  у  свою  чергу,  складається  
з інтелектуальної власності та активів інфраструк-
тури» [13, с.352].

У доповнення до цього поділу слід зазначити, 
що:

1) людський капітал охоплює природний потен-
ціал (здоров’я, здібності) та набуті протягом життя 
здібності й спеціальні навички персоналу (освіта, 
кваліфікаційний  рівень),  лояльне  ставлення  до 
фірми і володіння конфіденційною інформацією;

Таблиця 1
Дефініція «інтелектуальний капітал» у працях вітчизняних та зарубіжних науковців

Автор Сутність дефініції
Е. Брукінг Нематеріальні активи, без яких компанія не може існувати, посилюючи конкурентні переваги

О. Бутнік-
Сіверський

Створений або придбаний інтелектуальний продукт, який має вартісну оцінку, об’єктивований 
та ідентифікований, що утримується підприємством із метою одержання прибутку (додаткової 
вартості)

Н. Гавкалова 

Інтелектуальні ресурси, що втілені у сукупності наукових, професійних і загальних знань 
працівників, їхньому досвіді, уміннях, навичках, які створюють продукти інтелектуальної 
діяльності, що можуть належати як його винахідникові, так й іншим суб’єктам 
господарювання, а також використовуються з метою одержання додаткової вартості

Л. Едвінссон  Поєднання реальних і потенційних інтелектуальних здібностей та навичок працівників 
компанії з капіталом, що належіть усій компанії

М. Ескіндаров 

Система характеристик, що визначають здатність людини, тобто якість робочої сили 
індивідуума, сукупного працівника підприємства, фірми, корпорації, країни, що створює товар, 
послуги, додатковий продукт для відтворення на основі персоніфікованого економічного 
інтересу кожного суб’єкта, їх сукупності

В. Єрмоленко,  
О. Попова 

Взаємозв’язок знань, досвіду та ключових компетенцій працівників підприємства, відносин 
фірми з клієнтами та партнерами, що забезпечує створення доданої вартості та унікальної 
товарної пропозиції у галузі

В. Іноземцев «Колективний мозок», що акумулює наукові й повсякденні знання працівників, інтелектуальну 
власність і накопичений досвід, організаційну структуру, інформаційні мережі й імідж фірми

О. Кендюхов
Здатні створювати вартість інтелектуальних ресурсів підприємства, представлених людським 
і машинним інтелектом, а також інтелектуальними продуктами, створеними самостійно або 
залученими як засоби створення нової вартості

Б. Леонтьєв
Вартість сукупності наявних інтелектуальних активів, включаючи інтелектуальну власність, 
природні та набуті інтелектуальні здібності, а також накопичені бази знань і корисні відносини 
з іншими суб’єктами

Й. Русс, С. Пайк, 
Л. Фернстрем 

Частина ресурсного портфеля підприємства, яка визначає його творчі та інтелектуальні 
здібності щодо створення й реалізації інноваційної продукції

О. Стрижак  Сукупність здібностей та знань, які мають економічну цінність і використовуються у 
виробничій системі з метою створення інноваційного потенціалу та одержання доходу

Джерело: узагальнено авторами на основі [1-11]
Таблиця 2

Економічна та облікова сутність поняття «інтелектуальний капітал»
Економічна сутність Облікова сутність

Сукупність знань, досвіду та ключових компетенцій 
працівників підприємства, його зв’язків із контрагентами, 
що забезпечує підприємству створення доданої вартості 
та особливих конкурентних переваг на галузевому ринку

Інтелектуальний продукт, створений або придбаний 
підприємством, який має вартісну оцінку та 
утримується підприємством із метою створення 
додаткової вартості

Джерело: розроблено авторами



529

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Рис. 1. Структура інтелектуального капіталу за Л. Едвінссоном і М. Мелоуном
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КАПІТАЛ
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Рис. 2. Структура інтелектуального капіталу за В. Зіновим і К. Самаряном 

 
Рис. 3. Структура інтелектуального капіталу за стандартами  

Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAS)
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Рис. 4. Запропонована структура інтелектуального капіталу
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Рис. 5. Модель визнання інтелектуальних активів в обліку

2) клієнтський капітал – це відносини з покуп-
цями,  лояльність  клієнтів,  контракти,  портфель 
замовлень, франшизи, ліцензійні угоди, репутація 
тощо;

3)  під  структурним  капіталом  треба  розуміти 
комп’ютерні  мережі  та  інформаційні  системи, 
що  створюють  необхідні  умови  праці  та  визна-

чають  інтелектуальну  продуктивність  працівників 
[14, с. 101].

Бачення  цієї  дефініції  Міжнародною  феде-
рацією  бухгалтерів  (IFAS)  представлено  на  
рис. 3 [15, с. 178].

Таким чином, вищенаведені підходи до класи-
фікації  структурних  елементів  інтелектуального 
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капіталу  не  дозволяють  однозначно  визначити, 
що  саме  до  нього  належить,  окрім  «постійного» 
людського  капіталу,  та  що  включати  у  поняття 
«структурний  капітал».  При  цьому  клієнтський 
(споживчий)  капітал  в  одних  наукових  роботах 
розглядається елементом структурного капіталу, а 
в інших – окремим і самостійним складником інте-
лектуального  капіталу.  Саме  тому  пропонується 
розглядати елементи інтелектуального капіталу в 
межах пропонованої класифікації на рис. 4.

Наведена  класифікація  інтелектуального  капі-
талу, на нашу думку, детально розкриває сутність 
його  структурних  елементів  та  може  слугувати 
якісною основою для систематизованого відобра-
ження таких елементів у системі бухгалтерського 
обліку  сучасних  підприємств  (за  умови  відповід-
ності критеріям визнання в обліку згідно з чинним 
законодавством).

Інтелектуальний  капітал  постає  цілісною 
категорією,  що  містить  інтелектуальні  активи  та 
пов’язані  із  ними  зовнішні  і  внутрішні  економічні 
відносини. Оскільки в процесі управління підпри-
ємством  менеджерів  цікавить  не  капітал  як  про-
дукт минулого накопичення цінностей, а сформо-
ваний завдяки інвестуванню капіталу економічний 
ресурс,  націлений  на  здійснення майбутньої  гос-
подарської  діяльності,  то  об’єктом  управління  й 
обліку на рівні підприємства є саме інтелектуальні 
активи. 

Із  метою  визнання  та  достовірного  відобра-
ження  в  обліку  інтелектуальні  активи  мають  від-
повідати  власне  критеріям визнання активом,  на 
основі чого можна побудувати відповідну модель, 
представлену на рис. 5, (розроблено авторами на 
основі [16–18]).

Звертаючись  до  наведеної  моделі,  першою 
умовою визнання активів є контрольованість під-
приємством.  Відповідно  до  п.  4.6  основополож-
них  припущень  Концептуальної  основи  фінансо-
вої  звітності,  «оцінюючи  те,  чи  відповідає  стаття 
визначенню  активу,  необхідно  звернути  увагу  на 
сутність та економічну реальність, а не лише на її 
юридичну форму» [18].

Так само,  звертаючись до принципу превалю-
вання економічної сутності операції над її юридич-
ною формою, право юридичної власності не має 
бути визначальним у процесі визнання інтелекту-
альних активів. Саме тому необхідно розглядати 
економічний аспект власності на такі активи, їхню 
реальну економічно обґрунтовану наявність, при-
йняття усіх ризиків щодо використання активів та 
обмеження  доступу  до  отримання  економічних 
вигід від них іншим особам. 

Другою  умовою  визнання  інтелектуального 
активу  підприємством  є  можливість  отримання 
подальших  економічних  вигід  від  його  викорис-
тання.  Законом  «Про  бухгалтерський  облік  і 
фінансову  звітність  в  Україні»  економічні  вигоди 

трактуються як потенційні можливості отримання 
підприємством грошових коштів від використання 
активів  [19].  При  цьому  п.  4.8  Концептуальної 
основи  [18]  додається,  що  цей  потенціал  може 
сприяти  надходженню  грошових  коштів  прямо 
або  непрямо,  конвертуватися  у  еквіваленти  гро-
шових  коштів  або  зменшувати  відтік  останніх. 
Такий регламент значно розширює саме поняття 
активів,  а  тому  дозволяє  визнати  інтелектуальні 
активи, коли вони сприяють надходженню коштів 
або зменшують відтік.

Третя  умова  –  можливість  достовірної  оцінки 
активів.  На  оцінку  інтелектуальних  активів  впли-
ває низка факторів, оскільки кожен із таких активів 
має власний зміст і форму, що значно ускладнює 
сам  процес  їх  оцінки  й  обліку.  При  цьому  оцінка 
об’єктів,  створюваних підприємством самостійно, 
наразі є проблемною. Віддача від витрат прогно-
зується у майбутніх звітних періодах, тому оцінка 
активів і підприємства в цілому зростатиме. Однак 
установити  те,  наскільки  збільшиться  дохід  від 
реалізації  продукції  чи  послуг  саме  від  викорис-
тання  цього  активу  досить  складно  [17,  с.  252]. 
Така ситуація негативно впливає на  інвестиційну 
привабливість  вітчизняних  підприємств,  тому 
вимагає негайного вирішення.

Висновки з проведеного дослідження.  За 
результатами  проведеного  дослідження  можна 
сформулювати такі висновки:

1) інтелектуальний капітал є цілісною економіч-
ною категорією, що включає інтелектуальні активи 
як об’єкти облікової системи; 

2)  запропоновані  авторські  визначення  еко-
номічної  та  облікової  сутності  інтелектуального 
капіталу,  класифікація  його  складників,  а  також 
розроблена модель облікового  визнання  інтелек-
туальних активів здатні поліпшити засади органі-
зації ефективного менеджменту цього активу. 

Наразі  існує  обмежена  можливість  розкриття 
інформації про інтелектуальні активи у вітчизняній 
звітності, що негативно впливає на процеси інвес-
тування та капіталізації вітчизняних підприємств. 
Пошук напрямів вирішення проблеми оцінки само-
стійно  створених  нематеріальних  активів  буде 
напрямом подальших досліджень.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1.  Брукинг  Э.  Интеллектуальный  капитал:  ключ 

к  успеху  в  новом  тысячелетии  /  пер.  с  англ.;  ред. 
Л. Ковалик. Санкт-Петербург: Питер, 2001. 287 с.

2.  Бутнік-Сіверський  О.  Інтелектуальний  капітал 
(теоретичний аспект). Інтелектуальний капітал. 2002. 
№ 1. С. 16–27.

3.  Гавкалова  Н.,  Маркова  Н.  Формування  та 
використання  інтелектуального  капіталу.  Харків:  
Вид. ХНЕУ, 2006. 252 c.

4.  Эдвинссон  Л.,  Мелоун  М.  Интеллектуаль-
ный  капитал:  определение  истинной  стоимости 



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

532 Випуск 19. 2018

компании.  Новая  постиндустриальная  волна  на 
Западе / под ред. В. Иноземцева. Москва: Academia, 
1999. С. 434–436.

5.  Эскиндаров  М.  Развитие  корпоративных 
отношений  в  современной  российской  экономике. 
Москва: Республика, 1999. 188 с.

6.  Ермоленко  В.,  Попова  Е.  Интеллектуальный 
капитал корпорации: сущность, структура, стратегии 
развития  и  модель  управления.  Человек.  Сообще-
ство. Управление. 2012. № 2. С. 110–122.

7.  Иноземцев  В.  За  пределами  экономического 
общества.  Постиндустриальные  теории  и 
постэкономические тенденции в современном мире. 
Москва: Academia, 1998. 640 с.

8. Кендюхов О. Організаційно-економічний меха-
нізм  управління  інтелектуальним  капіталом  підпри-
ємства  :  автореф.  дис.  …  докт.  екон.  наук:  спец. 
08.00.04  «Економіка  та  управління  підприємствами 
(переробна промисловість)». Донецьк, 2007. 31 с.

9. Леонтьев Б. Цена капитала. Интеллектуальный 
капитал  в  российском  бизнесе.  Москва:  Издатель-
ский центр «Акционер», 2002. 200 с.

10.  Русс  Й.,  Пайк  С.,  Фернстрём 
Л.  Интеллектуальный  капитал:  практика  управле-
ния. Санкт-Петербург.: Высшая школа менеджмента, 
2008. 448 с.

11.  Стрижак  О.  Формування  інтелектуального 
капіталу підприємства: автореф. дис. … канд. екон. 
наук  :  спец.  08.06.01  «Економіка,  організація  та 
управління підприємствами». Харків, 2004. 23 с.

12. Зінов В., Самарян К. Інтелектуальний капітал 
як базова характеристика вартості бізнесу. Інтелекту-
альна власність. 2001. № 5–6. С. 23–25.

13.  Теорія  бухгалтерського  обліку:  моногр.  / 
Л. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер, Р. Матезіч та 
ін.; за заг. ред. Л. Нападовської. Київ: Київ. Нац. торг.-
екон. ун-т, 2008. 735 с.

14.  Торба  О.  Інтелектуальний  капітал  підпри-
ємств:  сутність,  оцінка,  структура.  Вісник  Дніпропе-
тровського  університету.  Серія  «Економіка».  2016.  
Т. 24, Вип. 10(2). С. 97–105.

15.  Наследникова  М.  Человеческий  капитал 
как  учетная  категория  в  управлении  бизнесом.  
URL: https://www.sworld.com.ua/simpoz2/38.pdf.

16.  Наумчук  О.  Інтелектуальні  активи  в  системі 
бухгалтерського обліку. Вісник ДонНУЕТ ім. Михайла 
Туган-Барановського.  Серія  «Економічні  науки». 
2013. № 4. С. 175–182.

17. Хомуляк Т. Проблеми оцінки в обліку інтелек-
туального  капіталу.  Банковская  система:  устойчи-
вость и перспективы развития; редкол.: К. Шебеко и 
др. Пинск: ПолесГУ, 2017. С. 250–254.

18.  Концептуальна  основа  фінансової  звітності. 
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009.

19.  Про  бухгалтерський  облік  та фінансову  звіт-
ність  в  Україні:  Закон  України  від  16.07.1999  р.  
№  996-XIV  станом  на  16.05.2018  р.  URL:  
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

REFERENCES:
1.  Bruking,  A.  (2001).  Intellektual’nyy  kapital:  Kly-

uch  k  uspekhu  v  novom  tysyacheletii  [Intellectual 
Capital,  Core  Assets  for  the  Third  Millenium  Enter-

prise];  ed  L.N.  Kovalik.  St.  Petersburg:  Peter,  287  p. 
(in Russian).

2. Butnik-Sivers'kyj O. (2002) Intellektual’nyy kapital 
(teoretychnyj  aspect)  [Intellectual  Capital:  theoretical 
aspect].  Intellektual’nyy kapital, 1, pp. 16–27 (in Ukrai-
nian).

3.  Gavkalova  N.L.  and  Markova  N.S.  (2006)  For-
muvannja  ta  vykorystannja  intelektual'nogo  kapitalu 
[Formation  and  use  of  intellectual  capital].  Harkiv:  
Vyd. HNEU, 252 p. (in Ukrainian).

4. Edvinsson L. and Meloun M. (1999) Intellektual'nyy 
kapital: opredelenie istinnoy stoimosti kompanii [Intellec-
tual capital: realizing your company's true value by find-
ing  its  hidden  brainpower]. Novaya  postindustrial'naya 
volna na Zapade / pod red. V.L. Inozemtseva. Moskow: 
Academia, pp. 434-436 (in Russian).

5.  Eskindarov  M.  (1999)  Razvitie  korporativnykh 
otnosheniy  v  sovremennoy  rossiyskoy  ekonomike 
[Development  of  corporate  relations  in  the  mod-
ern  Russian  economy].  Moskow:  Respublika,  188  p.  
(in Russian).

6.  Ermolenko  V.V.  and  Popova  E.D.  (2012) 
Intellektual'nyy  kapital  korporatsii:  sushchnost',  struk-
tura, strategii razvitiya i model' upravleniya [Intellectual 
capital of the corporation: the nature, structure, strategy 
and  governance  model].  Chelovek.  Soobshchestvo. 
Upravlenie, No 2, pp. 110–122 (in Russian).

7.  Inozemtsev  V.  (1998)  Za  predelami  ekonomi-
cheskogo  obshchestva.  Postindustrial'nye  teorii  i 
postekonomicheskie  tendentsii  v  sovremennom  mire 
[Outside  the economic society. Post-industrial  theories 
and post-economic  trends  in  the modern world]. Mos-
kow: Academia, 640 p. (in Russian).

8. Kendjuhov O. (2007) Organizacijno-ekonomichnyj 
mehanizm  upravlinnja  intelektual'nym  kapitalom  pid-
pryjemstva  [Organizational-economic  mechanism  of 
management  of  intellectual  capital  of  the  enterprise] 
(PhD Thesis), Donets'k, 31 p.

9. Leont'ev B. (2002) Tsena kapitala. Intellektual'nyy 
kapital v rossiyskom biznese [The price of intellect. Intel-
lectual capital in Russian business]. Moskow: Aktsioner 
Publ., 200 p. (in Russian).

10.  Russ  Y.,  Payk  S.  and  Fernstrem  L.  (2008) 
Intellektual'nyy  kapital:  praktika  upravleniya  [Intel-
lectual  capital:  Management  Practices].  St.  Peters-
burg:  Vysshaya  shkola  menedzhmenta  Publ.,  448  p.  
(in Russian).

11. Stryzhak O. (2004) Formuvannja intelektual'nogo 
kapitalu pidpryjemstva [Formation of intellectual capital 
of the enterprise] (PhD Thesis), Harkiv, 23 p.

12. Zinov V. and Samarjan K. (2001)  Intelektual'nyj 
kapital  jak  bazova  harakterystyka  vartosti  biznesu 
[Intellectual  capital  as  the  basic  characteristic  of  busi-
ness value]. Intelektual'na vlasnist', No 5–6, pp. 23–25  
(in Ukrainian).

13.  Napadovs'ka,  L.V.,  Dobiia,  M.,  Sander,  Sh., 
Matezich, R.  ta  in.;  ed. Napadovs'ka, L.V.  (2008) Teo-
riia bukhhalters'koho obliku [Theory of accounting]. Kyiv: 
KNTU, 735 p. (in Ukrainian).

14.  Torba  O.V.  (2016)  Intelektual'nyj  kapital  pid-
pryjemstv: sutnist', ocinka, struktura [Intellectual capital 
of  enterprises:  essence,  evaluation,  structure].  Visnyk 
Dnipropetrovs'kogo  universytetu:  Ekonomika,  Vol.  24, 
No 10 (2), pp. 97–105 (in Ukrainian).



533

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

15.  Naslednykova  M.A.  (2014)  Chelovecheskyj 
kapytal  kak  uchetnaja  kategoryja  v  upravlenyy  byz-
nesom,  available  at:  https://www.sworld.com.ua/sim-
poz2/38.pdf (accessed 16 May 2018).

16.  Naumchuk  O.A.  (2013)  Intelektual'ni  aktyvy  v 
systemi  buhgalters'kogo  obliku  [Intellectual  assets  in 
the  accounting  system].  Visnyk  DonNUET  im.  Myha-
jla  Tugan-Baranovs'kogo:  Ekonomichni  nauky,  No  4,  
pp. 175–182 (in Ukrainian).

17.  Homuljak  T.I.  (2017)  Problemy  ocinky  v  obliku 
intelektual'nogo kapitalu [Problems of estimation in the 
accounting of intellectual capital] ed. Shebeko K.K. ta in. 

Bankovskaya  sistema:  ustoychivost'  i  perspektivy  raz-
vitiya, Pinsk: PolesGU Publ., pp. 250–254 (in Ukrainian).

18.  Konceptual'na  osnova  finansovoi'  zvitnosti 
[The  Conceptual  Framework  for  Financial  Reporting] 
(2010),  available  at:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/929_009 (accessed 16 May 2018) (in Ukrainian).

19. Zakon Ukrainy Pro buhgalters'kyj oblik ta finans-
ovu zvitnist' v Ukrai'ni: vid 16.07.1999 № 996-XIV [Law 
of  Ukraine  on  accounting  and  financial  reporting  in 
Ukraine  from July 16 1999, № 996-XIV]  (1999), avail-
able  at:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 
(accessed 16 May 2018) (in Ukrainian).

Gevlych L.L.
PhD, Ass.Professor, Department of Accounting, Analysis and Audit

Moshura L.О.
Vasyl’ Stus Donetsk National University

INTELLECTUAL CAPITAL: ESSENCE AND STRUCTURE

Intellectual  capital  is  currently  almost  not  reflected  in  the  accounting  and  financial  reporting  system  of 
domestic enterprises, which worsens their investment attractiveness. In our opinion, the main reason for this 
is  the uncertainty of  the components of  intellectual capital and the  limited valuation procedures for  them in 
domestic and international practice.

The purpose of the study is to reveal the essence of the concept of “intellectual capital”, its structure and 
definition of the features of recognition of elements of intellectual capital in accounting.

There are many interpretations of the essence of intellectual capital, which makes it impossible to manage 
this resource. A critical analysis of the works of domestic and international scholars allowed us to propose an 
author's definition of the economic and the accounting essence of intellectual capital.

For efficient management of intellectual capital, it is necessary to understand its internal structure and fea-
tures of constituent elements.

The proposed structure of intellectual capital is human, structural (organizational and productive) and capi-
talist relations.

The developed model of recognition of intellectual assets in the account includes the following items: con-
trollability of the enterprise as a result of past events, accumulation of future economic benefits, the possibility 
of reliable assessment.

The research findings are:
1) intellectual capital is an integral economic category, which includes intellectual property as objects of the 

accounting system;
2) author’s definitions of the economic and the accounting essence of intellectual capital, the classification 

of its constituent elements, as well as developed model of accounting recognition of intellectual assets were 
offered, which can improve the principles of organization of effective management of this asset.

Currently, there is a limited ability to disclose information about intellectual assets in domestic reporting, 
which adversely affects the processes of investing and capitalization of domestic enterprises. The search for 
solutions to the problem of valuation of independently created intangible assets will be the direction of further 
research.
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Постановка проблеми.  Основною  метою 
реформування  системи  управління  державними 
коштами на сучасному етапі є підвищення її ефек-
тивності та досягнення стратегічних цілей і резуль-
татів,  які  ставить  перед  державою  суспільство 
(зростання якості державних послуг, оптимальний 
розподіл  бюджетних  коштів  з  урахуванням  прі-
оритетності  реалізації  програм  розвитку  тощо). 
Прийняття  рішень  та  розробка  заходів  з  підви-
щення рівня ефективності використання бюджет-
них коштів має ґрунтуватись на даних середньо- 
та  довгострокового  бюджетного  планування  та 
вимагає своєчасного  і  точного  інформування про 
результати  виконання  бюджетів  всіма  суб’єктами 
державного сектору, якими є Міністерство фінан-
сів України, що забезпечує проведення державної 
політики у сфері бухгалтерського обліку, розпоряд-
ники  бюджетних  коштів,  Державна  казначейська 
служба України та державні цільові фонди. 

Від якості управління коштами на рівні бюджет-
них установ залежить якість виконання державою 
своїх  функцій,  оскільки  вони  є  первинними  лан-
ками  бюджетного  процесу,  вповноваженими  на 
здійснення витрат бюджету  [1, с. 79]. Основними 
проблемами  на  даному  рівні  бюджетної  системи 
є  неефективне  планування  головними розпоряд-
никами бюджетних коштів своїх витрат, пріоритет 
контролю  та  дотримання  нормативів  над  раці-
ональністю  використання,  відсутність  системи 
калькулювання послуг, що надаються установою. 

З огляду на брак бюджетних коштів для покриття 
всіх  витрат  учасників  бюджетної  системи,  поста-

новою  Кабінету  міністрів  України  затверджено 
заходи щодо ефективного та раціонального вико-
ристання  державних  коштів,  передбачених  для 
утримання в тому числі й установ та організацій, 
які  використовують  кошти  державного  бюджету 
[2].  Але  дані  заходи  спрямовані  не  на  розробку 
управління витратами, а на встановлення першо-
чергових платежів, заборону ряду витрат, штучну 
економію, яка не завжди є виправданою. В той же 
час, впровадження в діяльність суб’єктів держав-
ного сектору системи управлінського обліку дозво-
лить досягти більш вагомого підвищення ефектив-
ності використання коштів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню  питань  можливості  впровадження 
управлінського  обліку  в  діяльність  бюджетних 
установ,  розробці  теоретичних  та  методичних 
положень управлінського обліку присвячені роботи 
таких  вітчизняних  науковців  як  П.Й.  Атамас, 
Р.Т. Джога, О.М. Клименко, С.В. Свірко, О.О. Доро-
шенко,  І.О.  Кондратюк,  А.П.  Заросило  та  інші. 
Але  багато  питань  з  організації  управлінського 
обліку  залишаються  невирішеними  через  відсут-
ність практичного його впровадження в діяльність 
бюджетних установ.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
узагальнення  та  оцінка  теоретичних  та  методич-
них  положень  з  організації  управлінського  обліку 
в  бюджетних  установах  та  аналіз  доцільності  їх 
практичного застосування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На  сьогодні  в  Україні  триває  процес  реформу-
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У статті проаналізовано вплив впрова-
дження управлінського обліку у бюджетних 
установах на підвищення ефективності їх 
діяльності. Досліджено сутність та зна-
чення управлінського обліку. Визначено осно-
вні проблеми сучасного етапу модернізації 
обліку у державному секторі. Встановлені 
недоліки існуючої системи класифікації 
витрат з позиції управління їх величиною.
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ління бюджетними коштами, управлінський 
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В статье проанализировано влияние вне-
дрения управленческого учета в бюджет-
ных учреждениях на повышение эффек-
тивности их деятельности. Исследована 
сущность и значение управленческого 
учета. Определены основные проблемы 
современного этапа модернизации учета 
в государственном секторе. Установлены 

недостатки существующей системы клас-
сификации затрат с позиции управления их 
величиной.
Ключевые слова: бюджетные учрежде-
ния, управление бюджетными средствами, 
управленческий учет, эффективность, кон-
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The article analyzed the influence introduction 
management accounting in budgetary institu-
tions on the increase efficiency of their activity. 
The essence and importance of management 
accounting are investigated. The basic problems 
of the modern stage of accounting moderniza-
tion in public sector are defined. The lacks of the 
existent system of cost classification are set from 
position of management their size. 
Key words: budgetary institutions, management 
budgetary funds, management accounting, effi-
ciency, control, costs.
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вання системи бухгалтерського обліку та фінансо-
вої звітності в державному секторі з урахуванням 
вимог  міжнародних  стандартів  бухгалтерського 
обліку для державного сектору (МСБОДС) шляхом 
запровадження національних положень (стандар-
тів) бухгалтерського обліку в державному секторі 
(НП(С)БОДС), розроблених на основі МСБОДС [3]. 
За  результатами  виконання  Стратегії  модерніза-
ції системи бухгалтерського обліку в державному 
секторі на 2007–2015 роки [4] затверджено НП(С)
БОДС,  план  рахунків  бухгалтерського  обліку  в 
державному секторі та інші розпорядчі документи. 

Однак  в  процесі модернізації  системи бухгал-
терського обліку не вирішено основне завдання – 
перехід від простої фіксації даних про виконання 
бюджетів всіх рівнів до інформаційної основи при-
йняття  управлінських  рішень  щодо  ефективного 
використання бюджетних коштів. Так, процес фор-
мування інформації про виконання бюджетів не є 
раціональним з позиції витрат ресурсів, оскільки не 
забезпечено перехід всіх суб’єктів державного сек-
тору на застосування єдиного плану рахунків, має 
місце  дублювання функцій  у  головних  розпоряд-
ників та органів Державного казначейства України 
стосовно складання консолідованої звітності. Крім 
цього, органи Казначейства при підготовці  інфор-
мації не враховують усіх зобов’язань суб’єктів дер-
жавного сектору, оскільки використовують касовий 
метод,  що  лише  дає  змогу  аналізувати  грошові 
потоки, а не прогнозувати витрати. Таким чином, 
«вартість»  бюджетного  планування  є  занадто 
високою,  оскільки  збір  та  обробка  інформації 
потребують  великої  кількості  ресурсів  та  значно 
відтерміновані у часі від прийняття рішення, що під-
вищує ймовірність похибки через зміну економіч-
ного, політичного, соціального середовища тощо.

Тому в процесі модернізації системи бухгалтер-
ського обліку в державному секторі більше уваги 
слід приділити саме управлінським аспектам, що 
підвищить роль її інформаційних потоків в процесі 
прийняття рішень.

Управлінський  облік  в  вітчизняних  бюджет-
них  установах  перебуває  на  стадії  формування, 
оскільки  не  дивлячись  на  досить  значний  обсяг 
теоретичних  напрацювань,  майже  відсутнє  його 
практичне застосування. Більшою мірою це пояс-
нюється  відсутністю  нормативного  регулювання, 
мети  ведення  даного  виду  обліку  та  специфікою 
діяльності  даних  установ  (неприбутковість,  жор-
стка регламентація діяльності). 

У  роботі  О.М.  Клименко  виділено  дві  основні 
причини необхідності активного пошуку ефектив-
них методів ведення й організації  управлінського 
обліку бюджетних установ [5, c. 11]:

–  потреба  в  накопиченні  інформації  не  тільки 
в  розрізі  кодів  бюджетної  класифікації,  але  й 
за  структурними  підрозділами,  видами  послуг. 
Оскільки у великих бюджетних установах усклад-

няються  системи  управління,  які  без  надійного 
інформаційного  забезпечення  стають  некерова-
ними.  Бюджет  таких  установ  вимірюється  десят-
ками мільйонів гривень, а доходи і видатки за спе-
ціальним фондом досягають двох третин;

–  необхідність  адаптації  категорій  методів 
обліку  і  калькулювання,  об’єктів  калькулювання, 
калькуляційних  одиниць  та  похідних  від  них  до 
методики  калькулювання  нематеріальних  послуг. 
Так,  управлінський  облік  орієнтовано  на  деталь-
ний  облік  витрат  і  калькулювання  собівартості 
нематеріальних  послуг.  В  даний  час  методика 
калькулювання  таких  послуг  (освітніх,  медич-
них,  культурних,  юридичних)  потребує  наукового 
обґрунтування. 

Розглянемо більш детально теоретичні основи 
управлінського обліку. 

Управління відноситься до мультидисциплінар-
них категорій, яка у найбільш загальному випадку 
означає цілеспрямований вплив керуючої системи 
та  керовану  для  досягнення  бажаних  результа-
тів.  Деякі  науковці  конкретизують  сам  процес 
управління,  визначаючи  його  як  «планування, 
організацію, мотивацію й контроль, необхідні для 
формулювання  та  досягнення  цілей  організації» 
[6, с. 194].

Саме  керована  система  конкретизує  сутність 
управління.  Так,  в  Бюджетному  кодексі  України 
[7] визначено управління бюджетними коштами як 
сукупність дій  учасника бюджетного  процесу  від-
повідно  до  його  повноважень,  пов'язаних  з фор-
муванням  та  використанням  бюджетних  коштів, 
здійсненням  контролю  за  дотриманням  бюджет-
ного законодавства, які спрямовані на досягнення 
цілей,  завдань  і  конкретних  результатів  своєї 
діяльності  та  забезпечення ефективного, резуль-
тативного  і  цільового  використання  бюджетних 
коштів. При цьому управлінський облік бюджетних 
коштів в даному нормативному документі не роз-
глядається.

Поняття  управлінського  обліку  на  норматив-
ному рівні закріплене в Законі України «Про бух-
галтерський облік та фінансову звітність в Україні» 
як  система  збору,  обробки  та  підготовки  інфор-
мації про діяльність підприємства для внутрішніх 
користувачів у процесі управління підприємством 
[8]. Дане визначення є дуже стислим та не врахо-
вує мети впровадження даного виду обліку  саме 
в  бюджетних  установах.  В  той  же  час,  Інститут 
управлінських  бухгалтерів  трактує  управлінський 
облік  як  процес, що додає  цінність,  та  полягає  у 
безперервному  вдосконаленні  планування,  про-
ектування, оцінки й функціонування систем фінан-
сової та нефінансової інформації, який направляє 
дії менеджменту, мотивує поведінку, підтримує та 
створює  культурні  цінності,  необхідні  для  досяг-
нення  стратегічних,  тактичних  та  оперативних 
цілей організації [9, с. 26]. 
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Отже,  метою  впровадження  управлінського 
обліку в бюджетних установах має бути зростання 
цінності результатів їх діяльності як для держави, 
так і для суспільства.

На думку С.В. Свірко, метою даного виду обліку 
має  бути  формування  та  передача  інформацій-
них  даних  управлінському  персоналу  внутріш-
нього поля управління бюджетних установ з метою 
обґрунтування вибору, підготовки та забезпечення 
прийняття управлінських рішень у сфері контролю, 
планування,  прогнозування  економічної  ефектив-
ності  діяльності  вказаних  суб’єктів  господарю-
вання, в частині ціноутворення продуктів діяльності 
(послуг,  робіт,  продукції)  бюджетних  установ  та 
оцінки ефективності прийняття рішень [10, с. 168].

Питання, рішення яких у бюджетних установах 
є можливим оптимізувати за використання інфор-
мації управлінського обліку є наступні [10]:

– визначення стратегії та прогностичного пла-
нування;

– контроль поточної діяльності;
– оптимізація використання ресурсів;
– оцінка ефективності діяльності;
– зниження рівня суб’єктивності в процесі при-

йняття рішень управлінським персоналом;
– подальший розвиток комунікативних зв’язків 

у межах бюджетних установ.
Історично склалось так, що управлінський облік 

концентрував свою увагу на показниках витрат як 
головних  показниках  функціонування  організа-
ції. При цьому, аксіомою стало твердження «різні 
витрати  –  для  різних  цілей».  У  роботі  [9,  с.  131] 
це пояснюється тим, що витрати класифікуються 
й використовуються з певною метою, та напрямок 
використання інформації про витрати визначають 
спосіб їх розрахунку. 

Таблиця 1
Класифікація витрат бюджетних установ 

Ознака Вид витрат Статті (елементи) витрат

В залежності 
від виду 
операції

Витрати за 
обмінними 
операціями

оплата праці (заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців);
відрахування на соціальні заходи;
матеріальні витрати (використання предметів, матеріалів, обладнання, 
інвентарю, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, продуктів 
харчування тощо);
амортизація;
фінансові витрати (витрати суб’єкта державного сектору, пов’язані із 
запозиченнями згідно із законодавством: відсотки за користування кредитами, 
премія, дисконт за цінними паперами, витрати на обслуговування боргу тощо);
інші витрати за обмінними операціями (курсові різниці, витрати, пов’язані з 
реалізацією активів, уцінка активів, втрати від зменшення корисності активів 
тощо).

Витрати за 
необмінними 
операціями

трансферти (субсидії, гранти, соціальні виплати тощо);
інші витрати за необмінними операціями (витрати, пов’язані з передачею 
активів, що передають суб’єкти державного сектору суб’єктам 
господарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору 
для виконання цільових заходів, неповернення депозитів тощо).

В залежності 
від виду 
діяльності

Витрати на 
виконання 
бюджетних 
програм

Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Матеріальні витрати
Амортизація

Витрати на 
виготовлення 
продукції 

(надання послуг, 
виконання робіт)

Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Матеріальні витрати
Амортизація
Інші витрати

Витрати від 
продажу активів

Фінансові 
витрати

За способом 
перенесення 
вартості на 
продукцію

Прямі витрати Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці, інші витрати

Непрямі витрати Загальновиробничі витрати

За ступенем 
впливу обсягу 
звичайної 
діяльності

Змінні
Постійні Загальновиробничі витрати

Джерело: [12; 13]
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Світовий досвід управлінського обліку у непри-
буткових організаціях свідчить про те, що  інфор-
мація про витрати необхідна для наступних дій [9]:

– бюджетування та контроль витрат;
– оцінка результатів діяльності;
– визначення компенсацій, гонорарів та цін;
– оцінка програм;
– прийняття рішень про економічний вибір.
Отже, вимоги до інформації про витрати іден-

тичні тим, які висуваються в організаціях, орієнто-
ваних на отримання прибутку.

Відповідно  до  НП(С)БОДС  101  «Подання 
фінансової  звітності»  [11],  витратами  є  змен-
шення  економічних  вигід  у вигляді  вибуття акти-
вів  або  збільшення зобов'язань,  які призводять 
до  зменшення  власного  капіталу  (за  винятком 
зменшення  капіталу  за  рахунок    його  вилучення 
або розподілення власником). У НП(С)БОДС 135  
«Витрати» наведено класифікацію витрат бюджет-
них установ, умови їх визнання та оцінки, окремо 
розглянуто порядок визначення собівартості про-
дукції,  робіт  та  послуг  [12].  Класифікація  витрат 
бюджетних  установ,  наведена  в  нормативних 
документах  з  бухгалтерського  обліку,  наведена 
в табл. 1.

Порядок розподілу витрат на прямі та непрямі, 
змінні та постійні у відповідному стандарті [12] не 
прописаний. Відсутня класифікація витрат за міс-
цем  виникнення,  що  унеможливлює  визначення 
величини витрат, необхідної для утримання ряду 
структурних підрозділів. Також не визначено поря-
док вибору методу калькулювання продукції, робіт, 
послуг. 

На  додаток  до  наведеного  поділу  витрат  за 
групами  при  проведенні  аналізу  та  контролю 
виконання бюджетів всіх рівнів використовується 
бюджетна класифікація видатків за економічними 
характеристиками операцій, які здійснюються від-
повідно  до  функцій  держави  та  місцевого  само-
врядування.  При  цьому  видатки  поділяються  на 
поточні  та  капітальні  (спрямовуються  на  при-
дбання  основного  капіталу,  необоротних  активів, 
на  капітальні  інвестиції,  капітальний  ремонт;  на 
створення  державних  запасів  і  резервів;  на  при-
дбання  капітальних  активів).  У  зв’язку  із  цим, 
величини витрат за окремими рахунками бухгал-
терського  обліку  необхідно  співставляти  з  відпо-
відними кодами бюджетної класифікації видатків, 
що значно ускладнює аналітичну роботу при ана-
лізі зведених бюджетів. 

З  огляду  на  недосконалість  існуючої  системи 
класифікації,  в  науковій  літературі  пропонується 
її удосконалення. Так, у роботах [14, 15] пропону-
ється запровадити класифікацію витрат за напрям-
ками їх обліку: для калькулювання та визначення 
фінансових результатів,  для  прийняття  управлін-
ських рішень і планування, для контролю та регу-
лювання. 

Класифікація  витрат  з  метою  калькулювання 
та  визначення  фінансових  результатів  частково 
розглянута  у  НП(С)БОДС  135  «Витрати».  Так, 
визначено,  що  собівартість  реалізованої  продук-
ції  (робіт, послуг)  складається з виробничої собі-
вартості продукції  (робіт, послуг), яка була реалі-
зована протягом звітного періоду, нерозподілених 
постійних загальновиробничих витрат та наднор-
мативних виробничих витрат. 

До  виробничої  собівартості  продукції  (робіт, 
послуг)  включаються:  прямі матеріальні  витрати; 
прямі витрати на оплату праці; інші прямі витрати; 
змінні  загальновиробничі  та  постійні  розподілені 
загальновиробничі витрати.

Витрати,  використовувані  системою  контролю 
та регулювання в роботі [14] запропоновано поді-
лити  на  наступні  групи:  відповідно  до  ступеню 
самостійності  установи  (регульовані  та  нерегу-
льовані), відповідно до ступеню доцільності вико-
ристання коштів  (ефективні та неефективні); від-
повідно до обґрунтованості проведення (у межах 
кошторису та відхилень від планових показників); 
відповідно  до  ступнею  контрольованості  (контр-
ольовані та неконтрольовані).

Збір  інформації про витрати в розрізі вищепе-
рерахованих груп має сприяти проведенню більш 
ґрунтовного  аналізу  діяльності  бюджетної  уста-
нови  та  виявленню  фактів  нецільового  викорис-
тання коштів.

Щодо  способу  ведення  управлінського  обліку 
в бюджетних установах, то думки науковців розді-
лились. Одні автори вважають, що для бюджетних 
установ характерний інтегрований підхід, за якого 
діє єдина система рахунків, в межах якої рахунки 
фінансового та управлінського обліку кореспонду-
ють між собою [15]. Інші – пропонують для рахун-
ків обліку витрат у собівартості продукту бюджет-
ної установи доповнити економічну класифікацію 
видатків сукупністю елементів «Витрати в управ-
лінському обліку», облік на яких вести за простою 
системою  без  застосування  методу  подвійного 
запису [16].

Вважаємо, що обидва варіанти є прийнятними 
до застосування у бюджетних установах при наяв-
ності достатнього обґрунтування. 

Організація  впровадження  управлінського 
обліку в діяльність бюджетних установ є найбільш 
трудомістким  процесом,  оскільки  нормативне 
регулювання  з  цього  питання  відсутнє,  а  теоре-
тичні  наукові  напрацювання містять  скоріше  ряд 
рекомендацій. В ряді робіт впровадження управ-
лінського  обліку  в  бюджетній  установі  поділено 
на певні етапи [15, 17]. 

На першому з них вивчаються потреби установи 
в  потенційній  інформації  управлінського  обліку 
на основі вивчення діючої системи управління та 
запитів  керівництва щодо  отримання  інформації, 
яка формується  в  системі  управлінського  обліку. 
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Тобто визначаються   функціональні напрямки, за 
якими  передбачена  побудова  або  реструктури-
зація  управлінського  обліку  в  межах  яких  вияв-
ляються  елементи  існуючого  в  установі  внутріш-
нього обліку і оцінюється їх адекватність реальним 
господарським процесам, а також інформаційним 
потребам управлінського персоналу [15].

На  другому  етапі  розробляється  концепція 
управлінського  обліку  в  установі  та  план  вико-
нання  робіт  з  його  впровадження.  Загальний 
план  виконання  робіт  має  містити  перспективну 
та поточну частини, з їх розбивкою на лінійний та 
функціональний підрозділи. У лінійному підрозділі 
плану перелічуються задачі управлінського обліку 
в порядку  їх розробки та впровадження. У функ-
ціональному  підрозділі  плану  відображаються 
заходи  з  забезпечення  впровадження  управлін-
ського обліку [17].

На  третьому  етапі  виконується  проведення 
робіт  з  впровадження  системи  управлінського 
обліку  та  корегування за  їх результатами загаль-
ного плану.

Висновки з проведеного дослідження. Наве-
дені  в  статті  аналітичні  обґрунтування  теоретич-
них  та  методичних  положень  з  впровадження 
управлінського  обліку  в  діяльність  бюджетних 
установ  свідчать  про  ряд  невирішених  проблем. 
Низька мотивація управлінського персоналу, жор-
стка  регламентація  діяльності,  спрямованість  на 
досягнення  нормативів  та  виконання  показників 
бюджету  значно  знижують  управлінську  цінність 
облікової інформації. В той же час вимоги часу та 
вектор  реформ  вимагають  від  бюджетних  уста-
нов  досягати  поставлених  цілей  з  максималь-
ною ефективністю. Тому найбільшої уваги потре-
бує  розробка  методичних  положень  з  організації 
управлінського  обліку  з  урахуванням  специфіки 
діяльності бюджетних установ.
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INTRODUCTION OF MANAGEMENT ACCOUNTING IN BUDGETARY INSTITUTIONS  
AS A FACTOR OF INCREASED STATE FUNDS EFFICIENCY

Creation of a modern system of budget institution management that is oriented to improve the quality of 
services provided and to increase the efficiency of the use of public funds determines the need for introduction 
in its activity of methods and techniques of managerial accounting. This will contribute to the formation of an 
effective system of information and analytical support for managing key performance indicators of the budget 
institution. However, at the current stage of modernization of accounting in the public sector, practical recom-
mendations for the formation of the system of managerial accounting and reporting in budget institutions are 
not enshrined at the statutory level.

In  the article,  irrationality of  the process of  forming  information on budget execution  from  the viewpoint 
of resources consumption is substantiated, over the absence of all public sector entities’ switch to the com-
mon accounting scheme, duplication of functions in relation to the compilation of consolidated accounts, use 
by Treasury bodies of the cash method in the preparation of information, which only allows to analyse cash 
flows, not taking into account all obligations of public sector entities. The collection and processing of informa-
tion requires a large amount of resources and are significantly delayed in time from making a decision, which 
increases the likelihood of error due to changes in the economic, political, social environment, etc.

It  is determined  that  the development of  theoretical and practical  recommendations on  introducing and 
improving managerial accounting in budget institutions is especially relevant.

The purpose of managerial accounting in budget institutions should be an increase in the value of results of 
their activities both for the state and for society through a more rational use of public funds.

The use of managerial accounting  information allows making more  reasonable decisions on  the  follow-
ing issues: determination of the strategy and futuristic planning; current performance control; optimization of 
resource utilization; performance appraisal; lowering the level of subjectivity in the process of making decisions 
by managerial personnel; further development of communication relations within budget institutions.

The main object of managerial accounting in budget institutions is costs as the amount of revenue is more 
rigorously regulated by the budget system. The conducted research of  the system of cost classification for 
budget institutions shows some disadvantages related to the lack of allocation of costs by the place of occur-
rence, which makes it impossible to determine the amount of costs needed to maintain a number of structural 
subdivisions; procedure for choosing a method of costing of products, works, services is not determined. The 
proposed  improvements  to  the  system of  cost  classification  in  budget  institutions  are  presented  and  their 
assessment is provided.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ
METHODOLOGICAL APPROACHES TO MANAGING PRODUCTION RESERVES

УДК 336

Осадча Г.Г.
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У статті висвітлено основні методоло-
гічні підходи управління виробничими запа-
сами. Наведені джерела облікової інформації 
для дослідження ефективності управління 
виробничими запасами. Розглянуто тео-
ретичні основи моделей управління вироб-
ничими запасами. Досліджена система 
контролю над запасами. Наведені приклади 
управління виробничими запасами в харчовій 
промисловості.
Ключові слова: моделі управління вироб-
ничими запасами, методологічні підходи, 
економічний розмір замовлення, страте-
гічна діяльність підприємства, релевантні 
витрати.

В статье рассмотрены основные мето-
дологические подходы управления про-
изводственными запасами. Приведены 
источники учетной информации для иссле-
дования эффективности управления про-
изводственными запасами. рассмотрены 
теоретические основы моделей управления 

производственными запасами. Исследована 
система контроля над запасами. Приведены 
примеры управления производственными 
запасами в пищевой промышленности.
Ключевые слова: модели управления про-
изводственными запасами, методологиче-
ские подходы, экономический размер заказа, 
стратегическая деятельность предпри-
ятия, релевантные расходы.

The article highlights the main methodologi-
cal approaches the management of industrial 
stocks. Are the sources of accounting information 
for the study of the effectiveness of management 
of industrial stocks. The theoretical basis of the 
models of management inventory production. 
The inventory control system. Examples of man-
agement of industrial stocks in the food industry.
Key words: models of management of produc-
tive reserves, methodological approaches, eco-
nomic order quantity, strategic activity of enter-
prises, relevant costs.

Постановка проблеми. Виробничі  запаси,  а 
саме,  сировина  та  матеріали  складають  основу 
створюваної продукції харчової промисловості.

У  структурі  собівартості  на  статтю  сировина 
і  основні  матеріали  припадає  70-80%.  Нестача 
запасів  може  викликати  простої  виробництва, 
під  час  яких  робітникам  потрібно  платити  заро-
бітну  плату,  штрафи  за  невиконання  договірних 
зобов’язань тощо. В результаті надлишку запасів 
вилучаються  з  обігу  грошові  кошти,  що  могли  б 
бути вкладені в інші проекти.

Важливим моментом в управлінні виробничими 
запасами  є  оцінювання  витрат  на  їх  зберігання, 
вантажно-розвантажувальні  роботи.  При  переви-
щенні  оптимального  рівня  запасів  потрібно  мати 
додаткові  приміщення.  Крім  того,  підприємства 
для зменшення ризику втрат виробничих запасів 
проводять їх страхування, в тому числі й надлиш-
кових запасів. Це свідчить те, що і при збереженні 
виробничих  запасів  підприємство  може  понести 
витрати, яких можна запобігти [1, c. 245-246].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Методологічним  підходам  управління  виробни-
чими  запасами  присвячували  свої  дослідження 
зарубіжні  та  вітчизняні  економісти:  Ф.  Ф.  Бути-
нець, П. С. Безруких, С. Ф. Голов, В. І. Єфіменко, 
М.  С.  Пушкар,  Н.  М.  Ткаченко,  І.  А.  Бланк, 
І. Б. Швець, І. А. Бондарєва, Р. З. Чейз, Н. Дж. Екві-
лайн,  Р.  Ф.  Якобс,  В.  С.  Лень,  Х.  Й.  Фольмут  та 
ін.  Наукові  роботи  вчених  внесли  вагомий  вклад  
у розробку теоретичного дослідження та практич-
ного  впровадження  стратегічного  управління  під-
приємством.

Постановка завдання. Метою  даного  дослі-
дження  є  теоретичне  обґрунтування  методоло-
гічних  підходів  щодо  управління  виробничими 

запасами  та  практичне  використання  методів  та 
моделей управління в стратегічній діяльності під-
приємства. Для досягнення мети було поставлено 
і  вирішено  такі  завдання:  дослідження  та  групу-
вання  основ  методологічних  підходів  управління 
виробничими  запасами;  формування  прикладів 
практичного  застосування  моделей  в  діяльності 
підприємства;  обґрунтування  раціональності 
використання методологічних підходів управління 
виробничими  запасами;  розгляд  альтернативних 
рішень  задля  досягнення  однієї  з  найголовніших 
функцій управління – планування витрат.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Методологічні  основи  формування  в  бухгалтер-
ському  обліку  інформації  про  запаси  і  розкриття 
її  у  фінансовій  звітності  регламентуються  Поло-
женням  (стандартом)  бухгалтерського  обліку 
9 «Запаси», відповідно до якого запаси – це активи, 
які утримуються для подальшого продажу за умов 
звичайної  господарської  діяльності;  перебувають 
у процесі виробництва з метою подальшого про-
дажу  продукту  виробництва;  утримуються  для 
споживання під час виробництва продукції, вико-
нання робіт та надання послуг, а також управління 
підприємством.

Виробничі запаси – це засоби виробництва, які 
надійшли на склади підприємства, але ще незаді-
яні  у виробничому процесі.

Зменшення запасів скорочує витрати по їх утри-
манню, прискорює обертання обігових коштів, що 
в кінцевому результаті підвищує прибутковість під-
приємства. Важливою умовою управління вироб-
ничими запасами є оптимізація величини запасів.

Управління  виробничими  запасами  потребує 
вирішення наступних завдань: ранжування поточ-
них  активів  за  критерієм  ліквідності;  оптимізація 
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операційного  циклу;  визначення  оптимального 
розміру  поточних  активів;  встановлення  опти-
мальної пропорції між короткостроковими та дов-
гостроковими  зобов’язаннями  у  фінансуванні 
поточних активів.

Облікова інформація використовується з метою 
управління для: визначення принципових підходів 
до формування запасів підприємства; щоденного 
отримання інформації про надходження та витра-
чання запасів у розрізі їх кількості, якості та мате-
ріально відповідальних осіб; аналізу наявності та 
руху запасів у попередніх періодах; безперервної 
оцінки реальної вартості запасів на складі та про-
ведення аналізу ефективності використання запа-
сів; оптимізації обсягу закупівлі запасів, виявлення 
резервів зниження витрат, пов’язаних із заготівлею 
запасів; оптимізації обсягу основних груп запасів; 
вибору методу оцінки запасів при їх вибутті, який 
найкраще підходить для підприємства; створення 
ефективних систем контролю за рухом запасів на 
підприємстві;  контроль  за  дотриманням  встанов-
лених підприємством норм запасів, що забезпечує 
безперервне  виробництво  продукції;  підвищення 
достовірності відображення на рахунках аналітич-
ного обліку господарських операцій з надходження 
та  витрачання  запасів;  своєчасного  складання 
та подання звітності про рух запасів.

Виробничі  і торгівельні підприємства зазвичай 
інвестують  значні  кошти  у  виробничі  й  товарні 
запаси.  Це  зумовлено  різними  причинами, 
зокрема:

 – віддаленістю  постачальника  і  неможливістю 
доставки  необхідних  сировини,  матеріалів  або 
товару в момент, коли у них виникне потреба;

 – нестабільними зв’язками з постачальниками 
і  невпевненістю,  що  постачальник  забезпечить 
необхідною  сировиною  чи  матеріалами  відповід-
ної якості в потрібний момент;

 – очікуваним  підвищенням  цін  на  сировину, 
матеріали або товари;

 – ризиком  нестачі  ресурсів  у  разі  раптового 
зростали попиту тощо.

 – У зв’язку з цим система планування й контр-
оль придбання, виробництва та реалізації запасів 

значною мірою визначають успіх підприємства.
Виходячи з цього, основною метою управління 

запасами є своєчасні поставки запасів і мінімізація 
витрат, пов’язаних із замовленням і зберіганням їх.

Одним  з  найпоширеніших  методів  управління 
запасами  с  метод  економічного  розміру  замов-
лення.

Економічний розмір замовлення (Economic 
Оrder Quantity) – це кількість замовлених запасів, 
що забезпечує оптимальну комбінацію витрат на 
придбання та зберігання їх. Для  визначення опти-
мального рівня замовлення запасів  треба врахо-
вувати  релевантні  витрати  на  придбання  та  збе-
рігання.

Витрати,  пов’язані  з  запасами,  включають: 
витрати  на  закупку;  витрати  на  замовлення; 
витрати на зберігання; можливі витрати в наслідок 
браку запасів.

Основним  питанням  управління  запасами  є 
визначення вартості замовлення, строку та обсягу 
закупівлі матеріальних ресурсів. Для цього необ-
хідно розрахувати оптимальний обсяг замовлення 
чи  поставки,  тобто  економічний  розмір  замов-
лення (ЕРЗ). 

Оптимальним розміром замовлення  буде 
така замовлена кількість, за якої загальні витрати 
на  замовлення  і  зберігання  запасів  будуть  міні-
мальними.  Оптимальний  економічний  розмір 
замовлення  можна  визначити:  табличним  мето-
дом; графічним методом; за допомогою формули 
[1, с. 192].

Для  ілюстрації  цих  методів  розглянемо  при-
клад.

Приклад 1. Хлібокомбінат  купує  крохмаль 
для  виробництва  хліба  та  хлібобулочних  виро-
бів у зовнішнього постачальника за ціною 42 грн. 
за  кілограм. Річна  потреба  в  крохмалі  становить 
25000  кілограм  на  рік.  Витрати  на  одне  замов-
лення становлять 850 грн.  Прямі витрати на збе-
рігання  одного  кілограма  крохмалю  становлять 
5 грн.  Вартість капіталу підприємства 35%.

Релевантні  витрати  (RC)  на  зберігання 
одного  кілограма  крохмалю  дорівнюють:  RC  = 
2+(0,35×42)=20  грн.  Аналіз  релевантних  витрати 

Таблиця 1
Аналіз релевантних витрат на замовлення та зберігання крохмалю

№ 
п/п Показник Варіанти

I II III IV V VI VII
1 Річна потреба, кг 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000
2 Розмір замовлення, кг 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
3 Середні запаси, кг  300 400 500 600 700 800 900
4 Кількість замовлення, шт. 42 31 25 21 18 16 14
5 Річні витрати на замовлення, грн 35417 26563 21250 17708 15179 13281 11806
6 Річні витрати на зберігання, грн. 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

7
Загальні релевантні витрати 
на замовлення та зберігання 
запасів, грн.

41417 34563 31250 29708 29179 29281 29806
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на замовлення та зберігання крохмалю наведено 
в таблиці 1.

Загальні  релевантні  витрати  на  придбання 
крохмалю  будуть  мінімальними  (29179  грн.)  
при  обсязі  замовлення  1400  кг.  Дані,  наве-
дені  в  таблиці  1,  можна  представити  графічно  
(рис. 1).

На  вертикальній  осі  наведені  річні  релевантні 
витрати на інвестиції у запаси, а на горизонтальній 
осі – обсяг замовлення запасів.

Із  графіка  видно,  якщо  розмір  замовленння 
зростає, вартість зберігання також зроста. З іншого 
боку,  вартість  виконани  замовлення  зменшу-
ється мірою зростання запасів. Кожна точка лінії 
сукупниx витрат являє собою суму вартості збері-
гання й виконання замовлення.

Слід  зауважити,  що  лінія  сукупних  витрат 
перебуває  в  мінімумі  для  замовлення  розміром 
2500  одиниць  i  проходить  через  точку  перетину 
кривих витрат на зберігання та витрат на замов-
лення  запасів.  Таким  чином,  найбільш  економіч-
ний розмір замовлення розташований у точці, де 
витрати  на  зберігання  дорівнюють  витратам  на 
замовлення.

На  практиці  економічний  розмір  замовлення 
найчастіше обчислюють за формулою: 
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,                           (1)

де, EOQ – економічний розмір замовлення;
D – загальні потреби (одиниць) упродовж пев-

ного періоду;
Р – витрати на розміщення одного замовлення;
H – витрати на зберігання одиниці запасу впро-

довж певного періоду.
Наведену формулу виводять таким чином: 
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,                           (2)

де, ROC – релевантні витрати на замовлення 
(Relevant Ordering Costs);

Q – кількість одиниць запасів.
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,                               (3)
де,  RHC  –  релевантні  витрати  на  зберігання 

запасів (Relevant Holding Costs);
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де,  TRC  –  загальні  релевантні  витрати  (Total 
Relevant Costs);

Мінімальне  значення  загальних  релевантних 
витрат  можна  отримати,  диференціюючи  наве-
дене  вище  рівняння  за  Q,  а  потім  прирівнявши 
похідну до нуля, тобто:
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.                           (5)
Підставивши  в  наведену  формулу  дані  при-

кладу отримуємо: 
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Таким чином, за рік слід зробити 18 замовлень.
Хлібокомбінат  повинен  робити  замовлення 

крохмалю через кожні 14 днів (250:18).
Формулу  економічного  розміру  замовлення 

можна  використати  для  визначення  оптимальної 
тривалості  виробничого  циклу,  коли  витрати  на 
налагодження обладнання здійснюють тільки один 
раз  для  кожної  партії, що  випускається.  Витрати 
на  налагодження  обладнання  містять  додаткові 
трудові й матеріальні витрати, витрати на викорис-
тання приладдя, час простою несправного облад-
нання. З метою визначення оптимальної кількості 
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Рис. 1. Графік економічного розміру замовлення



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

544 Випуск 19. 2018

одиниць продукції, що мас бути випущена в кож-
ному виробничому циклі, необхідно збалансувати 
витрати  на  налагодження  обладнання  й  витрати 
на зберігання запасів. Щоб використати формулу 
економічного розміру замовлення при визначенні 
тривалості виробничого циклу, у формулу замість 
витрат  на  виконання  замовлення  необхідно  під-
ставити величину витрат на налагодження облад-
нання.

Приклад 2. Припустимо, що  хлібокомбінат  за 
рік  планує  випустити  60000  одиниць  продукції 
тривалого зберігання. Підготовка до виробничого 
циклу  потребує  витрат  на  налагодження  облад-
нання в розмірі 220 грн., а витрати на зберігання 
одинці запасу продукції 5 грн. на рік. Модель опти-
мального розміру використовують, щоб визначати, 
який випуск в одиницях слід запланувати для кож-
ного виробничого циклу з метою мінімізації витрат. 
Поставивши значення у формулу, отримаємо: 
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Отже,  при  річному  попиті  60000  одиниць 
та  оптимального  випуску  за  виробничий  цикл 
2300  одиниць  потрібно  26  виробничих  циклів 
упродовж року. Тривалість одного циклу в робочих 
днях у 2018 році буде дорівнювати 10 робочих днів 
(250:26), а у календарних днях – 14 днів (365:26). 

Використовуючи модель економічного розміру 
замовлення, слід врахувати, що ця модель базу-
ється  на  певних  припущеннях,  зокрема:  потреба 
у запасах є сталою і відомою; витрати на замов-
лення є сталими і відомими; витрати на зберігання 
запасів є сталими і відомими; виробничі потужності 
й  потужності  для  зберігання  запасів  необмежені.

Оскільки на практиці ці припущення не завжди 
існують, модель економічного розміру замовлення 
часто  застосовують  у  модифікованому  вигляді, 
тобто  з  урахуванням  конкретних  умов  поставок, 
зокрема  у  випадках,  якщо:  замовлення  на  про-
дукцію чи матеріали можна робити тільки певними 
партіями  (1  тонна,  1000  шт.  тощо);  надаються 
знижки  при  закупівлі  великими  партіями;  можли-

вості  підприємства  щодо  розміщення  економіч-
ного розміру замовлення обмежені.

Ситуація,  коли  підприємства  приймають  або 
розміщують  замовлення  тільки  певними  парті-
ями,  часто  зумовлена  об’єктивними  обстави-
нами,  зокрема  особливостями  виробничого  про-
цесу або пакування  (наприклад, в одному ящику 
вміщується  24  пляшки).  Таким  чином,  за  певних 
обмежень щодо розміру замовлення, обчислення 
розміру замовлення може відрізнятися від моделі 
економічного замовлення. В цьому разі необхідно 
визначити  річну  сукупну  вартість  замовлення  на 
рівнях,  вищому  та нижчому  за оптимальний роз-
мір замовлення.

Приклад 3. Припустимо,  що  постачальник 
крохмалю  приймає  замовлення  на  партії  по 
250  кг.  Оптимальний  розмір  замовлення  стано-
вить 1400 кг, що коливається у межах від 1250 кг 
до  1500  кг,  Для  визначеній  найбільш  прийнятого 
розміру замовлення необхідно оцінити релевантні 
витрати,  які  несе  компанія  при  цих  двох  обсягах 
замовлення.

При  обсязі  замовлення  1250  одиниць  реле-
вантні  річні  витрати  підприємства  дорівнювати-
муть:
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Загальні  релевантні  витрати  становлять 
29500 грн.

При обсязі  замовлення 1500 кг загальні реле-
вантні  витрати на придбання  крохмалю дорівню-
ватимуть 29167 грн. Таким чином, доцільно замов-
ляти  по 1500 кг крохмалю, графічно це зображено 
на рисунку 2.

Слід  відзначити,  що  в  нашому  прикладі  різ-
ниця між можливими рівнями замовлення не дуже 
велика (29500 – 29167 = 333 грн.).

Проте  якщо  фактичний  рівень  замовлення 
значно  відрізняється  від  оптимального,  різниця 
у  витратах  може  бути  суттєвою.  Для  уникнення 
зайвих  витрат  i  мінімізації  запасів  досить  часто 
підприємства  розміщують  замовлення  у  розмірі, 

         

          

29500

          

       
29179

29167
                                                                           

         Розмір замовлення, од.
                                          1250             1400      1500                  

Рис. 2. Сукупні релевантні витрати при поставках крохмалю партіями  
по 1250 і 1500 кг
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нижчому за оптимальний. Припустимо, що хлібо-
комбінат  може  зберігати  лише  800  кг  крохмалю, 
причому  оптимальний  рівень  запасів  становить 
1400  одиниць.  При  замовленні  1500  одиниць 
загальні витрати на придбання дорівнюватимуть: 
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Графічно це зображено на рис. 3.
Щоб зберігати додаткові 600 кг крохмалю, у хлі-

бокомбінату  є  можливість  орендувати  додаткові 
складські приміщення за 4500 грн. Для прийняття 
рішення в цій ситуації доцільно застосувати дифе-
ренціальний аналіз (табл. 2).

Результати  аналізу  свідчать,  що  хлібокомбі-
нату доцільно орендувати складські приміщення, 
оскільки  його  витрати  в  цьому  випадку  змен-
шаться на 884грн.

Якщо постачальник надає знижки при закупівлі 
запасів великими партіями, тоді витрати на оплату 
замовлення стають релевантними. З урахуванням 
диференціальних  витрат  на  оплату  замовлення 
вигідніше закупити більшу партію запасів, але за 
нижчої вартості. 

Модель економічного розміру замовлення дає 
відповідь  на  запитання:  скільки  слід  замовляти, 
але не забезпечує інформацію щодо моменту роз-
міщення замовлення.

Момент розміщення замовлення –  момент, 
коли необхідно зробити замовлення для поповне-
ння запасів.

Момент  розміщення  визначають  такі  чинники: 
економічний  розмір  замовлення;  час  виконання 
замовлення;  витрачання  запасів  упродовж  пері-
оду виконання замовлення.

Час виконання замовлення  –  проміжок  часу 
з  моменту  розміщення  замовлення  до  моменту 
надходження запасів.

Момент розміщення замовлення =  
Час виконання замовлення × Витрачання запасів 

за одиницю часу
 Приклад 4. Припустимо, що у році 250 робо-

чих днів, а час виконання замовлення на доставку 
крохмалю становить 4 днів. Тоді моментом розмі-
щення замовлення на клапани є:
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Отже,  хлібокомбінату  слід  розміщати  замов-
лення  на  крохмаль  кожного  разу,  коли  залишок 
крохмалю  на  складі  знижується  до  400  кг,  тобто 
за 4 днів до  того,  як  запас буде вичерпано.  Гра-
фічно це можна зобразити так (рис. 4).

У разі  наявності  резервного  запасу моментом 
розміщення  замовлення  с  момент,  коли  обсяг 
запасів  підприємства  сягнув  рівня,  якого  виста-
чить  лише  на  час  виконання  замовлення  плюс 
резервні запаси, які утримуються на сталому рівні 
як  на  кінець,  так  і  початок  періоду.  Якщо  замов-
лення розміщується саме за такого рівня запасів, 
то коли це замовлення буде виконано, рівень запа-
сів (не враховуючи резервні) дорівнюватиме нулю.  
Для матеріалів моментом розміщення замовлення 
с момент, коли замовлення на придбання оформ-
лене її надіслане постачальникові.

Система  контролю  над  запасами  ABC  –  це 
система об’ємно-вартісного аналізу, що дозволяє 
розділити  всі  види  запасів  на  групи  відповідно 
до  обсягів  реалізації  і  величиною  отримуваного 
прибутку [3].

Pис. 3. Розмір замовлення при обмежених можливостях зберігання запасів

.          

          

34563

          

       29179

                                                                           

         Розмір замовлення, од.
                                              800               1400                              

Таблиця 2
Визначення розміру замовлення при обмежених можливостях зберігання запасів, грн.

Витрати
При наявних 
складських 

приміщеннях

При залученні 
складських 
приміщень

Диференціальні 
витрати

Витрати на зберігання (за винятком оренди) 26563 14000 (12563)
Витрати на замовлення 8000 15179 7479
Оренда – 4500 4500
Разом 34563 34179 (884)
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Залежно  від  грошових  витрат  матеріальні 
запаси поділяються на три класи: А, В і С. Найбільш 
дорогі запаси, сукупні витрати на придбання яких 
складають 80%, позначаються літерою A. У  кіль-
кісному  виразі  вони  складають  15-20%  загаль-
ного  обсягу  запасів,  що  зберігаються  на  складі. 
Наступні 15% розміщуються під літерою В, всі інші 
5% – під літерою С.

Основне  завдання  розподілу  –  визначити 
запаси більшої вартості, щоб приділити найбільше 
уваги при аналізі та управлінні такими матеріаль-
ними запасами.

Приклад 5. У  хлібокомбінаті  здійснюється 
випічка  короваїв.  Вихідні  дані  для  аналізу  наве-
дено у таблиці 3.

В  моделі  ABC  виявляють,  який  вид  товарних 
запасів  коштує більше. Після цього для ресурсів 
класу А розраховують ЕРЗ  і  точно  контролюють. 
На  основі  контролю  систематично  регулюють 
величину запасів. За запасами класу В обсяги  їх 
переглядають  один  раз  на  квартал  або  півріччя. 
За  ресурсами  класу  С  обсяг  повторного  замов-
лення  розраховують  таким  чином, щоб  поставки 
здійснювались протягом 1-2 років, перевірка наяв-
них запасів проводиться один раз на рік.

Формування  системи  управління  матеріаль-
ними  запасами  підприємства  з  метою  підви-
щення  його  вартості  передбачає  застосування 
певного  алгоритму  дій:  класифікація  запасів 
за  рівнем  суттєвості;  аналіз  стану  виробничих 
запасів  окремо  за  кожною  групою;  розроблення 
нормативів для витрачання кожної з групи запа-
сів,  порівняння фактичних  витрат  із  плановими; 
визначення  взаємозв’язку  між  обсягом  матері-
альних  запасів  і  плановим  випуском  продукції; 
визначення взаємозв’язку між обсягом грошових 
та  обсягом  матеріальних  потоків  підприємства; 
розрахунок  оптимального  розміру  запасів  на 
певну дату [4].

Для управління виробничими запасами засто-
совують  і  більш  складні  математичні  моделі: 
MRP – система планування потреб в виробничих 
ресурсах; KANBAN – система, що дозволяє опти-
мізувати  запаси  у  незавершеному  виробництві; 
OPT – система виявлення у виробництві «вузьких 
місць»  або  критичних  ресурсів;  DRP  –  система 
управління і планування розподілу ресурсів; «Just-
in-time» – постачання «точно в час» тощо.

Висновки з проведеного дослідження. Мето-
дологічні  підходи  управління  виробничими  запа-

Таблиця 3
Система контролю запасів АВС на хлібокомбінаті (умовні дані)

Найменування запасів Вартість запасів 
на 1 коровай, грн.

Частка запасів  
на 1 коровай, %

Частка запасів  
з першого до вказаного 

у найменуванні, %

Віднесення 
запасів  

до класу
Борошно вищого ґатунку  15,00 42,02 42,02 А
Маргарин столовий  10,00 21,01 63,03 А
Яйця курячі  8,25 17,33 80,36 А
Дріжджі хлібопекарські 
пресовані 5,55 11,66 92,02 В

Цукор білий кристалічний 2,30 4,83 96,85 В
Сіль 1,50 3,15 100 С
Всього 47,6 100 Х Х

Запаси, од.

     
1400 Момент замовлення  

         1200

800

          600

          400

200                                                               

         Час, дні.

                                                   14                              28                             32
                                4 днів                       4 днів                       4 днів

Рис. 4. Графік розміщення замовлення
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сами,  які  були  розглянуті  в  статті,  можуть  бути 
використанні  в  стратегічному  плануванні  діяль-
ності  підприємства,  а  саме  в  частині  раціональ-
ного  вибору  системи  управління  виробничими 
запасами.  Менеджмент  підприємства  в  залеж-
ності  від  сфери  діяльності,  обсягів  та  різновид-
ності  виробничих  запасів  створюють  свою  інди-
відуальну,  найдоцільнішу  методику  управління. 
На підприємствах доцільно застосовувати сучасні 
системи  контролю  за  надходженням  та  викорис-
тання  запасів  цьому  сприяє  і  сучасне  інформа-
ційно-технічне  оснащення  обліково-аналітичних 
служб підприємств.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO MANAGING PRODUCTION RESERVES

Managing production reserves is an important branch of management which could lead the company to 
success or bankruptcy. It is also fill of potential improvements that can increase the company profits, productiv-
ity, and reliability. Wise inventory management would eliminate all the delay risks of unplanned breakdowns, 
and reduce process time and cost.

To understand the importance to the managing production reserves, a fundamental knowledge of mainte-
nance types, production reserves, models of management of productive reserves, methodological approaches 
managing  production  reserves, ABC analysis,  Economic  order  quantity,  suppliers’ management,  purchase 
management, and management computer program SAP, have been viewed.

Companies realize the production reserves importance and try to develop the system to increase the ben-
efits. Many ways has been taken to achieve that. Each company has it is own management system that the 
company has developed in years. 

Production reserves are often characterized of having intermittent and lumpy demand patterns with several 
periods of no demand mixed with sudden demand spikes. Furthermore, production reserves might have stock-
out cost being disproportionally high in relation to the value of the component, and are thus very critical to have 
on stock, to prevent expensive downtime.

Companies acknowledge these challenges, but often do not have proper competence and knowledge to 
control these factors effectively, which leads to low service levels and high production reserves inventories at 
unnecessary high cost.

In this research, managing production reserves system of Bread Factory has been studied.
Reviewing case studies would have many advantages, it would expand the vision to develop the manage-

ment system and focus on the points that have permanent value instead of focus on temporary improvement.
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АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄСТВІ
AUTOMATED SYSTEMS OF MANAGEMENT ACCOUNT AT THE ENTERPRISE

Постановка проблеми. Інформаційні техноло-
гії  та  автоматизовані  системи  стали  невід’ємною 
частиною сучасності. Світ рухається у шаленому 
темпі,  інформація  на  підприємствах  невпинно 
росте,  а  для  правильного  та  чіткого  прийняття 
управлінських  рішень  необхідно  мати  доступ  до 
узагальненої    та  достовірної  інформації.  Саме 
це  можуть  забезпечити  автоматизовані  системи 
управлінського обліку, при умові дотримання усіх 
умов ведення бухгалтерського обліку, який є осно-
вою  всієї  інформації.  Автоматизовані  системи 
управління  допомагають  оперативно  знаходити 
необхідну  інформацію,  розширювати  її  змістовну 
складову, згруповувати інформацію про здійснення 
господарських  операцій  та  визначати  результати 
діяльності певного підприємства. Оскільки в нашій 
країні  вони  набули  поширення  близько  20  років 
тому, зрозумілим є те, що ці системи ще досі зна-
ходяться в процесі розробок і потребують постій-
ного оновлення та удосконалення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Автоматизовані  системи  управлінського  обліку 
постійно  розвиваються,  тому  науковці  та  прак-
тики  досліджують питання щодо їх використання 
та  функціонування,  а  також  проблеми  пов’язані 
із  цією  темою  у  своїх  наукових  роботах.  Серед 
них,  інноваційні  форми  фінансового  та  управ-
лінського обліку в умовах автоматизації,  їх пере-
ваги  та  недоліки  були  розглянуті  О.В.  Горбатю-
ком  та  Р.Ю.  Козярем  у  спільній  науковій  праці 

[4,  с.  71-75].  Сучасні  інформаційно-комунікаційні 
технології для управлінського обліку на підприєм-
ствах, а також підготовки фахівців з обліку і аудиту 
розкрито у праці Є.А. Івченко [3, с. 28-31]. Сучасні 
автоматизовані  системи  управління,  методоло-
гія яких спрямовується на ефективне управління 
усіма  секторами  діяльності  підприємства  висвіт-
лено у праці Н.В. Костяника [5, с. 415-419]. Проте, 
незважаючи  на  велику  кількість  досліджень  цієї 
проблематики, вона є потребує подальшого більш 
глибокого вивчення.

Мета і завдання дослідження. Мета  дослі-
дження полягає у визначенні сутності автоматизо-
ваних систем управлінського обліку на підприєм-
ствах та шляхів їх удосконалення. Для досягнення 
поставленої  мети  необхідно  визначити  зміст 
досліджуваного  поняття,  розкрити  його  функціо-
нальність та визначити можливі напрямки її покра-
щення.

Виклад основного матеріалу.  Автомати-
зовані  системи  управлінського  обліку  являють 
собою  цілісні  системи,  які  вміщують  усю  інфор-
мацію щодо діяльності підприємства  і забезпечу-
ють створення єдиної бази даних, яка в кінцевому 
результаті стане основою для прийняття управлін-
ських рішень керівниками підприємств. 

Вивчивши  питання  автоматизованих  систем 
управлінського обліку ми вирішили виокремити, на 
нашу думку, 3 основні групи комп’ютерних програм 
для ведення управлінського обліку, серед них:
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У статті розглянуто автоматизовані сис-
теми управлінського обліку на підприємстві. 
Автор акцентує увагу на визначенні авто-
матизованих систем управлінського обліку, 
зокрема зупиняється на трьох основних, на 
його думку, групах прикладних програм для 
здійснення управлінського обліку. Визначає 
Enterprise Resource Systems (ERP-системи), 
Online analytical processing (OLAP-системи) 
та корпоративні сховища даних. Характе-
ризуючи їх, виокремлює переваги та недоліки 
кожної з систем. Результатом дослідження 
є визначення напрямів удосконалення авто-
матизованих систем управлінського обліку 
для кожного окремого підприємства.
Ключові слова: автоматизовані системи 
управлінського обліку, ERP-системи, OLAP-
системи, корпоративні сховища даних.

В статье рассмотрены автоматизиро-
ванные системы управленческого учета на 
предприятии. Автор акцентирует внима-
ние на определении автоматизированных 
систем управленческого учета, в частно-
сти останавливается на трех основных, 
по его мнению, группах приложений для 
осуществления управленческого учета. 
Определяет Enterprise Resource Systems 
(ERP-системы), Online analytical processing 
(OLAP-системы) и корпоративные храни-

лища данных. Характеризуя их, выделяет 
преимущества и недостатки каждой из 
систем. Результатом исследования явля-
ется определение направлений совершен-
ствования автоматизированных систем 
управленческого учета для каждого отдель-
ного предприятия.
Ключевые слова: автоматизированные 
системы управленческого учета, ERP-
системы, OLAP-системы, корпоративные 
хранилища данных.

The article deals with managerial account-
ing automated systems at the enterprise. The 
author focuses on the definition of managerial 
accounting automated systems, in particular, 
he defines three main, in his opinion, groups of 
applications for the implementation of managerial 
accounting. Enterprise Resource Systems (ERP 
systems), Online analytical processing (OLAP 
systems), and corporate data warehouses are 
defined. Describing them, author separates the 
advantages and disadvantages of each system.  
The result of the study is to determine the direc-
tions of automated management accounting sys-
tems for each individual enterprise.
Key words: automated systems of managerial 
accounting, ERP-systems, OLAP-systems, cor-
porate data warehouses.



549

  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

• ERP-системи;
• online analytical processing (OLAP);
• корпоративне сховище даних.
ERP-системи  набули  широкого  розповсю-

дження в управлінській практиці. ERP – концепція 
узгодженого  рішення  завдань  обліку,  контролю, 
планування  й  управління  виробничими  і  фінан-
совими  ресурсами  підприємства.  ERP-система  – 
інтегрована інформаційна система управління, що 
дає  змогу  створити  єдине  інформаційне  серед-
овище  для  автоматизації  планування,  обліку, 
контролю, управління й аналізу всіх основних гос-
подарських процесів підприємства, що реалізовує 
концепцію ERP [9, c. 523]. 

До даних систем належать такі програмні про-
дукти, як:

• «SAP R/3» та інші програми SAP;
• «Oracle E-Business» та інші програми Oracle;
• «BAAN IV»;
•  програми  виробництва  1С  (  «1С:  Управлін-

ський облік», «1С: Управління невеликою фірмою 
(УНФ)»,  «1С:Управління  торговим  підприємством 
(УТП)»);

• «Підприємець».
Переваги. Дані програми забезпечують підпри-

ємство єдиною базою даних для різних напрямків 
його  діяльності  та  управління,  тобто  усі  депар-
таменти  підприємства  мають  у  вільному  доступі 
усю необхідну  інформацію. Вони є багатофункці-
ональними  та  можуть  використовуватись  усіма 
підрозділами компаній, дотримуючись визначених 
стандартів. Використовуючи спільну технологічну 
платформу та базу даних по всьому підприємству, 
малі підприємства можуть інтегрувати операційну 
діяльність  та  досягти  цілого  ряду  економічних, 
операційних  та  виробничих  переваг.  Фундамен-
тальним  питанням  ERP-систем  є  покращення 
ефективності  здійснення  виробничих  процесів, 
від чого відштовхується побудова  інших функцій. 
Вони  вміщують  у  себе  цілий  пакет  програм  для 
здійснення управління підприємством та інтеграції 
із іншими програмними продуктами.

Недоліки.  Безліч  проблем,  пов’язаних  з  ERP, 
виникають  через  недостатнє  інвестування 
у  навчання  персоналу,  а  також  у  зв’язку  з  недо-
робленістю  політики  занесення  та  підтримки 
актуальності даних в ERP  . Невеликі  компанії не 
можуть  дозволити  собі  інвестувати  достатньо 
грошей в ERP  і  навчити всіх  співробітників.  Іноді 
ERP складно або неможливо адаптувати під доку-
ментообіг компанії  і  її специфічні бізнес-процеси, 
а якщо й можливо, то на це витрачається велика 
кількість часу [7, с. 187]. 

Вирішити  проблему  з  адаптацією  ERP  під 
документообіг  компанії  можна  вирішити  двома 
методами:  звернутися  до  розробників  програми 
і попросити настроїти  її  індивідуально або ж під-
лаштовувати роботу компанії до програми. У пер-

шому випадку усі необхідні зміни ляжуть на плечі 
розробників,  але  не  будуть  достатньо  ефектив-
ними. У другому – відбудеться довгий  та важкий 
процес  перетворень  усередині  самого  підпри-
ємства,  який може  забезпечити  низку  конкурент-
них  переваг  та  надихне  робітників  до  плідної 
роботи.  Недолік  недостатності  досвіду  користу-
вачів системи через низький рівень  інвестування 
у їх навчання можна вирішити за допомогою вну-
трішнього  навчання.  До  прикладу,  у  компанії  є 
досвідчений користувач певної ERP-системи, його 
можна заохотити до навчання його співробітників 
невеликою премією. При цьому компанія не пови-
нна витрачати великі суми коштів на платні курси 
по вивченню системи, а працівники однаково ста-
нуть більш досвідченими користувачами.

On-Line Analytical  Processing  (OLAP)  –  техно-
логія  оперативної  аналітичної  обробки  даних, 
що використовує методи і засоби для збору, збе-
рігання та аналізу багатовимірних даних з метою 
підтримки процесів прийняття рішень [9, c. 519].

Системи  даного  типу  призначені  для  забез-
печення  аналітичної  діяльності  на  підприємстві, 
виконання  різноманітних  запитів  користувачів-
аналітиків. Через це вони створені на основі бага-
товимірних баз даних, які вміщують великі об’єми 
інформації.  Це  дозволяє  створювати  різні  види 
звітності, виконувати важкі аналітичні розрахунки, 
планувати  та  прогнозувати  діяльність  підприєм-
ства у майбутньому.

Бази  даних  OLAP  містять  два  основних  типа 
даних:  показники,  які  є  числовими  даними,  кіль-
кості  та  середні  значення,  які  використовуються 
для  прийняття  ділових  рішень,  та  виміри,  які  є 
категоріями,  використовуваними  для  організації 
цих  показників.  Бази  даних  OLAP  допомагають 
організувати дані за багатьма рівнями деталізації 
з - використанням тих самих категорій, за допомо-
гою яких здійснюється аналіз даних [6].

Ядром  будь-якої  OLAP-системи  є  ідея  OLAP-
куба  (багатовимірний  куб,  або  гіперкуб).  OLAP-
структура, створена з робочих даних, називається 
OLAP-кубом. Він складається з чисельних фактів 
(розмірів),  розподілених  за  вимірами.  Зазвичай 
куб створюється за допомогою з'єднання таблиць 
із  застосуванням  схеми  «зірка»,  або  схеми  «сні-
жинка» [1].

До даних систем належать такі програмні про-
дукти, як:

• “Express”;
• “Comshare”;
• продукти компанії Microsoft;
• “Oracle Financial Analyzer”;
• “DB2 OLAP Server”.
Переваги.  У  системі  даного  типу  ми  завжди 

можемо  визначити  первинну  ланку  утворення 
тієї  чи  іншої  інформації,  що  підвищує  достовір-
ність  отриманих  кінцевих  результатів,  адже  ми 
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можемо визначити логічний зв’язок між вхідними 
та  вихідними  даними.  При  використанні  OLAP-
системи ми можемо спрогнозувати кілька варіан-
тів подальшої роботи підприємства, враховуючи 
різні  умови  розвитку  подій.  Кожен  користувач 
може  самостійно  визначити,  наскільки детально 
у нього буде відображатися потрібна інформація 
без  додаткових  складних  настроювань  системи. 
За  допомогою  розробки  багатомірних  зв’язків 
можна визначити приховані залежності, які впли-
вають на діяльність компанії. Тобто ті, які не відо-
бражаються назовні, а здобуваються при деталь-
ному їх дослідженні. За допомогою даних систем 
створюється єдина база для здійснення прогно-
зів та аналізу діяльності усієї компанії, що в свою 
чергу  стає  фундаментом  для  прогнозу  окремих 
економічних явищ.

Існують три основні види даних систем (MOLAP, 
ROLAP, HOLAP), кожна з яких має свої недоліки. 
Перша  система  викликає  необхідність  спеціаль-
них формувань кубів та їх перерахунок, при необ-
хідності  зміни фактичних значень даних, а також 
майже  неможливо  змінити  виміри  без  повторної 
агрегації. 

Недоліком  ROLAP  –  систем  є  менша  продук-
тивність,  необхідність  ретельного  опрацювання 
схем  бази  даних,  спеціальна  настройка  індексів, 
аналіз  статистики  запитів  і  облік  висновків  ана-
лізу при доробках схем баз даних, що призводить 
до значних додаткових трудовитрат [8]. 

HOLAP  поєднав  функції  двох  попередньо 
названих систем та мінімізував їх негативні риси, 
на  цей  час,  єдиною  негативною  рисою  залиши-
лась необхідність підтримки двох технологій.

Знаючи, що  при  системі MOLAP  надзвичайно 
важко  змінювати  значення  чи  виміри,  користува-
чам необхідно розуміти, що дану систему можна 
використовувати  тільки маючи  знання  про  те,  чи 
зміняться дані обліку, чи залишаться незмінними. 
Щоби  зменшити  трудовитрати  при  використанні 
ROLAP  необхідно  уніфікувати  значення  індек-
сів, зробити їх однаковими для усіх користувачів. 
Також це збільшення продуктивності системи шля-
хом оптимізації самої програми розробниками. 

Сховище  даних  –  предметно  орієнтований, 
інтегрований,  незмінний  набір  даних,  що  підтри-
мує хронологію  і здатний бути комплексним дже-
релом  достовірної  інформації  для  оперативного 
аналізу та прийняття рішень.

Сховище  даних  є  способом  зберігання  вели-
ких  багатовимірних  масивів  даних,  який  дозво-
ляє легко витягати і використовувати інформацію 
в  процедурах  аналізу.  Технологія  сховищ  даних 
має на увазі виділення необхідних даних з декіль-
кох OLTP-систем, створення на основі цієї інфор-
мації сховища даних, яке може бути використане 
при  побудові  систем  оперативного  аналізу  і  під-
тримки прийняття рішень [10, с. 102].

До даних систем належать такі програмні про-
дукти, як:

• “ Oracle Warehouse Builder”;
• “Database Application Server ”;
• “SQL Server ”;
• “Visual Warehouse”;
• “Teradata”.
Переваги.  Сховища  даних  організовують 

інформацію  за  основною  діяльністю  підпри-
ємства,  що  забезпечує  спрощення  аналізу  та 
зростання  швидкості  здійснення  аналітичних 
запитів. Усі дані, звідки вони не були б отримані 
втрачають  індивідуальні  ознаки  та  перетворю-
ються  до  єдиного  вигляду  сховища  даних,  при 
цьому достовірність  кінцевої  інформації  значно 
зростає.  При  здійсненні  імпортування  даних  із 
інших  баз  даних,  інформація,  що  дублюється, 
автоматично  відкидається  за  попередньо  вста-
новленим  механізмом.  Тому  при  формуванні 
корпоративних  сховищ  даних  інформаційне 
навантаження  знижується  і  надає  можливість 
легше  здійснити  аналітичний  аналіз  отриманих 
результатів. Інформація у сховищах чітко ієрар-
хічно впорядкована.

Недоліки. Необхідність інтеграції даних із нео-
днорідних  джерел  в  розподіленому  середовищі. 
Потреба  в  ефективному  зберіганні  та  обробці 
великих  обсягів  інформації.  Властивість  незмін-
ності СД передбачає накопичення в ньому інфор-
мації  за  довгий  період  часу,  що  повинно  підтри-
муватися  постійним  зростанням  обсягів  дискової 
пам'яті.  Необхідність  наявності  багаторівневих 
довідників метаданих – для систем аналізу наяв-
ність  розвинутих  метаданих  (даних  про  дані)  і 
засобів  їх  представлення  кінцевим  користувачам 
є однією з основних умов успішної реалізації СД. 
Підвищені вимоги до безпеки даних, адже усі без 
вийнятку дані про компанію знаходяться в одному 
місці [2, с. 116].

Для того, щоб подолати проблему накопичення 
надмірної кількості даних та завантаженої пам’яті 
можна встановити у сховищі даних умову, при якій 
усі дані, старіші 5 років, будуть видалятися із сис-
теми. Якщо існують дані, які не можна видаляти по 
закінченню цього терміну на них необхідно ставити 
обмеження  на  видалення.  Для  підвищення  без-
пеки даних можна використовувати методи коду-
вання  інформації,  багаторівневий  захист  даних 
при  їх  переміщенні,  надавати  доступ  до  інфор-
мації лише перевіреним особам, встановити про-
грамне забезпечення, яке захищає інформацію від 
хакерських атак чи взлому.

Висновки з проведеного дослідження.
Дослідивши  дану  тему  ми  визначили  3  основні 
групи  програмних  продуктів  для  управлінського 
обліку  –  ERP,  OLAP,  сховища  даних.  Усі  вони 
мають як переваги, так і недоліки, тому назвемо 
основні  з  них.  ERP  є  багатофункціональними 
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системами,  але  потребують  глибоких  знань 
для  роботи  з  ними,  тобто  в  навчання  працівни-
ків  треба  багато  інвестицій.  Якщо  підприємство 
не  може  забезпечити  усіх  навчанням,  то  можна 
обучити  одного  працівника,  який  за  винагороду 
буде навчати інших. OLAP дозволяють знаходити 
кілька  напрямків  подальшого  розвитку  компа-
нії,  але  потребують  значних  затрат  праці,  тому 
ці  системи  необхідно  максимально  уніфікувати 
та  використовувати  лише  для  відносно  сталих 
показників  діяльності.  Сховища  даних  забезпе-
чують спрощений аналіз діяльності, але накопи-
чують  надто  великі  обсяги  інформації.  Можли-
вим  вирішенням  цього  питання  є  встановлення 
умови, за якої дані, старші 5 років будуть стира-
тися з пам’яті.
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AUTOMATED SYSTEMS OF MANAGEMENT ACCOUNT AT THE ENTERPRISE

Managerial accounting automated systems represent  integral systems that contain all  information about 
the company's activities and provide a single database. There are three main groups of computer programs 
that used for managing accounting implementation: ERP, OLAP, corporate data warehouses. All of them have 
their own  advantages and disadvantages and the purpose of the article was to find ways to eliminate existing 
drawbacks.

With ERP-programs all departments of  the company have all necessary  information  in  the  free access. 
These programs are multifunctional and contain a whole package of programs for enterprise management and 
integration with other software products. From the disadvantages is insufficient investment in the staff training, 
accumulation of  the  irrelevant  information. Sometimes these programs are hard  to adapt  to  the company's 
workflow and its specific business processes.

To overcome the problem with staff trainings we can carry out internal education. To adapt software for the 
company’s duty we can ask the developers of the program to customize it individually or to adjust the com-
pany's work to the program.

In  the OLAP-systems, we  can  determine  the  primary  document which  creates  the  information;  predict 
several version for further work of the company; each user can customize his profile, especially how much 
information will  be  showed. Shortcomings of  the OLAP-systems:  relative  inability  to  change  information  in 
MOLAP; in ROLAP are special setting up of indices and high labour costs; in Holap is necessity to support of 
two technologies.

So, only the most experienced people should work with the MOLAP; it is necessary to unify the index values 
in the ROLAP. In general, ask developers to optimize the program. 

Data warehouses are fast in the implementing analytical requests. Here data does not lose its individual 
signs and can’t be duplicated, they are located in a hierarchical order. Data warehouses’ disadvantages is pro-
cessing the large capacity of data; the accumulation of information causes the need to increase the memory of 
the computer; all the data placing in the one space, so it’s difficult to hide information during the hacker attack.

In order to avoid excessive information accumulation, one can set a condition in which information older 
than 5 years will be erased.

To improve data security, you can use information coding methods, multi-level data protection or install a 
software that protects information from the hacking.
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  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

МОДЕЛЮВАННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ  
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
MODELING OF PROFITABILITY INDICATORS  
OF ACTIVITY OF THE SMALL ENTEREPRENEURSHIP

Постановка проблеми.  Розвиток  малого  під-
приємництва  в  Україні  зумовлює  необхідність 
подальших досліджень щодо питання оцінювання 
ефективності  їх  фінансово-господарської  діяль-
ності та пошуку шляхів підвищення прибутковості. 
Рентабельність  є  одним  із  показників  ефектив-
ності  виробництва  та  реалізації  продукції  (робіт, 
послуг). Вона характеризує рівень віддачі активів 
і  ступінь  використання  капіталу  у  процесі  вироб-
ництва.  Питанням  дослідження  ефективності 
діяльності суб’єктів малого підприємництва галузі 
«транспорт,  складське  господарство,  поштова 
та  кур’єрська  діяльність»  приділено  недостатньо 
уваги,  особливо  дослідженням  впливу  чинників 
на зміну показників рентабельності капіталу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-
чний внесок у розвиток теорії та практики аналізу 
показників  рентабельності  зробили  такі  науковці, 
як В. Г. Андрійчук, Ф. Ф. Бутинець, О. М. Гриньова, 
К. В. Ізмайлова, Г. Г. Кірейцев, В. О. Подольська, 
С. Ф. Покропивний, П. Я. Попович, Г. В. Савицька, 
М. Г. Чумаченко та інші. 

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
аналіз  статистичних  показників  розвитку  малого 
підприємництва  в  Україні  (галузі  «транспорт, 
складське  господарство,  поштова  та  кур’єрська 

діяльність») за 2014-2016 рр., дослідження впливу 
факторів  на  зміну  показника  чистої  рентабель-
ності сукупного капіталу.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Суб’єкти  малого  підприємництва  створюються 
з  метою  одержання  позитивного  фінансового 
результату  (прибутку),  який  є  виміром  ефектив-
ності  їх  господарської  діяльності  та  запорукою 
подальшого функціонування.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  внесення 
змін  до  Закону  України  «Про  бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» щодо удо-
сконалення  деяких  положень»  з  01.01.2018  р. 
змінюється  класифікація  підприємств  для  цілей 
бухгалтерського  обліку  та  складання  фінансової 
звітності  [1].  Зміни,  які  були  внесені  до  Закону 
України  «Про  бухгалтерський  облік  та фінансову 
звітність в Україні» щодо класифікації підприємств 
для  цілей  бухгалтерського  обліку,  узгоджуються 
з  положеннями  Директиви  ЄС №  2013/34/ЄС  та 
Міжнародними стандартами фінансової звітності.

Малими  є  підприємства,  які  не  відповідають 
критеріям  для  мікропідприємств  та  показники 
яких на дату складання річної фінансової звітності 
за рік, що передує звітному, відповідають щонай-
менше  двом  із  таких  критеріїв:  балансова  вар-
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У статті досліджено групи показників рен-
табельності господарювання. Наведено 
класифікацію підприємств для цілей бухгал-
терського обліку та складання фінансової 
звітності, яка набула чинності з 01.01.2018 
р. Проведено аналіз статистичних показни-
ків розвитку малого підприємництва в Укра-
їні (галузі «транспорт, складське господар-
ство, поштова та кур’єрська діяльність») 
за 2014-2016 рр. Запропоновано методику 
факторного аналізу показника чистої 
рентабельності сукупного капіталу для 
суб’єктів малого підприємництва, здійснено 
дослідження впливу факторів на його зміну 
в галузі «транспорт, складське господар-
ство, поштова та кур’єрська діяльність» за 
2015-2016 рр.
Ключові слова: суб’єкт малого підприєм-
ництва, рентабельність, результативний 
показник, факторний аналіз, чиста рента-
бельність сукупного капіталу.

В статье исследованы группы показате-
лей рентабельности хозяйствования. Рас-
смотрена классификация предприятий для 
целей бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности, которая всту-
пила в силу с 01.01.2018 г. Проведен анализ 
статистических показателей развития 
малого предпринимательства в Украине 
(отрасли «транспорт, складское хозяйство, 
почтовая и курьерская деятельность») за 

2014-2016 гг. Предложена методика фак-
торного анализа показателя чистой рен-
табельности совокупного капитала для 
субъектов малого предпринимательства, 
проведено исследование влияния факторов 
на его изменение в отрасли «транспорт, 
складское хозяйство, почтовая и курьерская 
деятельность» за 2015-2016 гг.
Ключевые слова: субъект малого предпри-
нимательства, рентабельность, резуль-
тативный показатель, факторный анализ, 
чистая рентабельность совокупного капи-
тала.

The groups of indexes of profitability of activity 
are investigational in the article. The classifica-
tion of enterprises for the aims of accounting 
and stowage of the financial reporting, thatwas 
entered into by 01.01.2018, is given. The analy-
sis of statistical indexes of development of small 
enterprise  in Ukraine (industries are a «trans-
port, ware-house economy, postal and courier's 
activity») for 2014-2016 was conducted. Method-
ology of factor analysis of index of net profitability 
of the total equity is offered for small business 
entities, research of influence of factors on his 
change inindustry «transport, ware house econ-
omy, postal and courier'sactivity» for 2015-2016 
is carried out.
Key words: small enterepreneurship, profitabil-
ity, effective index, factor analysis, net profitability 
of the total equity.
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тість активів – до 4 мільйонів євро; чистий дохід 
від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт,  послуг)  – 
до  8  мільйонів  євро;  середня  кількість  працівни-
ків – до 50 осіб [1].

Для  характеристики  ефективності  фінансово-
господарської діяльності суб’єктів малого підпри-
ємництва,  оцінювання  раціональності  здійснених 
господарських  операцій  використовують  показ-
ники рентабельності.

Рентабельність  –  це  відносний  економічний 
показник,  що  характеризує  ефективність  вироб-
ництва та розраховується як відношення прибутку 
до  витрат,  тобто  є  нормою  прибутку.  Показники 
рентабельності визначають прибутковість підпри-
ємства з різних позицій і формуються у групи від-

повідно до інтересів всіх учасників фінансово-еко-
номічного процесу та ринкового обміну [2].

Рентабельність  господарювання  характе-
ризується  системою  показників,  які  доцільно 
об’єднати  у  три  групи  (табл.  1)  [3,  с.  285-288; 
4, с. 235-236].

Розвиток  суб’єктів  малого  підприємництва 
є  одним  з  найперспективніших  напрямів  ство-
рення  конкурентного  ринкового  середовища еко-
номіки  України.  За  даними  Державної  служби 
статистики  України  [5]  проведено  аналіз  статис-
тичних  показників  розвитку  малого  підприємни-
цтва  в  Україні  (галузі  «транспорт,  складське  гос-
подарство,  поштова  та  кур’єрська  діяльність») 
за 2014-2016 рр. (табл. 2). 

Таблиця 1
Характеристика груп показників рентабельності господарювання

Групи показників Приклади показників рентабельності

Показники, що характеризують 
окупність витрат, інвестиційних 

проектів

 – рентабельність (окупність) витрат;
 – рентабельність інвестиційних проектів
 – рентабельність продукції;
 – загальна рентабельність окремих видів діяльності;
 – чиста рентабельність окремих видів діяльності.

Показники, що характери-
зують рентабельність реалізації 
(базуються на доходному підході)

 – загальна рентабельність реалізації продукції;
 – чиста рентабельність реалізації продукції;
 – рентабельність доходу від операційної діяльності.

Показники, що характеризують 
доходність капіталу та його частин

 – рентабельність  основних засобів;
 – рентабельність оборотних активів;
 – рентабельність виробничих ресурсів;
 – рентабельність трудових ресурсів;
 – рентабельність усіх ресурсів;
 – рентабельність капіталу (майна);
 – рентабельність власного капіталу;
 – рентабельність перманентного капіталу;
 – рентабельність власного оборотного капіталу;
 – рентабельність авансованого капіталу;
 – коефіцієнт окупності сукупного капіталу і власного капіталу;
 – коефіцієнт окупності власного капіталу;
 – період окупності сукупного капіталу;
 – період окупності власного капіталу.

Таблиця 2
Аналіз статистичних показників розвитку малого підприємництва в Україні (галузі «транспорт, 

складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність») за 2014-2016 рр.

Показник 2014 р. 2015 р. 2016 р.
Відхилення (+, -)  

2016 р. від 2014 р.
абсолютне відносне, %

Кількість підприємств, од. 13757 14007 12594 -1163 -8,5
У % до загальної чисельності підприємств  92,3 92,5 91,8 -0,5 х
Сукупний капітал, млн. грн 44243,1 61377,2 136650,7 +92407,6 у 3,1 р. б.
Непокритий збиток, млн. грн -19387,3 -24415,9 -21404,0 -2016,7 +10,4
Фінансовий результат до оподаткування, млн. грн -10142,7 -8851,9 -870,0 +9272,7 -91,4
% підприємств, як одержали прибуток до загальної 
кількості підприємств 63,6 71,7 72,1 +8,5 х

Чистий збиток, млн. грн -10382,1 -9187,5 -1272,4 +9109,7 -87,7
% підприємств, як одержали прибуток до загальної 
кількості підприємств 62,6 71,3 71,6 +9,0 х

Рівень рентабельності (збитковості) операційної 
діяльності підприємств, %  -18,8 -10,8 1,7 +20,5 х

Рівень збитковості усієї діяльності підприємств, % -23,2 -15,7 -2,2 +21,0 х
Загальна збитковість сукупного капіталу, % -23,3 -16,8 -0,9 +22,4 х
Чиста збитковість сукупного капіталу, % -23,8 -17,4 -1,3 +22,5 х
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Проведений  нами  аналіз  статистичних  показ-
ників  дозволив  сформулювати  такі  висновки. 
Кількість  малих  підприємств  галузі  «транспорт, 
складське  господарство,  поштова  та  кур’єрська 
діяльність»  за  2014-2016  рр.  скоротилася  на 
1163 од. (8,5%). У результаті цього відсоток даних 
підприємств  у  загальній  чисельності  зменшився 
з  92,3%  у  2014  р.  до  91,8%  у  2016  р.  Сукупний 
капітал  збільшився  на  92407,6  млн.  грн,  тобто 
в 3,1 раза, водночас негативним є зростання непо-
критого збитку на 2016,7 млн. грн (10,4%).

Спостерігається позитивна динаміка показників 
фінансових  результатів  та  рентабельності  (збит-
ковості). Хоча діяльність суб’єктів малого підпри-
ємництва в Україні залишається збитковою, проте 
сума чистого збитку в 2016 р. порівняно з 2014 р. 
скоротилася  на  9109,7 млн.  грн,  або  87,7%. Від-
соток підприємств, які одержали чистий прибуток, 
у  загальній  чисельності  підприємств  підвищився 
з 62,6 у 2014 р. до 71,6 у 2016 р. 

У 2014 р. рівень збитковості операційної діяль-
ності  становив  18,8%,  а  в  2016  р.  рівень  рента-
бельності  –  1,7%.  Рівень  збитковості  усієї  діяль-
ності підприємств, загальної та чистої збитковості 
сукупного  капіталу  знизився  відповідно  на  21,0; 
22,4 та 22,5 в. п.

Таким чином, за 2014-2016 рр. спостерігається 
позитивна динаміка статистичних показників роз-
витку малих підприємств галузі «транспорт, склад-
ське  господарство,  поштова  та  кур’єрська  діяль-
ність».

Для  з’ясування  характеру  впливу факторів  на 
зміну  результативного  показника  чистої  рента-
бельності сукупного капіталу побудуємо таблицю 
вихідної інформації (табл. 3) та використаємо спо-
сіб ланцюгових підстановок.

Модель  факторного  аналізу  показника  чистої 
рентабельності сукупного капіталу:

.100100100 КОКРР
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К
ПРК ×=××=×

×
×

=×=

;01 КОКРРРКУМ ×=
,01 РКРКРК −=∆

;0РКРКРК УМРP −=∆

;1 УМКОК РКРКРК −=∆

.  (1)

Отже, на зміну чистої рентабельності сукупного 
капіталу впливають два фактори:

1) рентабельність реалізації (РР);
2) коефіцієнт обертання капіталу (КОК).

За  даними  табл.  3  розраховуємо  умовний 
показник  чистої  рентабельності  сукупного  капі-
талу,%:
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;                    (2)

РКУМ = -2,6 × 0,756 = -2,0. 
Загальна  зміна  (+,–)  чистої  рентабельності 

сукупного капіталу, процентних пунктів:
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,                      (3)

ΔРК = -1,3 – (-17,4) = +16,1,
у тому числі за рахунок факторів:
1) рентабельності реалізації:
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;1 УМКОК РКРКРК −=∆
;                   (4)

ΔРКРР = -2,0 – (-17,4) = +15,4;
2) коефіцієнта обертання капіталу: 
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;1 УМКОК РКРКРК −=∆ ;                (5)

ΔРККОК = -1,3 – (-2,0) = +0,7.
Отже,  зниження  чистої  збитковості  сукупного 

капіталу  з  17,4%  у    2015  р.  до  1,3%  у  2016  р. 
(на  16,1  в.  п.)  пояснюється  впливом  таких  фак-
торів.  За  рахунок  скорочення  показника  збит-
ковості  реалізації  на  20,4  в.  п.  чиста  збитковість 
сукупного капіталу знизилася на 15,4 в. п. Водно-
час  зменшення  коефіцієнта  обертання  капіталу 
на  0,261  (34,5%)  забезпечило  зниження  чистої 
збитковості сукупного капіталу на 0,7 в. п. Таким 
чином,  зниження  збитковості  реалізації  продук-
ції  (товарів,  робіт,  послуг)  мало  головний  вплив  
на позитивну динаміку ефективності використання 
сукупного капіталу.

Висновки з проведеного дослідження. 
З  01.01.2018  р.  малими  є  підприємства,  які 
не  відповідають  критеріям  для  мікропідприємств 
та показники яких на дату складання річної фінан-
сової  звітності  за  рік,  що  передує  звітному,  від-
повідають  щонайменше  двом  із  таких  критеріїв: 
балансова вартість активів – до 4 мільйонів євро; 
чистий  дохід  від  реалізації  продукції  (товарів, 
робіт, послуг) – до 8 мільйонів євро; середня кіль-
кість працівників – до 50 осіб. Для характеристики 
результатів  діяльності  суб’єктів  малого  підпри-

Таблиця 3
Вихідна інформація для факторного аналізу показника чистої рентабельності сукупного 

капіталу малих підприємств в Україні (галузі «транспорт, складське господарство, поштова  
та кур’єрська діяльність») за 2015-2016 pр.

Показник Умовне 
позначення 2015 р. 2016 р. Відхилення (+,-)

абсолютне відносне, %
Чистий збиток, млн. грн П -9187,5 -1272,4 +9109,7 -87,7
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг), млн. грн ЧД 39950,9 49041,9 +9091,0 +22,8

Середньорічна вартість капіталу, млн. грн К 52810,2 99014,0 +46203,8 +87,5
Чиста збитковість сукупного капіталу, %  РК -17,4 -1,3 +16,1 ×
Збитковість реалізації, %  РР -23,0 -2,6 +20,4 ×
Коефіцієнт обертання капіталу КОК 0,756 0,495 -0,261 -34,5
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ємництва  використовують  показники  рентабель-
ності,  які  об’єднані  у  три  групи:  показники,  що 
характеризують  окупність  витрат,  інвестиційних 
проектів;  показники,  що  характеризують  рента-
бельність реалізації (базуються на доходному під-
ході);  показники,  що  характеризують  доходність 
капіталу та його частин.

За  результатами  аналізу  статистичних 
показників  розвитку  малого  підприємництва 
в  Україні  (галузі  «транспорт,  складське  госпо-
дарство,  поштова  та  кур’єрська  діяльність») 
за  2014-2016  рр.  спостерігається  їх  позитивна 
динаміка.  Так,  зокрема,  сукупний  капітал  зріс  на 
92407,6 млн. грн (у 3,1 раза), чистий збиток скоро-
тився на 9109,7 млн.  грн  (87,7%). Частка підпри-
ємств, які одержали чистий прибуток, у загальній 
чисельності  підприємств  зросла  з  62,6  у  2014  р. 
до 71,6 у 2016 р.

За  результатами  факторного  аналізу  показ-
ника  чистої  рентабельності  сукупного  капіталу 
малих  підприємств  галузі  «транспорт,  складське 
господарство,  поштова  та  кур’єрська  діяльність» 
спостерігається  зниження  чистої  збитковості 
сукупного  капіталу  з  17,4%  у    2015  р.  до  1,3%  
у 2016 р. (на 16,1 в. п.), що обумовлено переважно 
зниженням збитковості реалізації продукції (това-
рів, робіт, послуг).
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MODELING OF PROFITABILITY INDICATORS OF ACTIVITY OF THE SMALL ENTEREPRENEURSHIP 

Development of small enterepreneurship in Ukraine predetermines the necessity of further researches in 
relation to  the question of evaluation of efficiency them financially-economic activity and search of ways of 
increase of profitability. Small enterepreneurship are created with the aim of receipt of positive financial result 
(profit) that is measuring of efficiency them economic activity and by the mortgage of the further functioning. 

In accordance with  the Law of Ukraine «On making alteration  in Law of Ukraine «On a accounting and 
financial reporting in Ukraine» in relation to the improvement of some positions» from 01.01.2018 classification 
of enterprises changes for the aims of accounting and stowage of the financial reporting. Small are enterprises, 
that does not answer criteria for micro-enterepreneurship entities and the indexes of that upon the date ofstow-
age of the annual financial reporting for a year that ispreceded current, answer at least two from such criteria: 
a book value is a to 4 million euro; a net profit from realization of products (commodities, works, services) is a 
to 8 million euro; the average amount of workers is to 50 persons.

Profitability is a relative economic indicator that characterizes efficiency of production and settles accounts 
as  attitude  ofincome  toward  charges,  it  is  the  norm of  income.  For  description  of  efficiency  of  financially-
economic activity of small enterepreneurship, evaluation of rationality of realizable economic operations enti-
ties use  the  indexes of profitability,  that  is  incorporated  in  three groups  in accordance with  interests of all 
participants of financial and economac process and market exchange: indexes, that characterize recoupment 
of charges, investment projects; indexes that characterize profitability of realization (are based on profitable 
approach); indexes that characterize a return on equity and its parts.

Development of small enterepreneurship  is one of the most perspective directions of creation of compe-
tition market environment of economy of Ukraine. For 2014-2016 there  is a positive dynamics of statistical 
indexes of development of small enterprises of industry «transport, ware-house economy, postal and courier's 
activity». Yes, in particular, the total equity grew on a 92407,6 million hrn., a net loss grew short on a 9109,7 
million hrn. (a 87,7%). Part of enterprises that got a net income, in the general quantity of enterprises grew 
from 62,6 in 2014 to 71,6 in 2016. 

For finding out of character of influence of factors on the change of effective index of net profitability of the 
total equity a factor analysis was conducted. On results research of decline of unprofitableness of realization 
of products (commodities, works, services) has main influence is on the positive dynamics of efficiency of the 
use of the total equity.
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ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
НА ОСНОВІ МОДЕЛЕЙ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ
PROGNOSTICATION OF ENTERPRISE FINANCIAL INSOLVENCY BASED  
ON MODELS OF DISCRIMINANT ANALYSIS
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У статті розглянуто механізм побудови 
функції прогнозу фінансової спроможності 
підприємства із застосуванням принципів 
дискримінантного аналізу. Представлено 
та проаналізовано найвідоміші закордонні 
та вітчизняні дискримінантні моделі ймо-
вірності банкрутства, що використову-
ються в практиці українських суб’єктів 
господарської діяльності, виявлено їхні 
переваги та недоліки. Установлено, що 
доречно використовувати зарубіжні мето-
дики оцінки банкрутства під час адаптації 
до сучасних особливостей національної еко-
номіки. Досліджено динаміку інтегральних 
показників оцінки можливості банкрутства 
промислового підприємства за різними дис-
кримінантними рівняннями. Виявлено най-
більш оптимальні моделі, які можуть адек-
ватно оцінити поточний фінансовий стан 
суб’єкта підприємництва України та точно 
передбачити вірогідність банкрутства. 
Ключові слова: статистична модель, дис-
кримінантний аналіз, підприємство, прогноз, 
ймовірність банкрутства.

В статье рассмотрен механизм постро-
ения функции прогноза финансовой 
состоятельности предприятия с приме-
нением принципов дикриминантного ана-
лиза. Представлены и проанализированы 
известные зарубежные и отечественные 
дикриминантные модели вероятности бан-
кротства, используемые в практике укра-
инских субъектов хозяйственной деятель-
ности, обнаружено ряд их преимуществ и 
недостатков. Установлено, что уместно 
использовать зарубежные методики оценки 
банкротства при их адаптации в соот-

ветствии с современными особенностями 
национальной экономики. Исследована дина-
мика интегральных показателей оценки 
возможности банкротства промышленного 
предприятия по разным дискриминантным 
уравнениям. Выявлены наиболее оптималь-
ные модели, которые могут адекватно 
оценить текущее финансовое состояние 
субъекта предпринимательства Украины и 
точно предсказать вероятность банкрот-
ства.
Ключевые слова: статистическая модель, 
дискриминантный анализ, предприятие, 
прогноз, вероятность банкротства.

The article considers the mechanism of con-
structing the forecast function of the enterprise 
financial solvency using the principles of dis-
criminant analysis. The most famous foreign and 
domestic discriminant models of the probability of 
bankruptcy are used in the practice of Ukrainian 
business entities and their advantages and dis-
advantages are presented and analyzed in the 
article. Appropriateness of using foreign methods 
of assessing bankruptcy when they are adapted 
in accordance with the modern features of the 
national economy is established. The dynamics 
of integral indicators of the assessment of the 
probability bankruptcy of an industrial enterprise 
by the different discriminant equations are estab-
lished. The most optimal models that can ade-
quately assess the current financial situation of 
Ukrainian subject of entrepreneurial activity, and 
accurately predict the probability of bankruptcy 
are identified.
Key words: statistical model, discriminant analy-
sis, enterprise, prediction, probability of bank-
ruptcy.

Постановка проблеми. Суб’єкт  господа-
рювання  у  процесі  функціонування  неминуче 
стикається  з  низкою  різноманітних  негативних 
чинників  із  зовнішнього  та  внутрішнього  серед-
овища,  які  можуть  стати  причиною  подальшої 
фінансової неспроможності підприємства. Задля 
уникнення банкрутства управлінський персонал 
підприємства  повинен  завчасно  передбачати 
ймовірність фінансової нестабільності та опера-
тивно попереджувати її. Звідси виникає актуаль-
ність пошуку аналітичного інструмента, який без 
громіздких  розрахунків  та  значних  затрат  часу 
може комплексно оцінити фінансове становище 
вітчизняного  господарюючого  суб’єкта  і  з  висо-
кою  точністю  спрогнозувати  фінансову  спро-
можність підприємства на декілька періодів упе-
ред. Саме таким ефективним інструментом для 
управлінців  може  слугувати  моделювання  ймо-

вірності банкрутства на основі дискримінантного 
аналізу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Багатьма  зарубіжними  вченими  здійснено  ваго-
мий  внесок  у  створення  методик  та  моделей 
оцінки  ймовірності  банкрутства,  серед  яких  такі: 
Е.  Альтман, Дж. Аргенті,  К.  Беєрман,  А.  Бєліков, 
У. Бівер, Р. Ліс, Р. Сайфулін, Г. Спрінгейт, Р. Таф-
флер,  Г.  Тішоу.  Дослідженню  методів  прогнозу 
фінансової  неплатоспроможності  підприємства 
та  розробленню  моделей  діагностики  банкрут-
ства  присвячені  праці  таких  українських  авторів: 
О.  Барановської,  В.  Вітлінського,  А.  Матвійчука, 
А. Поддєрьогіна, О. Терещенка  та  ін. Наразі  від-
критим залишається питання щодо доцільності й 
особливостей  використання  зарубіжних  методик 
прогнозу  банкрутства  українськими  підприєм-
ствами  та  адаптації  до  вітчизняних  умов.  Також 
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актуальним є розроблення нових вітчизняних дис-
кримінантних  моделей  оцінки  фінансової  спро-
можності підприємства, що враховували б специ-
фічні  аспекти  національної  економіки  та  галузей 
господарства.

Постановка завдання. Метою  статті  є  дослі-
дження наявних закордонних та вітчизняних мето-
дик  прогнозу фінансового  стану  підприємства на 
основі  дискримінантних  рівнянь  та  визначення 
перспектив їх застосування в українській практиці.

Виклад основного матеріалу. Однією  з  про-
цедур системи фінансового контролінгу на підпри-
ємстві є періодичне оцінювання його фінансового 
стану.  У  межах  такого  аналізу  можливо  визна-
чити  відхилення фактичних  даних  від  показників 
норми  функціонування  підприємства  та  виявити 
конкретні  проблемні  зони  його  діяльності.  Діа-
гностування фінансової  неспроможності  суб’єкта 
господарювання  (як  один  із  методів фінансового 
аналізу) включає дослідження, яке з великим рів-
нем імовірності передбачає фінансовий потенціал 
підприємства.  Таким  чином,  прогноз  фінансової 
спроможності дозволяє на ранніх стадіях виявити 
загрозу  банкрутства,  вжити  відповідних  антикри-
зових  заходів  й  запобігти  настанню  фінансового 
краху підприємства [1, с.49].

Існують  різні  підходи щодо  класифікації  бага-
тьох  кількісних  та  якісних  методик  діагностики 
загрози банкрутства. У фаховій економічній літе-
ратурі такі методи виокремлюють у групи:

 – статистичні моделі;
 – теоретичні моделі; 
 – штучні інтелектуальні системи; 
 – методи фінансового аналізу. 
Серед  різновидів  статистичних  моделей  виді-

ляють дискримінантні, аналізу умовної імовірності, 
кластерного аналізу, аналізу виживання та бінар-
ного вибору [2, с. 85]. Проте найчастіше для про-
гнозування  фінансової  спроможності  надається 
перевага дискримінантним моделям. 

Сутність  дискримінантного  аналізу  полягає 
у формуванні функції виду:

𝑍𝑍 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 

𝑍𝑍 = 0,717𝑥𝑥1 + 0,847𝑥𝑥2 + 3,107𝑥𝑥3 + 0,42𝑥𝑥4 + 0,995𝑥𝑥5,

1,23 ≥ Z ≥ 2,89 

𝑍𝑍 = 1,03𝑥𝑥1 +  3,07𝑥𝑥2 + 0,66𝑥𝑥3 + 0,4𝑥𝑥4 

𝑅𝑅 = 8,38𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 0,054𝑥𝑥3 + 0,63𝑥𝑥4 

𝑍𝑍 = 1,5𝑥𝑥1 + 0,08𝑥𝑥2 + 10𝑥𝑥3 + 5𝑥𝑥4 + 0,3𝑥𝑥5 + 0,1𝑥𝑥6 

𝑍𝑍 = 0,033𝑥𝑥1 + 0,268𝑥𝑥2 + 0,045𝑥𝑥3 − 0,018𝑥𝑥4 − 0,004𝑥𝑥5 − 0,015𝑥𝑥6 + 0,702𝑥𝑥7 
 

,
де Z – узагальнений показник ймовірності бан-

крутства (залежна змінна);
x1, x2, ... , xn – показники (фактори впливу) функ-

ції (незалежні змінні);
α1, α2, ... , αn –  параметри,  які  характеризують 

ступінь впливу факторів на залежну змінну;
α0 – вільний член [3, с. 26]. 
Для побудови дискримінантної моделі прогнозу 

вірогідності банкрутства береться вибірка підпри-
ємств і кожне підприємство зараховують до класу 
банкротів  або фінансово  стабільних. Далі  визна-
чаються  властиві  для  кожного  класу  характерис-
тики та значення фінансово-економічних показни-
ків,  із сукупності яких відбирають важливі  (xi), які 
свідчать  про  потенційну фінансову  спроможність 

підприємства,  тобто  забезпечують  точність  кла-
сифікації.  Якщо  показники  пройшли  перевірку 
на  відсутність  мультиколінеарності,  то  за  рівнем 
їх значимості обчислюють вагові коефіцієнти дис-
кримінантної функції  (αi), які відображають вплив 
кожної  незалежної  змінної  на  результативний 
показник (Z), який і дозволяє оцінити рівень фінан-
сового  становища  та  вірогідність  банкрутства 
в майбутньому [4, с. 25]. 

Варто  вказати  на  те,  що  значення  дискримі-
нантного  рівняння  лише  комплексно  дозволяє 
оцінити фінансове становище і за умов виявлення 
можливості  кризи  необхідно  додатково  провести 
розширений аналіз фінансового стану. Однак дис-
кримінантні  моделі  користуються  популярністю, 
оскільки  є  легкими  в  обрахунку;  для  обчислення 
змінних  рівняння  використовуються  дані  фінан-
сової  звітності,  а  вірогідність  прогнозу  становить 
понад 80% [5].

«Піонером»  у  використанні  покрокового  бага-
тофакторного  дискримінантного  аналізу  для 
визначення  ймовірності  банкрутства  став  амери-
канський учений Е. Альтман. У 1968 році світ поба-
чила його перша модель (Z-рахунок), яка включає 
5 оптимальних коефіцієнтів  і передбачає загрозу 
банкрутства великих акціонерних товариств, акції 
яких котируються на біржі. 

Згодом  у  1983  році  професор  запропонував 
модель імовірності банкрутства, яка підходить для 
застосування приватними компаніями, що не роз-
міщують свої акції на фондовому ринку:𝑍𝑍 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 

𝑍𝑍 = 0,717𝑥𝑥1 + 0,847𝑥𝑥2 + 3,107𝑥𝑥3 + 0,42𝑥𝑥4 + 0,995𝑥𝑥5,

1,23 ≥ Z ≥ 2,89 

𝑍𝑍 = 1,03𝑥𝑥1 +  3,07𝑥𝑥2 + 0,66𝑥𝑥3 + 0,4𝑥𝑥4 

𝑅𝑅 = 8,38𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 0,054𝑥𝑥3 + 0,63𝑥𝑥4 

𝑍𝑍 = 1,5𝑥𝑥1 + 0,08𝑥𝑥2 + 10𝑥𝑥3 + 5𝑥𝑥4 + 0,3𝑥𝑥5 + 0,1𝑥𝑥6 

𝑍𝑍 = 0,033𝑥𝑥1 + 0,268𝑥𝑥2 + 0,045𝑥𝑥3 − 0,018𝑥𝑥4 − 0,004𝑥𝑥5 − 0,015𝑥𝑥6 + 0,702𝑥𝑥7 
 

,
де 
x1 власний оборотний капітал / сума активів;
x2 – чистий прибуток (збиток) / сума активів;
x3 – операційний прибуток / сума активів;
x4 –  балансова  вартість  власного  капіталу  / 

позиковий капітал;
x5 – виручка / сума активів.
Згідно з цією моделлю, якщо Z < 1,23,  то під-

приємство  визнається  потенційним  банкрутом; 
при Z ˃ 2,89, підприємство вважається фінансово 
стабільним;  при  1,23 ≥  Z ≥ 2,89  –  зона  невизна-
ченості для підприємства. П’ятифакторна модель 
Альтмана є класичною та дуже популярною серед 
аналогічних  зарубіжних  моделей,  часто  викорис-
товується на українських підприємствах [6, с. 294]. 
Це зумовлено нескладністю розрахунків та висо-
кою точністю моделі: 95% на один рік і 83% на дво-
річний період. 

Мультиплікативні  моделі  Альтмана  стали 
поштовхом для подальшого використання дискри-
мінантного  аналізу  під  час  розроблення  методик 
визначення  загрози  банкрутства  підприємства. 
Так,  наприклад,  Г.  Спрінгейт,  проаналізувавши 
дані 40 канадських фірм, із 19 фінансових коефі-
цієнта залишив у моделі 4 й отримав у 1978 році 
дискримінантне рівняння виду:
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𝑍𝑍 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 

𝑍𝑍 = 0,717𝑥𝑥1 + 0,847𝑥𝑥2 + 3,107𝑥𝑥3 + 0,42𝑥𝑥4 + 0,995𝑥𝑥5,

1,23 ≥ Z ≥ 2,89 

𝑍𝑍 = 1,03𝑥𝑥1 +  3,07𝑥𝑥2 + 0,66𝑥𝑥3 + 0,4𝑥𝑥4 

𝑅𝑅 = 8,38𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 0,054𝑥𝑥3 + 0,63𝑥𝑥4 

𝑍𝑍 = 1,5𝑥𝑥1 + 0,08𝑥𝑥2 + 10𝑥𝑥3 + 5𝑥𝑥4 + 0,3𝑥𝑥5 + 0,1𝑥𝑥6 

𝑍𝑍 = 0,033𝑥𝑥1 + 0,268𝑥𝑥2 + 0,045𝑥𝑥3 − 0,018𝑥𝑥4 − 0,004𝑥𝑥5 − 0,015𝑥𝑥6 + 0,702𝑥𝑥7 
 

,
де 
x1 – власний оборотний капітал / сукупні активи;
x2 – (операційний прибуток + відсотки до сплати) /  

сукупні активи;
x3  –  операційний  прибуток  /  короткострокові 

зобов’язання;
x4 – виручка / сукупні активи.
Якщо  значення  показника  Z  менше  за  0,862, 

то ймовірним є банкрутство підприємства, якщо ж 
більше, то загроза банкрутства є малоймовірною. 
Тестування моделі показало точність у виявленні 
банкрутства понад 90% [7, с. 60].

Усе  ж  зарубіжні  дискримінантні  моделі  вияв-
лення  фінансової  неспроможності  підприємства 
мають і серйозні недоліки. Основним проблемним 
аспектом використання вищезгаданих методів для 
українського  суб’єкта  господарювання  становить 
непристосованість  до  сучасних  реалій  ведення 
бізнесу в Україні. Тобто, по-перше, це застарілість 
емпіричної бази, на основі якої свого часу визна-
чались  елементи  моделей,  по-друге,  наявність 
відмінностей у чинниках, які впливають на фінан-
совий стан підприємств в окремій державі (напри-
клад, рівень інфляції та ін.) [8, с. 110].

Проведемо  аналіз  фінансової  спроможності 
промислового  підприємства  за  останні  5  років 
на  основі  зарубіжних  дискримінантних  моделей 

Альтмана  (1983  р.)  та  Спрінгейта.  Дані  дослі-
дження занесемо у таблицю 1.

Отже, отримані результати за рівняннями діа-
гностування банкрутства як Альтмана, так і Спрін-
гейта свідчать про задовільний стан підприємства 
протягом 2013–2017 рр., тому фінансової неспро-
можності найближчим часом не передбачається. 

Серед  моделей  дискримінантного  налізу,  які 
є адаптованими до сьогоденної економічної ситу-
ації  вітчизняного  підприємства,  популярними 
є R-модель прогнозу ризику банкрутства та моделі 
Терещенка й Матвійчука. Учені Іркутської держав-
ної  економічної  академії,  провівши  тестування 
російських  підприємств  моделями  Альтмана, 
визначили,  що  використання  цих  методів  не  є 
доцільним через низький рівень відповідності умо-
вам економіки Росії. Тому науковцями Бєліковим 
та Давидовою у 1998 році була створена модель 
прогнозу ризику банкрутства, яка має вигляд:

𝑍𝑍 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 

𝑍𝑍 = 0,717𝑥𝑥1 + 0,847𝑥𝑥2 + 3,107𝑥𝑥3 + 0,42𝑥𝑥4 + 0,995𝑥𝑥5,

1,23 ≥ Z ≥ 2,89 

𝑍𝑍 = 1,03𝑥𝑥1 +  3,07𝑥𝑥2 + 0,66𝑥𝑥3 + 0,4𝑥𝑥4 

𝑅𝑅 = 8,38𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 0,054𝑥𝑥3 + 0,63𝑥𝑥4 

𝑍𝑍 = 1,5𝑥𝑥1 + 0,08𝑥𝑥2 + 10𝑥𝑥3 + 5𝑥𝑥4 + 0,3𝑥𝑥5 + 0,1𝑥𝑥6 

𝑍𝑍 = 0,033𝑥𝑥1 + 0,268𝑥𝑥2 + 0,045𝑥𝑥3 − 0,018𝑥𝑥4 − 0,004𝑥𝑥5 − 0,015𝑥𝑥6 + 0,702𝑥𝑥7 
 

,
де  
x1 – власний оборотний капітал / активи;
x2 – чистий прибуток / власний капітал;
x3 – виручка від реалізації / активи;
x4 – чистий прибуток / сукупні витрати.
Оцінення  ймовірності  банкрутства  підпри-

ємства  згідно  з  R-показником  наведено  у  таб- 
лиці 2.

Таблиця 1
Динаміка показників ймовірності банкрутства у 2013–2017 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2017
П’ятифактона модель Е. Альтмана

x1 0,107 0,243 0,436 0,566 0,396
x2 -0,014 -0,003 0,201 0,141 0,125
x3 -0,006 0,015 0,245 0,172 0,152
x4 0,499 0,522 1,041 1,812 2,505
x5 2,795 2,082 2,527 2,289 1,975
Z 3,056 2,509 4,194 4,099 3,881

Імовірність
банкрутства

Не загрожує 
банкрутство

Не загрожує 
банкрутство

Не загрожує 
банкрутство

Не загрожує 
банкрутство

Не загрожує 
банкрутство

Модель Г. Спрінгейта
x1 0,107 0,243 0,436 0,566 0,396
x2 -0,006 0,015 0,245 0,172 0,152
x3 -0,016 0,038 0,938 0,762 0,534
x4 2,795 2,082 2,527 2,289 1,975
x5 1,200 1,153 2,830 2,530 2,018

Z Не загрожує 
банкрутство

Не загрожує 
банкрутство

Не загрожує 
банкрутство

Не загрожує 
банкрутство

Не загрожує 
банкрутство

Таблиця 2
Градація ймовірності банкрутства підприємства згідно з інтегральним показником R-моделі

Значення показника R Ймовірність банкрутства, %
Менше 0 Максимальна (90–100%)

Від 0 до 0,18 Висока (60–80%)
Від 0,18 до 0,32 Середня (35–50%)
Від 0,32 до 0,42 Низька (15–20%)
Більше 0,42 Мінімальна (до 10%)
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  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Це рівняння розроблене з урахуванням транс-
формаційних процесів економіки і слугує для вико-
ристання на просторах країн СНД, а також України 
[9, с. 17–18]. Перевагою моделі є розширена града-
ція  зон ймовірності банкрутства  за R-показником 
та можливість реалізації прогнозу господарюючих 
суб’єктів усіх форм власності та галузей економіки 
Подальше  дослідження  «Моделі  R»  показало, 
що  ідентифікація  фінансово  стабільних  підпри-
ємств  за  цим  методом  дозволяє  у  91%  випад-
ків  розпізнати  фінансово  стійке  підприємство  та 
лише 22% кризових підприємств. Це означає, що 
результати обчислення моделі можуть бути необ-
ґрунтовано оптимістичними  і не завжди дозволя-
ють адекватно ідентифікувати фінансово неспро-
можне підприємство [4, с. 27].

Першим  серед  вітчизняних  учених  спробу 
створити  модель  дискримінантного  аналізу  для 
діагностики  загрози  банкрутства  підприємства 
України здійснив О. Терещенко у 2003 р. Він опра-
цював  дані  850  українських  підприємств  та  роз-
робив 6-факторну функцію, придатну для підпри-
ємств усіх  галузей, а також модель, яка включає 
10 показників і враховує галузеву специфіку.

Формула універсальної дискримінантної моделі 
Терещенка представлена так:

𝑍𝑍 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 

𝑍𝑍 = 0,717𝑥𝑥1 + 0,847𝑥𝑥2 + 3,107𝑥𝑥3 + 0,42𝑥𝑥4 + 0,995𝑥𝑥5,

1,23 ≥ Z ≥ 2,89 

𝑍𝑍 = 1,03𝑥𝑥1 +  3,07𝑥𝑥2 + 0,66𝑥𝑥3 + 0,4𝑥𝑥4 

𝑅𝑅 = 8,38𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 0,054𝑥𝑥3 + 0,63𝑥𝑥4 

𝑍𝑍 = 1,5𝑥𝑥1 + 0,08𝑥𝑥2 + 10𝑥𝑥3 + 5𝑥𝑥4 + 0,3𝑥𝑥5 + 0,1𝑥𝑥6 

𝑍𝑍 = 0,033𝑥𝑥1 + 0,268𝑥𝑥2 + 0,045𝑥𝑥3 − 0,018𝑥𝑥4 − 0,004𝑥𝑥5 − 0,015𝑥𝑥6 + 0,702𝑥𝑥7 
 

, 
де
x1 – грошові надходження / зобов’язання;
x2 – валюта балансу / зобов’язання;
x3 – чистий прибуток / середньорічна величина 

активів;
x4 – прибуток / виручка;
x5 – виробничі запаси / виручка;
x6 – виручка / основний капітал. 
Вірогідність  загрози  банкрутства  за  інтеграль-

ним показником універсального дискримінантного 
рівняння:

 – при  Z  ˃  2  підприємству  не  грозить  банкрут-
ство;

 – при 1 < Z < 2 підприємство вже не є фінансово 
стійким,  але  загрози  банкрутства  немає  за  умов 
вчасного застосування антикризової політики;

 – при 0 < Z < 1 є загроза банкрутства, якщо не 
вжити санаційних заходів;

 – при Z < 0 підприємство вважається напівбан-
крутом.

Моделі  Терещенка  є  важливим  надбанням 
у  сфері  українських методичних розробок фінан-
сового  аналізу,  яка  володіє  сукупністю  переваг. 
Це зручність у її використанні; адекватність реаль-
ному  стану  національної  економіки,  що  полягає 
у  побудові  моделей  на  основі  емпіричних  даних 
вітчизняних  підприємств;  урахування  сучасних 
зарубіжних  методик  та  галузевих  особливос-
тей  суб’єктів  господарювання.  Проте  модель  не 
є  абсолютно  досконалою,  оскільки  має  значну 
зону невизначеності комплексного показника, що 

змушує  проводити  додатковий  аналіз,  а  також 
неповне  теоретичне  та емпіричне обґрунтування 
нормативних  значень  фінансових  коефіцієнтів, 
включених у модель [6, с. 295–296].

Професор  А.  Матвійчук  указує  на  зміщення 
точності  класифікації фінансового  стану обраних 
підприємств для розроблення моделі Терещенка, 
оскільки  сама  модель  не  змогла  ідентифікувати 
фінансової  спроможності  у  51,4% досліджуваних 
компаній  [4,  с.27].  Зважаючи  на  слабкі  сторони 
дискримінантного рівняння Терещенка, Матвійчук 
запропонував власну модель на основі дискримі-
нантного аналізу:

𝑍𝑍 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 

𝑍𝑍 = 0,717𝑥𝑥1 + 0,847𝑥𝑥2 + 3,107𝑥𝑥3 + 0,42𝑥𝑥4 + 0,995𝑥𝑥5,

1,23 ≥ Z ≥ 2,89 

𝑍𝑍 = 1,03𝑥𝑥1 +  3,07𝑥𝑥2 + 0,66𝑥𝑥3 + 0,4𝑥𝑥4 

𝑅𝑅 = 8,38𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 0,054𝑥𝑥3 + 0,63𝑥𝑥4 

𝑍𝑍 = 1,5𝑥𝑥1 + 0,08𝑥𝑥2 + 10𝑥𝑥3 + 5𝑥𝑥4 + 0,3𝑥𝑥5 + 0,1𝑥𝑥6 

𝑍𝑍 = 0,033𝑥𝑥1 + 0,268𝑥𝑥2 + 0,045𝑥𝑥3 − 0,018𝑥𝑥4 − 0,004𝑥𝑥5 − 0,015𝑥𝑥6 + 0,702𝑥𝑥7 
 

𝑍𝑍 = 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑥𝑥𝑛𝑛 

𝑍𝑍 = 0,717𝑥𝑥1 + 0,847𝑥𝑥2 + 3,107𝑥𝑥3 + 0,42𝑥𝑥4 + 0,995𝑥𝑥5,

1,23 ≥ Z ≥ 2,89 

𝑍𝑍 = 1,03𝑥𝑥1 +  3,07𝑥𝑥2 + 0,66𝑥𝑥3 + 0,4𝑥𝑥4 

𝑅𝑅 = 8,38𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + 0,054𝑥𝑥3 + 0,63𝑥𝑥4 

𝑍𝑍 = 1,5𝑥𝑥1 + 0,08𝑥𝑥2 + 10𝑥𝑥3 + 5𝑥𝑥4 + 0,3𝑥𝑥5 + 0,1𝑥𝑥6 

𝑍𝑍 = 0,033𝑥𝑥1 + 0,268𝑥𝑥2 + 0,045𝑥𝑥3 − 0,018𝑥𝑥4 − 0,004𝑥𝑥5 − 0,015𝑥𝑥6 + 0,702𝑥𝑥7 
 

,
де  
x1 – оборотні активи / необоротні активи;
x2  –  чистий  дохід  від  реалізації  /  поточні 

зобов’язання;
x3 – чистий дохід від реалізації / власний капі-

тал;
x4  –  валюта балансу  /  чистий дохід  від  реалі-

зації;
x5 – (оборотні активи – поточні зобов’язання) / 

оборотні активи;
x6  –  (довгострокові  зобов’язання  +  поточні 

зобов’язання) / валюта балансу;
x7  –  власний  капітал  /  (довгострокові  зобов’я- 

зання + поточні зобов’язання).
При значенні Z ˃ 1,104 підприємство має стій-

кий  фінансовий  стан,  а  вірогідність  банкрутства 
незначна,  із  зростанням  значення  узагальненого 
показника  збільшується фінансова  спроможність 
підприємства; при значенні Z < 1,104 з’являється 
імовірність  фінансової  неспроможності,  а  змен-
шення показника свідчить про посилення загрози 
банкрутства [4, с. 26].

Дискримінантна  модель  Матвійчука  є  досить 
ефективною, оскільки враховує особливості функ-
ціонування  підприємств  перехідного  стану  еко-
номіки. Однак модель розрахована на специфіку 
діяльності банків і може не повністю враховувати 
особливості функціонування промислового підпри-
ємства.  Також  виокремлення  всього  двох  класів 
для ідентифікації фінансового становища підпри-
ємства може виявитись недостатнім для правиль-
ної оцінки фактичної фінансової ситуації [1, с. 51].

Оцінимо вірогідність банкрутства того ж підпри-
ємства за дискримінантними моделями, пристосо-
ваними до економічних особливостей України на 
основі  даних  5  років.  Розрахункові  дані  відобра-
жені у таблиці 3.

Отже, характеризуючи результати за R-моделлю 
та моделлю Матвійчука, протягом 5 років підпри-
ємство оцінюється як фінансово стабільне, йому 
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не загрожує криза. Що ж до значень інтегрального 
показника за універсальною моделлю Терещенка, 
то у 2013–2014 рр. вони показують серйозну мож-
ливість банкрутства, якщо вчасно не вжити сана-
ційних  заходів.  Але  вже  з  2015  по  2017  р.  дані 
свідчать  про  стійке фінансове  становище,  якому 
не загрожує банкрутство. Тож узагальнено можна 
констатувати  фінансову  стійкість  підприємства 
протягом 2013–2017 рр. за результатами на основі 
закордонних та більшості вітчизняних моделей.

Наочно  динаміку  комплексного  показника 
фінансової неспроможності згідно  із зарубіжними 
та  вітчизняними  методиками  щодо  досліджува-
ного підприємства наведено на рис. 1.

Графічне  представлення  підсумків  дослі-
дження  фінансової  спроможності  суб’єкта  гос-
подарювання  показує  подібність  тенденцій  між 
собою  попарно  у  моделях  Спрінгейта  та  Тере-
щенка,  а  також  моделей  Альтмана  і  Матвійчука. 
У них переважно видимий незначний спад фінан-
сової  стабільності  у  2014  р.,  різке  підвищення 
показника у 2015 р. та подальше його зменшення. 
Дещо  різниться  направленість  результатів  Іркут-
ської  моделі,  де  показники  стрімко  зростають 
до 2016 р. і тоді знижуються у 2017 р. Це підтвер-
джує припущення про надмірно оптимістичні про-
гнози R-показника. 

Висновки з проведеного дослідження. Дис-
кримінантний  аналіз  для  діагностування  фінан-
сового стану є досить зручним засобом експрес-
аналізу,  дозволяє  комплексно  оцінити фінансову 
спроможність підприємства  та передбачити мож-
ливість  банкрутства.  Методики  зарубіжних  авто-
рів  у  цій  сфері  є  доволі  універсальними,  проте 
мають  низку  вагомих  недоліків,  тому  результати 

Таблиця 3
Динаміка показників ймовірності банкрутства у 2013–2017 рр.

Показник 2013 2014 2015 2016 2017
R-модель прогнозу ризику банкрутства

x1 0,107 0,243 0,436 0,566 0,396
x2 -0,041 -0,009 0,393 0,219 0,175
x3 2,795 2,082 2,527 2,289 1,975
x4 -0,005 -0,001 0,084 0,067 0,068
R 1,001 2,135 4,236 5,126 3,642

Імовірність
банкрутства

Мінімальна 
(до 10%)

Мінімальна 
(до 10%)

Мінімальна 
(до 10%)

Мінімальна 
(до 10%)

Мінімальна 
(до 10%)

Універсальна модель О. Терещенка
x1 0,007 0,008 0,061 0,231 -0,029
x2 1,499 1,522 2,041 2,812 3,505
x3 -0,012 -0,004 0,212 0,155 0,145
x4 -0,005 -0,001 0,079 0,062 0,063
x5 0,045 0,067 0,069 0,074 0,086
x6 2,795 2,082 2,527 2,289 1,975
Z 0,277 0,319 3,044 2,681 2,232

Імовірність 
банкрутства

Є загроза 
банкрутства

Є загроза 
банкрутства

Не загрожує 
банкрутство

Не загрожує 
банкрутство

Не загрожує 
банкрутство

Модель А. Матвійчука
x1 0,830 1,777 2,297 3,804 2,137
x2 8,062 5,239 9,691 10,121 6,923
x3 8,399 6,073 4,954 3,552 2,764
x4 0,358 0,480 0,396 0,437 0,506
x5 0,235 0,379 0,626 0,714 0,581
x6 0,667 0,657 0,490 0,356 0,285
x7 0,499 0,522 1,041 1,812 2,505
Z 2,899 2,082 3,610 4,253 3,793

Імовірність
банкрутства

Нема загрози 
банкрутства

Нема загрози 
банкрутства

Нема загрози 
банкрутства

Нема загрози 
банкрутства

Нема загрози 
банкрутства

0

1

2

3

4

5

6

2013 2014 2015 2016 2017

Модель Альтмана
Модель Спрінгейта
R-модель
Модель Терещенка
Модель Матвійчука

Рис. 1. Динаміка інтегрального показника 
підприємства за різними моделями вірогідності 

банкрутства підприємства у 2013–2017 рр.

Джерело: розроблено авторами на основі даних  
таблиць 1, 3
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на  їх  основі  можуть  бути  зміщеними.  Це  стало 
поштовхом  для  українських  науковців  розробити 
дискримінантні  моделі  ймовірності  банкрутства, 
що  враховують  сучасні  реалії  економіки  країни. 
Таким  чином,  серед  сукупності  досліджуваних 
дискримінантних  рівнянь  найперспективнішими 
для  проведення  прогнозу  фінансової  спромож-
ності  вітчизняним підприємством можна  вважати 
моделі  Терещенка  та  модель  Матвійчука.  Прак-
тичне  використання  вітчизняним  підприємством 
методик  закордонних  авторів  є  доречним  лише 
за їх модифікації для відповідності національним 
економічним  особливостям,  що  становить  пер-
спективний напрям подальших досліджень.
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PROGNOSTICATION OF ENTERPRISE FINANCIAL INSOLVENCY BASED ON MODELS  
OF DISCRIMINANT ANALYSIS

Forecasting of the probability of business bankruptcy allows timely revealing its financial insolvency threat 
and implementing a complex of crisis response measures to avoid financial failure. In such a way, there is a 
necessity to search for an effective analytical tool that will allow in a timely manner and without complex calcu-
lations predicting the future financial status of a business entity.

In a row of methods for diagnosing the probability of bankruptcy, discriminant analysis modelling has such 
features. Discriminant equations are a type of statistical models. An integral indicator of solvency assessment 
is formed based on the analysis of empirical data of enterprises with selecting significant financial coefficients 
as factors and establishing parameters for them.

Foreign discriminant models, for example, Altman and Springate models, are classical and determine quite 
a reliable prediction of bankruptcy threat. However, discriminant equations of these methodologies were formed 
based on statistical data of enterprises of the USA and Canada in 70s-80s of the XX century, therefore, are 
not adapted to present-day realities of the domestic enterprise. Methodologies adapted to modern economic 
features of Ukraine and the most widely used are Irkutsk model of bankruptcy risk forecast, Tereshchenko and 
Matviichuk models.

The article considers the mechanism of constructing the function of forecasting solvency of the enterprise 
using discriminant analysis principles. The main foreign and domestic discriminant models of bankruptcy prob-
ability that are used in the practice of Ukrainian economic entities are presented, their advantages and disad-
vantages are revealed. Dynamics of integral indicators of bankruptcy probability assessment on the example 
of industrial enterprise in 2013–2017 is researched by foreign and domestic discriminant models. According 
to analysis data, a stable satisfactory financial situation of the enterprise almost by all models for 5 years can 
be observed.

The appropriateness of using  foreign methods of bankruptcy assessment with  the adaptation according 
to the modern features of the national economy is established. The most optimal models (Tereshchenko and 
Matviichuk) are identified, which can adequately assess the current financial status of the business entity of 
Ukraine and accurately predict the probability of bankruptcy.
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Постановка проблеми.  Одним  зі  шляхів  удо-
сконалення процесу формування та подання звіт-
ності є застосування спеціалізованого програмного 
забезпечення  формування  та  подання  звітності 
(далі – СПЗ ФПЗ), призначеного для автоматизації 
формування звітності та її подання в електронному 
вигляді, що дозволяє підвищити якість та достовір-
ність звітності, а також оперативність та ефектив-
ність  процесу  формування  та  подання  звітності.

Застосування  СПЗ  ФПЗ  передбачає  етап 
вибору певного програмного забезпечення серед 
існуючого  програмного  забезпечення  за  резуль-
татами порівняльного аналізу його можливостей. 
Отже,  проведення  порівняльного  аналізу  СПЗ 
ФПЗ є актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Огляд можливостей СПЗ ФПЗ розглядався в окре-
мих працях, зокрема в роботах [1; 2]. Однак у цих 
дослідженнях  не  проводився  систематизований 
порівняльний аналіз СПЗ ФПЗ, який дозволив би 
здійснити  його  обґрунтований  вибір.  У  праці  [3] 
було  запропоновано  класифікацію  та  вимоги  до 
СПЗ ФПЗ,  на  підставі  яких можна  провести  сис-

тематизований порівняльний аналіз СПЗ ФПЗ та 
здійснити його обґрунтований вибір.

Постановка завдання.  Метою  дослідження 
є  проведення  систематизованого  порівняльного 
аналізу СПЗ ФПЗ для його обґрунтованого вибору.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Провести порівняльний аналіз та здійснити обґрун-
тований вибір СПЗ ФПЗ можна на підставі аналізу 
його можливостей (вимог до нього), які містять [3]:

1) функціональні можливості:
–  функціональне  призначення:  формування 

та  подання  звітності  (далі  –  ФПЗ),  електронний 
документообіг (далі – ЕДО), інші функції;

– склад суб’єктів звітності: фізичні особи, юри-
дичні особи;

–  склад  отримувачів  звітності:  Державна  фіс-
кальна служба України  (далі – ДФСУ), Державна 
служба статистики України (далі – ДССУ), Пенсій-
ний фонд України (далі – ПФУ), Фонд соціального 
страхування України  (далі – ФССУ), міністерства 
та відомства;

–  склад  звітності  (кількість  звітів):  велика, 
середня, мала;
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У статті проведено порівняльний аналіз 
спеціалізованого програмного забезпечення 
формування та подання звітності. Для 
порівняльного аналізу вибрано найбільш 
поширене сьогодні в Україні спеціалізоване 
програмне забезпечення формування та 
подання звітності автономного та веб-
сервісного використання. Порівняльними 
критеріями вибрано функціональні, тех-
нічні, ергономічні та комерційні можливості 
спеціалізованого програмного забезпечення 
формування та подання звітності. Визна-
чено спеціалізоване програмне забезпечення 
формування та подання звітності, яке має 
найкращі можливості за окремими групами 
можливостей. На підставі узагальнення 
можливостей спеціалізованого програмного 
забезпечення формування та подання звіт-
ності визначено їх узагальнений рейтинг.
Ключові слова: порівняльний аналіз, спеці-
алізоване програмне забезпечення, форму-
вання та подання звітності, функціональні 
можливості, технічні можливості, ергоно-
мічні можливості, комерційні можливості.

В статье проведен сравнительный анализ 
специализированного программного обе-
спечения формирования и подачи отчетно-
сти. Для сравнительного анализа выбрано 
наиболее распространенное на сегодняш-
ний день в Украине специализированное 
программное обеспечение формирования 
и подачи отчетности автономного и веб-
сервисного использования. В качестве 
сравнительных критериев выбраны функ-
циональные, технические, эргономические 
и коммерческие возможности специализиро-

ванного программного обеспечения форми-
рования и подачи отчетности. Определено 
специализированное программное обеспе-
чение формирования и подачи отчетно-
сти, которое имеет лучшие возможности 
по отдельным группам возможностей. На 
основании обобщения возможностей специ-
ализированного программного обеспечения 
формирования и подачи отчетности опре-
делен их обобщенный рейтинг.
Ключевые слова: сравнительный анализ, 
специализированное программное обеспече-
ние, формирование и подача отчетности, 
функциональные возможности, техниче-
ские возможности, эргономические возмож-
ности, коммерческие возможности.

In the article comparative analysis of creation 
and submission of reports specialized software 
is carried out. The most widespread to date in 
Ukraine specialized software for creation and 
submission reports of stand-alone and web-
service using has been selected for comparative 
analysis. As comparative criteria, the functional, 
technical, ergonomic and commercial capabili-
ties of creation and submission of reports spe-
cialized software are selected. Creation and sub-
mission of reports specialized software, which 
has better capabilities for specific groups of com-
parative capabilities, is determined. Based on the 
generalization of the capabilities of creation and 
submission of reports specialized software, their 
generalized rating is determined.
Key words: comparative analysis, specialized 
software, creation and submission of reports, 
functionality capabilities, technical capabilities, 
ergonomic capabilities, commercial capabilities.
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2) технічні можливості:
– склад підтримуваних електронних цифрових 

підписів (далі – ЕЦП) авторизованих центрів сер-
тифікації  ключів  (далі  –  АЦСК):  АЦСК  Інформа-
ційно-довідкового департаменту ДФСУ (далі – ІДД 
ДФСУ), АЦСК органів юстиції України (далі – ОЮУ), 
АЦСК  «Центр  сертифікації  ключів  «Україна» 
(«Україна»), АЦСК ПрАТ «Інфраструктура відкри-
тих  ключів»  (далі  –  «ІВК»),  АЦСК  ТОВ  «Ключові 

системи» (далі – «КС»), АЦСК державного підпри-
ємства  «Українські  спеціальні  системи»  (далі  – 
«УСС»),  АЦСК  «Мasterkey»  ТОВ  «Арт-майстер» 
(далі  –  «Мasterkey»),  АЦСК  державного  підпри-
ємства «Головний інформаційно-обчислювальний 
центр Державної адміністрації залізничного тран-
спорту  України»  (далі  –  «Укрзалізниця»),  АЦСК 
ринку  електричної  енергії  (далі  –  РЕЕ),  АЦСК 
«УкрСибБанк» та інші;

Таблиця 1
Функціональні можливості СПЗ ФПЗ

Програмне 
забезпечення

Функціональне 
призначення Суб’єкти звітності Отримувачі звітності Кількість 

звітів
Автономне програмне забезпечення

M.E.Doc ФПЗ, ЕДО, інші 
функції Фізичні особи, юридичні особи ДФСУ, ДССУ, ПФУ, ФССУ, 

міністерства та відомства Велика

Fredo Звіт ФПЗ, ЕДО Фізичні особи, юридичні особи ДФСУ, ДССУ, ПФУ, ФССУ, 
міністерства та відомства Велика

Арт-Звіт Плюс ФПЗ, ЕДО Фізичні особи, юридичні особи ДФСУ, ДССУ, ПФУ, ФССУ Середня
Соната ФПЗ, ЕДО Фізичні особи, юридичні особи ДФСУ, ДССУ Середня
Єдине вікно ФПЗ Фізичні особи, юридичні особи ДФСУ Мала

Веб-сервісне програмне забезпечення

Сота ФПЗ, ЕДО Фізичні особи, юридичні особи ДФСУ, ДССУ, ПФУ, ФССУ, 
Міністерства та відомства Велика

IFin Zvit ФПЗ, ЕДО, інші 
функції Фізичні особи, юридичні особи ДФСУ, ДССУ, ПФУ Середня

Taxer ФПЗ, ЕДО, інші 
функції Фізичні особи, юридичні особи ДФСУ, ДССУ Середня

Електронний 
кабінет платника  ФПЗ Фізичні особи, юридичні особи ДФСУ Мала

Таблиця 2
Технічні можливості СПЗ ФПЗ

Програмне 
забезпечення Підтримувані ЕЦП 

Підтримка 
імпорту-експорту 

звітності

Інтеграція  
з обліковими 
програмами

Підтримка 
багатокористувацького 

режиму роботи
Автономне програмне забезпечення

M.E.Doc
ІДД ДФСУ, ОЮУ, «Україна», 
«КС», «УСС», «Masterkey», 

«Укрзалізниця»
Імпорт-експорт  Непряма 

інтеграція

Є (клієнт-серверний та 
термінальний режими 

роботи)

Fredo Звіт
ІДД ДФС, ОЮУ, «Україна», 
«КС», «УСС», «Masterkey», 

«Укрзалізниця», «УкрСиббанк»
Імпорт-експорт Пряма 

інтеграція

Є (клієнт-серверний та 
термінальний режими 

роботи)

Арт-Звіт Плюс ІДД ДФС, «Україна», «ІВК», 
«КС», «Masterkey», РЕЕ Імпорт-експорті Непряма 

інтеграція
Є (термінальний режим 

роботи)

Соната
ІДД ДФС, ОЮУ, «Україна», 

«КС», «Masterkey», 
«УкрСибБанк»

Імпорт-експорт Непряма 
інтеграція Немає

Єдине вікно ІДД ДФС Імпорт Немає Немає
Веб-сервісне програмне забезпечення

Сота
ІДД ДФС, ОЮУ, «Україна», 

«КС», «Masterkey», 
«Укрзалізниця»

Імпорт-експорт Немає Немає

IFin Zvit
ІДД ДФС, ОЮУ, «Україна», 

«ІВК», «Masterkey», 
«Укрзалізниця»

Імпорт-експорт Немає Немає

Taxer ІДД ДФС, ОЮУ, «ІВК», «КС», 
«Masterkey» Імпорт Немає Немає

Електронний 
кабінет платника

ІДД ДФС, ОЮУ, «Україна», 
«КС», «Masterkey», 

«Укрзалізниця», «УкрСиббанк»
Імпорт Немає Немає
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Таблиця 3
Ергономічні можливості СПЗ ФПЗ

Програмне 
забезпечення

Полегшення роботи 
користувачів

Зручність роботи 
користувачів

Надійність роботи користувачів
Створення 

резервних копій
Створення списку 

користувачів
Автономне програмне забезпечення

M.E.Doc Підтримується Підтримується Підтримується Підтримується
Fredo Звіт Підтримується Підтримується Підтримується Підтримується
Арт-Звіт Плюс Підтримується Підтримується Підтримується Підтримується
Соната Підтримується Підтримується Підтримується Не підтримується
Єдине вікно Підтримується Підтримується Підтримується Не підтримується

Веб-сервісне програмне забезпечення
Сота Підтримується Підтримується Не здійснюється Не здійснюється
IFin Zvit Підтримується Підтримується Не здійснюється Не здійснюється
Taxer Підтримується Підтримується Не здійснюється Не здійснюється
Електронний 
кабінет платника Підтримується Підтримується Не здійснюється Не здійснюється

– підтримка імпорту-експорту звітності:  імпорт, 
експорт, імпорт-експорт;

–  інтеграція  з  обліковими  програмами:  пряма 
інтеграція  (звіти  та  документи  формуються  та 
передаються  безпосередньо  з  програм  1С), 
непряма  інтеграція  (звіти  та документи,  сформо-
вані  в  програмах  1С,  передаються  з  них  у  про-
грами формування та подання звітності);

–  підтримка  багатокористувацького  режиму 
роботи:  немає  (однокористувацьке,  локальне), 
є  (багатокористувацьке,  мережеве).  При  цьому 
для  автономного  СПЗ  ФПЗ  багатокористуваць-
кий  режим  роботи  може  підтримуватись  у  клі-
єнт-серверному та/або термінальному режимах 
роботи;

–  спосіб  використання:  автономного  викорис-
тання  (установлюється  на  комп’ютерах  користу-
вачів),  веб-сервісного  використання  (установлю-
ється  на  комп’ютерах  розробників  програмного 
забезпечення, доступ до яких здійснюється через 
інтернет-браузери);

3) ергономічні можливості:
– полегшення роботи користувачів;
– зручність роботи користувачів;
– надійність та захист роботи користувачів;
4) комерційні можливості:
– супровід програмного забезпечення;
– вартість програмного забезпечення.
Сьогодні в Україні для формування та подання 

електронної  звітності  використовується  некомер-

Таблиця 4
Комерційні можливості СПЗ ФПЗ

Програмне забезпечення
Супровід 

програмного 
забезпечення

Вартість програмного забезпечення, грн. за рік 
 (станом на 25.05.2018 р.)

для фізичних 
осіб

для юридичних осіб
не платників ПДВ платників ПДВ

Автономне програмне забезпечення
M.E.Doc локальна версія

Хороший
410 1 100 1 700

мережева версія 610 1 400 2 000

Fredo Звіт локальна версія
Хороший

Для користувачів 1С із супроводом 1С: ІТС
Безкоштовно

Для користувачів 1С без супроводу 1С: ІТС
240 1200

мережева версія +360 (одноразово)
Арт-Звіт Плюс локальна версія

Хороший
320 750 980

мережева версія 470 1 250 1 480
Соната Хороший 280 650
Єдине вікно Задовільний Безкоштовно

Веб-сервісне програмне забезпечення
Сота Хороший 310 900 1 500
IFin Zvit Хороший 300 700 1 200
Taxer Хороший 450
Електронний кабінет платника Задовільний Безкоштовно
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ційне  (безкоштовне)  та  комерційне  (платне) СПЗ 
ФПЗ. Серед  останнього  є  й  таке, що  забезпечує 
безкоштовне формування та/або подання окремої 
звітності.

Серед  некомерційного  СПЗ  ФПЗ  найбільш 
широко  використовується  програмне  забезпе-
чення, яке надається ДФСУ та включає автономне 
програмне  забезпечення  «Єдине  вікно  подання 
електронної  звітності»  (удосконалення  програм-
ного забезпечення «Податкова звітність»), та веб-
сервісне  програмне  забезпечення  «Електронний 
кабінет платника».

Серед комерційного СПЗ ФПЗ найбільш широко 
використовується  автономне  програмне  забез-
печення  «M.E.Doc»  ІТ-компанії  «Linkos  Group», 
«FREDO Звіт»  (раніше «1С-Звіт») ТОВ «ФРЕДО», 
«Арт-Звіт Плюс» компанії «Арт-майстер», «Соната» 
ФОП  «Чорноус  С.О.»  та  веб-сервісне  програмне 
забезпечення  «Сота»  ІТ-компанії  «Linkos  Group», 
«IFin Zvit» ТОВ «Айфін», «Taxer» ТОВ «Таксер».

Функціональні,  технічні,  ергономічні  та  комер-
ційні можливості зазначеного СПЗ ФПЗ представ-
лено в табл. 1 – табл. 4.

Порівнюючи  функціональні,  технічні,  ергоно-
мічні  та  комерційні можливості СПЗ ФПЗ, можна 
зробити такі висновки:

1)  найкращі  функціональні  можливості  серед 
автономного  програмного  забезпечення  мають 
програми «M.E.Doc» та «Fredo Звіт», а серед веб-
сервісного програмного забезпечення – програма 
«Сота».  Інше  програмне  забезпечення  поступа-
ється за складом отримувачів та форм звітності;

2) найкращі технічні можливості серед автоном-
ного  програмного  забезпечення  мають  програми 
«M.E.Doc»,  «Fredo  Звіт»  та  «Арт-Звіт  Плюс»,  а 
серед веб-сервісного програмного забезпечення – 
програми «Сота» та «IFin Zvit». Інші автономні про-
грами  поступаються  відсутністю  мережевого 
режиму роботи, а веб-сервісні програми – відсут-
ністю експорту звітів;

3) найкращі ергономічні можливості серед авто-
номного  програмного  забезпечення  мають  про-
грами «M.E.Doc», «Fredo Звіт» та «Арт-Звіт Плюс», 
а серед веб-сервісного програмного забезпечення 
всі  програми мають  схожі можливості.  Інші  авто-
номні програми не підтримують створення списку 
користувачів, оскільки не підтримують мережевий 
режим роботи;

4) усі комерційні програми забезпечують хоро-
ший супровід, а безкоштовні – задовільний супро-
від. Автономні програми «M.E.Doc», «Fredo Звіт» і 
«Арт-Звіт Плюс» та веб-сервісні програми «Сота» 
і «IFin Zvit» мають найбільшу вартість, автономна 
програма  «Соната»  та  веб-сервісна  програма 
«Taxer»  мають  найнижчу  вартість,  а  автономна 
програма «Єдине вікно» та веб-сервісна програма 

«Електронний  кабінет  платника»  є  безкоштов-
ними.

Узагальнюючи  всі  можливості  СПЗ  ФПЗ,  їх 
загальний рейтинг у порядку зниження має такий 
вигляд:

1)  «M.E.Doc», «Fredo Звіт» та «Сота»;
2)  «Арт-Звіт Плюс» та «IFin Zvit»;
3)  «Соната» та «Taxer»;
4)  «Єдине  вікно»  та  «Електронний  кабінет 

платника».
Висновки з проведеного дослідження. 

На підставі  систематизованих вимог до  спеціалі-
зованого  програмного  забезпечення формування 
та  подання  звітності  проведено  порівняльний 
аналіз  функціональних,  технічних,  ергономічних 
та  комерційних  можливостей  найбільш  поши-
реного  сьогодні  в  Україні  спеціалізованого  про-
грамного  забезпечення  формування  та  подання 
звітності.  Визначено  програмне  забезпечення, 
яке має найкращі можливості як в окремих групах 
можливостей, так і загалом. Отримані результати 
аналізу можуть бути використані для обґрунтова-
ного вибору спеціалізованого програмного забез-
печення формування та подання звітності.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CREATION AND SUBMISSION OF REPORTS SPECIALIZED SOFTWARE

One of  the ways  to  improve  the creation and submission of  reports process  is  to use  the creation and 
submission of reports specialized software, designed to automate the creation of reports and their submission 
in electronic form, which helps to increase the quality and reliability of reports, as well as the efficiency and 
effectiveness of the process of creation and submission of reports.

The application of creation and submission of reports specialized software involves the stage of selecting 
certain  software among existing software based on comparative analysis of  its  capabilities. Consequently, 
comparative analysis of creation and submission of reports specialized software is actual.

An overview of the capabilities of creation and submission of reports specialized software has been consid-
ered in some works. However, in these works a systematic comparative analysis of creation and submission 
of reports specialized software was not perform, which would allow to make a reasonable choice. In one of the 
works, the classification and requirements for creation and submission of reports specialized software were 
proposed, on the basis of which a systematic comparative analysis of creation and submission of reports spe-
cialized software and its reasonable choice could be made.

The aim of research is to carry out a systematic comparative analysis of creation and submission of reports 
specialized software for its reasonable choice.

To carry out a comparative analysis and to make a reasonable choice of creation and submission of reports 
specialized software can on base of analysis of its capabilities (requirements), which include functional, techni-
cal, ergonomic and commercial opportunities.

Based on the systematic requirements to creation and submission of reports specialized software, a com-
parative analysis of functional, technical, ergonomic and commercial capabilities of the most widespread in 
Ukraine today of creation and submission of reports specialized software was performed. In result software, 
which  has  the  best  capabilities  as  on  certain  categories  of  capabilities,  and  in  general, was  defined. The 
obtained results of the analysis can be used for the reasoned choice of creation and submission of reports 
specialized software.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

570 Випуск 19. 2018

Problem statement. Blockchain  is currently one 
of the most talked-about technologies. Across indus-
tries, organizations are exploring blockchain’s poten-
tial  impact  in  their  space and how  they  can benefit 
from this emerging technology. The communications 
service  provider  (CSP)  or  telecom  industry  is  no 
exception. The good news is the opportunity to ben-
efit appears real. The core attributes of blockchain’s 
shared  ledger approach help provide  trust, security, 
transparency  and  control  across  the  participating 
ecosystem for all points in a transaction process. This 
results in the potential for lower costs, faster through-
put and improved experiences for all players. Accord-
ing to IBM Institute for Business Value report, recent 
global  consumer  survey, CSPs  typically  are  among 
the most trusted organizations for handling personal 
data and securing privacy-even exceeding  the  trust 
level  of  financial  institutions  and  governments  in 
some countries. 

This  leaves  them  well  positioned  to  monetize 
Blockchain.  For  the  CSP,  Blockchain  opens  up  the 
potential for improved efficiencies as well as new rev-
enue growth. IBM’s industry model shows the devel-
opment of  two key plays:  the customer experience/
efficiency  play  to  become  digital  services  providers 
(DSPs)  and  the  growth  play  to  become  digital  ser-
vices enablers (DSEs) [1, р.1].

Analysis of recent researches and publica-
tions. Conceptual  principles  of  Blockchain  technol-
ogy  set  out  in  the  scientific  works  of  Wright  &  De  
Filippi  [2], S.Nakamoto  [3], J.Kehril  [4], M.Pilkington 
[5] and others. In the scientific works of these schol-

ars,  concept  and  technical  aspects  of  Blockchain 
work has been used, in particular structured connec-
tion of Blockchain’s blocks, main principles and busi-
ness  value  of  Blockchain  technology,  technological 
implications. Blockchain  is a new  technology, which 
has a huge potential  for  implementation  in a variety 
of industries. It is commonly discussed merely as an 
underlying  technology of  the Bitcoin cryptocurrency. 
However, the areas of the technology implementation 
are not researched thoroughly and not limited to the 
financial sector. Therefore, it is necessary to study the 
issues of the impact of Blockchain technology on the 
telecom transformation in Ukraine.

Formulation of the problem. The  aim  of  this 
research  is  to  determine  the  basic  tendencies  of 
Blockchain and define the  impact of  this technology 
on the telecom transformation in Ukraine. 

Presentation of the main research material. 
Blockchain is an innovation that allows secure, fast, 
and decentralized transactions that have never been 
possible  before.  Recently,  the  news  about  crypto-
currency has taken over nearly all of the media. The 
potential influence of Blockchain on the global econ-
omy  is huge, beyond all doubt. Statista  reports  that 
the size of the worldwide Blockchain technology mar-
ket will grow from $375 billion in 2017 to $2312.5 bil-
lion by 2021 [6].

Telecommunication or Telecom  in short  refers  to 
interchange of  information by electronic and electri-
cal means over near and quite significant distances. 
It  is  rather a generic  term used  for a wide  range of 
info transmission technology like mobile phones, lan-
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У статті розглянуто характеристики 
технологічного ринку Блокчейн у світі та 
представлено перспективи технології 
Блокчейн для перетворень сфери 
телекомунікацій в Україні. Запропоновано 
варіанти використання Блокчейн у сфері 
телекомунікацій. Наведено вигоди і проблеми 
використання технології Блокчейн для 
телекомунікаційної галузі. Описано компанії-
розробники Блокчейн в Україні. Визначено 

вплив цієї технології на телекомунікаційну 
трансформацію в Україні.
Ключові слова: блокчейн-технології, 
трансформація телекомунікацій, цифрові 
постачальники послуг, постачальник послуг 
зв'язку, вплив.

В статье рассмотрены характеристики 
технологического рынка Блокчейн по всему 
миру и представлены перспективы техно-
логии Блокчейн для преобразований сферы 
телекоммуникаций в Украине. Предложены 
варианты использования Блокчейн в сфере 
телекоммуникаций. Приведены выгоды 
и проблемы использования технологии Блок-
чейн для телекоммуникационной отрасли. 
Описаны компании-разработчики Блокчейн 
в Украине. Определено влияние этой тех-
нологии на телекоммуникационную транс-
формацию в Украине. 
Ключевые слова: блокчейн-технологии, 
трансформация телекоммуникации, циф-
ровые поставщики услуг, поставщик услуг 
связи, влияние.
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dlines,  Broadband,  VoIP  and  broadcast  networks. 
In  telecoms,  information are  transmitted among  the 
communication participants  in  form of electrical sig-
nals referred to as carrier waves, which can be mod-
ulated  into  analog  and  digital  signals  for  transmis-
sion, and then demodulated into its original data form 
i.e. image, audio or video. Telecom technicians play 
major  roles  in  delivering  Internet,  phone and digital 
services to their customers.

Communication is one of the extremely important 
aspects,  not  only  for  people around  the world,  but 
also for small to mid-sized and large businesses. If 
communication were to fail, then the world would not 
be  what  it  is  now  and  would  go  into  a  stand  still. 
Though there are numerous challenges being faced 
in  the  telecom  sector,  the  recent  advancements 
promise  to  take  care  of  the  flaws  and  resolve  the 
issues lurking in this. Blockchain is one such aspect 
of  technology  that  holds  tremendous  potential  to 
influence the telecom industry and projects a prom-
ising  future  trajectory  for  communications  to move 
forward [7].

Telecom  industry  today  has  the  most  complex 
operations framework, involving many partners, ven-
dors, customers, distributors, network providers, VAS 
providers. There are a lot of trust issues and transpar-
ency  challenges  due  to  the  involvement  of multiple 
entities. Also, there are no clear mechanism to track 
end-to-end activities of every entity. 

Alternatively,  Analysys  Mason  [8],  an  analytics 
firm, defines the following domains for the Blockchain 
introduction:

Delloite [9] believes that the Blockchain can make 
the biggest difference in key governance frameworks 
and  added  value  services  offering  opportunities  to 
reduce costs through increased performance of pro-
cesses  and  to  step  up  revenues  from  new  offers. 
Here are some things we can expect with the Block-
chain being brought in telecom industry (tabl. 1).

The impact ultimately depends on how actively the 
adoption of use cases is driven by CSPs. Going for-
ward, there is a need to further facilitate Blockchain 
benefits and  to overcome  the  remaining challenges 
(tabl. 2).

In  conclusion,  the  benefits  of  adopting  a  Block-
chain in the core and auxiliary operations of a Commu-
nications Service Provider are plenty, as highlighted 
above. CSPs should take a long term view of Block-
chain and its potential to add value to the enterprise 
in both their current and new business models (fig. 3). 

There will be challenges to adoption of the Block-
chain,  as  with  any  new  technology  that  holds  the 
promise  of  significant  disruption.  However,  CSPs 
would  do  well  to  work  together  to  enable  the  full 
realization of the benefits, just as many of the global 
financial  institutions  are  currently  doing  (e.g.  in  the 
R3 Consortium). Working in a silo will limit the poten-
tial  of Blockchain,  as  disintermediation,  robustness, 
and  the  need  for  trust  at  the  intersection  of  many 
stakeholders  drives  real  value.  Organizations  such 
as the GSMA, which represents the interests of many 
mobile  CSPs  globally,  could  equally  take  a  more 
active role in exploring and promoting Blockchain use 
cases in the industry. 

Figure 1. Size of the Blockchain technology market worldwide from 2017 to 2021,  
in billion U.S. dollars
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Figure 2. Areas where telecoms operators could deploy Blockchain technology
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Table 1
Blockchain use cases in telecom industry

Roaming

Blockchain could possibly solve the problem of operators to integrate costly systems and 
provide authentication or access settings to enable roaming call across operators and 
networks. Blockchain can also enable complex and numerous data sets across multiple 
parties, in real-time providing security and trust to establish subscriber’s identity.

Internal operations

Process like the OSS (Operation Support System) and the BSS (Business Support 
System) process like billing and number portability databases can be streamlined with 
blockchain. The billing can be validated without hassle. It is possible with the help 
of blockchain shared among customers, VAS providers, HPMN, VPMN and telecom 
companies.
Also, migrating customers could be easily on-boarded onto the network after receiving 
a porting request, if the receiving operator shares any blockchain with the porting 
customer’s operator.

Smart connections

With the help blockchain, operators can provide device connection to multiple local 
hotspots and WIFI based on permission and adherence to provided terms and conditions. 
Blockchain also helps with automatic generation of billing amount, transactions and 
payment receipts.

Mobile money Blockchain has enabled cost-effective international remittances across the globe with very 
minimal transaction charges. Telecom operators can become global remittance providers.

Smart transactions Blockchain has enabled purchasing of digital assets, including music, mobile games, gift 
cards and loyalty points with the use of Cryptocurrency.

Privacy Operators could develop identity management tool that are accessible to organizations, 
devices and applications.

Compliance
Blockchain solutions are instrumental in enabling inter-operability between internal as well 
as external systems for telecom companies. This can bring down infrastructure as well as 
compliance cost, and save operators from roaming/identity fraud.

Newer revenue models

Smart Contracts (contracts written on code) will be used for autonomous M2M transaction 
scenarios such as electric cars paying an autonomous charging station for power. 
Blockchain will also enable micro-payment business models for mobile operators. And 
businesses will be able to offer ‘Blockchain as a service’ to content providers who can use 
this infrastructure for access control and payments.

Cybersecurity and Fraud 
Management

The Wannacry ransomware attack exposed the vulnerabilities that exist in the existing 
cyber defence systems. Since immutability is a key characteristic of blockchain 
technology, it will be difficult to make alterations to existing records without them being 
rejected entirely by the network. Also, by continuously tracking changes on the network, 
blockchain will provide a trail of transactions that can detect fraud, and diagnose faults 
and errors much faster than today.

Data management
Telcos can leverage blockchain to provide data management services to users. By 
providing easy and secure access to data, the technology will pave the way for enhanced 
data security.

Identity management and 
Authentication

Blockchain-based platforms can easily enable authentication across devices and 
organisations by using the decentralised blockchain principle with identity verification. A lot 
of companies are already doing significant work in this space.

Accelerated 5G 
Implementation

Operators can easily use blockchain to overcome barriers around network provisioning 
and real-time processing and reduce the friction required for implementing 5G networks. 
By using smart contracts for invoking the automatic execution of rules and agreements 
between different access mechanisms and the real-time supply of network resources (e.g. 
public Wi-Fi), blockchain technology will help speed up network implementations and the 
management of users interacting with third-party value added services.

Smart Cities

Public blockchains will power the smart cities of the future which will be run on IoT-
enabled devices. Technology giant IBM is already collaborating with the city of Dubai to 
help it run a city-wide blockchain pilot. Telcos will also be able to find newer opportunities 
by investing in public blockchains.

Support BSS/OSS 
processes

Through standardization and process simplification, blockchain will support a number of 
BSS/OSS processes such as number portability, billing and flexi eSIM provisioning. For 
number portability, the technology can assist by removing third-party clearing houses and 
allowing number porting events to be routed from one operator’s blockchain to another, 
with validation by each operator’s network. Blockchains can also be used to counteract 
roaming fraud. Today, the home network typically cannot detect subscriber fraud until after 
it has been perpetrated – leaving it without a redress mechanism. This type of fraud can 
be mitigated by establishing a permissioned blockchain with the relevant home network 
and visitor network as parties to a smart contract-enabled roaming agreement. Every time 
a subscriber accesses a visitor network, the contract executes automatically and sends 
the relevant roaming traffic to the home network, allowing it to calculate and charge the 
relevant amount in real-time [10].
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Telecom  operators  like  Orange,  Verizon,  du,  
Telstra have all invested in Blockchain related projects, 
startups, prototypes and frameworks in the last 1 to 
2 years. British Telecom and AT&T have filed multiple 
patents related to Blockchain in telecom. Companies 
like  IBM,  Microsoft  have  shown  significant  industry 
events  that  combines  telecom with Blockchain sug-
gesting  they are working on Blockchain based plat-
form & services  for  telecommunications. Swisscom, 
Fujitsu,  NEC,  Huawei,  Nokia,  Cisco,  Samsung  are 
members  of  the  “Linux  foundation  project”  called 
Hyperledger, although forum is yet to come out with 
a  telecom  related  project  [13].  Companies  such  as 
Orange and Verizon, amongst others, have already 
invested in startups in the Blockchain area to explore 
the  synergies  and  potential  use  cases. Many more 
players are researching potential use cases in-house. 
It is time for everyone to agree on a unified approach 
to enable meaningful realization of benefits [14, p. 21]. 

Ukraine  is well-known for  its skilled and  talented 
developers  that  made  the  country  the  most  popu-
lar outsourcing destination  in Europe. What’s more, 
outsourcing  the  Blockchain  project  to  Ukraine  is 
cost-reasonable  as  well.  Cryptocurrency  market 
receives much attention  in Ukraine as well as else-
where  in  the world. Ukraine  took up  the Blockchain 
trend  eagerly,  and  developers  across  the  country 
conduct researches of development of Blockchain in 
different spheres of economy. 

In Ukraine, cryptocurrency is not forbidden by the 
law but  is not recognized by  it as a currency either. 
The  legal status of cryptocurrency  in  this country  is 
to be determined in the nearest future. Even though 
the  state  level  stores  cannot  accept  payments  in 
cryptocurrency,  numerous  entrepreneurs  in Ukraine 
are now  investing  into  the mining of  cryptocurrency 
eagerly.  In  fact, Ukraine was among  the pioneering 
countries that took up the bitcoin mania back in 2013.

Table 2
Blockchain benefits and remaining challenges [11]

Benefits Challenges

A blockchain’s ‘enabled’ trust improves coordination between 
various partners, due to a shared view of transactions and 
liabilities. This in turn permits the elimination of third parties, 
resulting in cost savings.

Since a Blockchain retains all historical data, the size 
of an established Blockchain at each node might 
become unsustainable. Instead, a mechanism to 
archive historical data needs to be looked at. Several 
alternatives are currently being explored in this regard 
by various players in the blockchain ecosystem.

Facilitates a single view of data instead of the need for 
consolidation across various disparate systems. Also allows 
for reliable audit trails due to the history of all transactions 
being available in the ledger.

The Blockchain concept is not widespread yet and 
there are only a few successful initiatives based on this 
modern technology at this time. That is a major hurdle 
because we don’t have many successful blockchain 
models to follow which creates an uncertain situation.

Implementation of smart contracts in roaming and other 
cases allows for near-instantaneous charging, thus leading to 
improved revenue assurance and fraud reduction.

Clear regulatory frameworks need to be defined for 
the implementation of agreements as digital, smart 
contracts

Potential to facilitate new business models for revenue 
generation for Communication Service Provider who are 
looking for new avenues to increase both top and bottom lines.

Conforming to existing data standards in terms of both 
structure and transport for sharing of information could 
prove to be an initial hurdle.

A blockchain can act as the ledger that enables, for example, 
an M2M economy to prosper based on the common platform 
available, in which M2M transactions can be recorded. It can 
thus act as the enabler for an IoT ecosystem.

The cost of establishing and maintaining a healthcare 
blockchain is unknown yet and no one can seriously 
consider this technology without knowing about its 
expenses ahead of time.

  
Figure. 3. Bringing Blockchain to telecommunications [12]
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According to the results of the EY: Global telecom-
munications  study  on  the  state  of  ICO  in  the world 
it  became  known  that  Ukrainian  projects  received 
$  30  million.  Thus,  Ukraine  has  reached  the  16th 
position  in  the  rating  for  ICO-investment  collections 
among all countries of the world [15].

Cryptocurrency mining is rather popular in Ukraine. 
Numerous  IT-companies  in  this  country  recently 
started  providing  Blockchain  development  services 
to keep up with the booming trend and to contribute 
to its expansion. Apart from the large IT-companies, 
small existing and emerging startups are working at 
applying  the most  challenging  Blockchain  solutions 
[6] (tabl. 3). 

Blockchain  community  of  Ukraine  is  very  strong 
too. Last October, Ukraine Blockchain & Bitcoin Con-

ference  took  place  for  the  4th  time  in Kyiv  already. 
Among the participants of the conference, there were 
Blockchain developers, entrepreneurs, and experts in 
legislation.  Investors  and  startup  authors who  have 
practical experience of participating in ICO were spe-
cial guests of this year’s event.

Education sector does not lag behind either. Block-
chain  is  already  included  in  the  academic  program 
of five  technical universities  in Kharkiv. They estab-
lished  a  partnership  with  Distributed  Lab  to  launch 
Blockchain courses. This will increase the blockchain 
awareness of the young generation and help Ukraine 
get a strong blockchain expertise [16].

Even  though  the  number  of  Ukrainian  compa-
nies  creating  blockchain  solutions  is  still  not  big, 
this  technology  is soon going to become one of  the 

Table 3
Blockchain development companies in Ukraine

Site Location Employees Founded Pricing
ELEKS – For over 26 years, they have been working as a software innovation partner to Fortune 500 companies, 
big enterprises and technology challengers. Their team of 1,100+ professionals provides with a full range of software 
engineering and consultancy services

https://eleks.com/ Ukraine, United States 1,000 – 9,999 1991 $25 – $49/hr
S-PRO offers custom cross-platform mobile app development services and Blockchain development. They provide full 
cycle development solutions for Startups and small businesses. During years of MVP development they create own 
flow how to turn idea into a valuable product. React Native is a core technology that they use in mobile development. 
Also the team know how to use Blockchain technology on project

https://s-pro.io/ Zaporizhia, Ukraine 50 – 249 2013 $25 – $49/hr
N-iX is an Eastern European provider of software development services with 800+ expert software engineers that 
power innovative technology businesses. Since 2002 they have formed strategic partnerships with a variety of global 
industry leaders including OpenText, Novell, Lebara, Currency Cloud and over 50 other medium and large-scale 
businesses

https://www.n-ix.com/ L'viv, Ukraine 250 – 999 2002 $25 – $49/hr
Blackthorn Vision was founded in 2009 in Lviv, Ukraine as a custom development provider specializing in software 
development using Microsoft technologies. They offer an entire package: from initial concepts to final delivery of an 
outsourced project of any size.   The company employs over 60 software engineers

http://blackthorn-vision.com/ L'viv, Ukraine 50 – 249 2008 < $25/hr
QuartSoft – Web development company specialized in creating eCommerce, SaaS, PaaS, real estate, fin-tech, tourism, 
rental and social network systems

https://quartsoft.com/ Kramators'k, Ukraine 50 – 249 1999 $25 – $49/hr
4ire Labs is using blockchain, mobile, web and machine learning for decentralization, process optimization and 
better service.  The team at 4ire Labs specializes in custom development on the most popular blockchains – Bitcoin, 
Ethereum, Hyperledger.

https://4irelabs.com/ Kyiv, Ukraine 10 – 49 2017 $25 – $49/hr
Lvivity is a software development company that provides appropriate solutions to customers from all over the world in 
desktop, web and mobile development

https://lvivity.com/ L'viv, Ukraine 50 – 249  2013 $25 – $49/hr

Diceus – is a full-service software development company that specializes in developing complex web and mobile 
solutions. The company extensive experience in developing and maintaining large solutions

https://diceus.com/ Kyiv, Ukraine 50 – 249 2001 $25 – $49/hr
Vakoms is a one-stop software development company, which startups, SMEs, & industry giants choose to build great 
products and make their business more efficient. They specialize in web, mobile, and desktop app development as well 
as 3D modeling, VR & AR development, IoT & embedded systems engineering.

https://vakoms.com/ L'viv, Ukraine 50 – 249  2010 $50 – $99/hr
Fevernova Mobile develops iOS and Android high-quality apps in different areas. They are proficient with Swift, 
Objective-C, iOS SDK, Android SDK, Java, Firebase, Google Services, AFNetworking, Core Location, Core Graphics, 
PHP, CoreData/MagicalRecord, SQLite, Social networks frameworks, FMDB, Restful APIs, push notifications, HTML5, 
CSS3 etc. 

http://www.fevernova.mobi/ Kharkiv, Ukraine 10 – 49 2016 $25 – $49/hr
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most  demanded  on  the market.  It  is  going  to  have 
a  massive  impact  on  telecom  industry.  Blockchain 
will  probably  affect  many  other  industries  as  well. 
Ukrainian developers are already working on block-
chain-based projects, which may simplify  the voting 
process or service exchange, increase security, reg-
ulate communication between parties etc. Blockchain 
development  companies  in  Ukraine  are  launching 
educational  initiatives  to create  regular  classes and 
practical workshops in order to extend the pool of pro-
grammers specializing  in  this  technology. Moreover, 
a  number  of  courses  and  hackathons  organized  in 
Ukraine have already engaged a  lot of engineers  in 
this development field. So, the Blockchain expertise 
in Ukraine is growing and we’ll see more innovative 
Blockchain projects in telecom developed here [17]. 

Conclusions.  Blockchain will  play  a  critical  role 
in the future growth of telecom systems, offering the 
potential to enable efficient, secure and cost-effective 
ecosystems and open up newer revenue opportuni-
ties for telecom players. It can also help to streamline 
BSS/OSS processes and make them more powerful 
and scalable.

CSPs will most probably see the greatest impact 
of Blockchain in their core management systems and 
in adjacent services, providing opportunities for cost 
reduction through process efficiency gains, and rev-
enue  growth  through  new  value  propositions.  Four 
use cases help  illustrate  the potential of Blockchain 
for CSPs: Fraud Management,  Identity-as-a-service 
and Data Management, 5G enablement, and secure 
IoT connectivity.

Above-mentioned  use  cases  provides  plenty  of 
ways that telecom can invest in the development and 
implementation of Blockchain  -based products.  It  is 
expected  that within  the next  few years,  the use of 
Blockchain  technology  by  the  telecommunications 
industry will  become more widespread  and  eventu-
ally become  the norm  in services  like  Identity man-
agement and registries  to start with. As  is often  the 
case with  any  new  technology,  Blockchain  technol-
ogy is being developed and implemented at a faster 
rate  than  the existing  regulations and government’s 
frameworks. Regulatory authorities should also ena-
ble  flexible  legal  and  specification  frameworks  (e.g. 
Data protection laws etc.) for faster implementation of 
technologies such as Blockchain in telecom.
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THE IMPACT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY ON THE TELECOM TRANSFORMATION IN UKRAINE

Blockchain  is currently one of  the most widely discussed and hyped  technologies. There are not many 
industries that shouldn’t be either excited or worried about its future potential, with use cases, proof of-con-
cepts, and full-fledged business models based on blockchain technology coming out at an increasing pace. 

Telecom industry is huge and often complex. In the past decade or so, telecom operators are hit by a num-
ber of disruptive technologies decreasing their revenues and increasing operating costs e.g. competition from 
over the top players. Also, the telecom industry is in the midst of transformation as it moves towards Identity 
Management, IoT connectivity, Fraud Management, Data management, 5G Enablement, Roaming, Instanta-
neous Connectivity and Transaction and a virtualized ecosystem. So adding blockchain into this equation must 
offer some measurable and quick benefits to current operations as well as towards the enablement of future 
opportunities.

Now blockchain is gradually gaining traction in Ukraine and influences both its software development indus-
try and its public sector. Ukrainian developers consider mastering this technology since it offers great prospects 
and opens new ways of cooperation with global companies. So let’s discover what is happening on the block-
chain development market in Ukraine and how Ukrainian developers are building expertise in this technology.

Blockchain will not fundamentally revolutionize telecom service provision itself, but the concept of the block-
chain and services built using it offer a range of interesting opportunities to alter business processes and also 
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to underpin some creative service and business model development. It is a potential platform for innovation in 
the development of complementary services. It could add new mobile payment capabilities for service provider 
financial service projects (with particular interest in areas with large numbers of unbanked people) to enable 
autonomous transactions within IoT platforms being built by network operators and vendors, and to help solve 
issues of identity and fraud management.
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Постановка проблеми.  Сьогоднішній  етап 
розвитку  як  світової,  так  і  української  економіки 
характеризується складним поєднанням факторів 
невизначеності,  які  істотно  ускладнюють  інвести-
ційну діяльність на всіх економічних рівнях. Осо-
бливо  це  стосується  України  в  останні  чотири 
роки,  тобто  в  період  Російської  збройної  агресії. 
В  Україні  дуже  сильно  зростає  число  і  варіатив-
ність  дестабілізуючих  факторів,  тому  потрібні 
нові  підходи  до  інвестиційних  процесів,  оскільки 
в інвестиційній сфері відбулося збільшення кола її 
учасників, тобто не тільки держава, підприємство 
і банк приймають учать в інвестиційному процесі, 
а і страхові, інвестиційні, фінансові компанії, про-
мислові групи тощо.

Таким чином питання є актуальне та зумовлене 
тим, що при використанні сучасних математичних 
методів і моделей в економіці, а саме апарату тео-
рії ігор, можна розробити моделі формацізації при-
бутку інвестиційних рішень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню сучасного стану моделювання інвес-
тицій підприємства присвячено багато робіт таких 
вчених  як  Тищенко  О.М.,  Тімбекова  І.Ш.,  Бала-
нюк  І.В.,  а  питанням  моделювання  інвестицій 
в  умовах невизначеності  займалися  такі  вчені  як 
Олешко Т.І., Лещинський О.А., Васильченко А.А.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
аналіз інвестиційного процесу на основі розробок 
та дослідження ігрової моделі інвестор-регіон.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Основна  проблема  моделювання  інвестиційної 
діяльності полягає в тому, що  інвестиційний про-
цес  в  методах  які  частіше  всього  використову-
ються а саме теорія ігор, мінімізація ризику порт-

фельного  інвестування,  апарат  теорії  масового 
обслуговування,  розглядається  дуже  неповно: 
як правило, тільки з позиції  інвестора,  і,  здебіль-
шого,  виключно  на  основі  фінансових  показни-
ків.  Не  враховується  багато  важливих  факторів 
інвестиційного  проекту:  вплив  на  розвиток  тери-
торії  (регіону), в межах якого здійснюється  інвес-
тиційна діяльність, соціальна значимість проекту, 
вплив  на  екологію  та  ін.  Особливо,  якщо  мова 
йде про інвестиційні проекти з іноземною участю, 
коли виникає ряд додаткових проблем  і протиріч 
[1].  Крім  того,  глибокий  аналіз  зазначених  підхо-
дів показує, що при вирішенні задач інвестування 
з застосуванням теорії ігор в чистих стратегіях на 
основі  критеріїв  Вальда,  Севіджа,  Лапласа,  Гур-
віца складно відобразити специфіку інвестиційної 
взаємодії  всіх  учасників,  оскільки  ці  інструменти 
призначені для вибору одного з напрямків еконо-
мічного розвитку, при виключенні інших [2].

Існуючі  методи  моделювання  інвестиційних 
процесів  і  оцінки  ефективності  інвестицій  роз-
глядають  проекти  з  фіксованими  фінансовими 
і  матеріальними  потоками  і  складом  учасників. 
При  цьому  не  повністю  розкриваються  і  належ-
ним чином не описуються процеси взаємодії всіх 
учасників інвестиційного процесу – інвестора, дер-
жави,  компанії-реципієнта,  забудовника,  підряд-
ників, користувачів об'єктів капітальних вкладень, 
населення, посередників інвестиційної діяльності. 
Тому  що  їхня  взаємодія  як  правило,  заснована 
на  «конфлікті  інтересів»,  коли  кожен  з  учасників 
прагне досягти своєї мети.

Інструментарій  теорії  ігор  має  низку  переваг 
перед іншими методами моделювання, так як дає 
можливість  оптимізувати  поведінку  людей  з  різ-
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У статті наводиться опис методу моделю-
вання взаємодії учасників інвестиційного про-
цесу на основі теорії ігор. Описано інтереси 
основних учасників інвестиційного процесу. 
Розглянуто приклади пільгового оподат-
кування і субсидування, на основі яких дове-
дена можливість формалізації і моделювання 
даної взаємодії як біматричної гри. Запропо-
новано спосіб побудови моделі формалізації 
прийняття інвестиційних рішень.
Ключові слова: моделювання, інвестиції, 
теорія ігор, біматричні ігри, змішані стра-
тегії, чисті стратегії.

В статье приводится описание метода 
моделирования взаимодействия участни-
ков инвестиционного процесса на основе 
теории игр. Описаны интересы основных 
участников инвестиционного процесса. 
Рассмотрены примеры льготного налогоо-
бложения и субсидирования, на основе кото-
рых доказана возможность формализации 

и моделирования данного взаимодействия 
как биматричной игры. Предложен способ 
построения модели формализации приня-
тия инвестиционных решений.
Ключевые слова: моделирование, инвести-
ции, теория игр, биматричные игры, сме-
шанные стратегии, чистые стратегии.

In the article the description of the method of sim-
ulation of the interaction of the participants of the 
investment process on the basis of the theory of 
games is given. The interests of the main partici-
pants of the investment process are described. 
Examples of preferential taxation and subsidies 
are considered, on the basis of which the pos-
sibility of formalization and modeling of this inter-
action as a bi-experimental game is proved. The 
method of constructing a model for the formula-
tion of investment decision making is proposed.
Key words: modeling, investment, game theory, 
bitmatch games, mixed strategies, clean strate-
gies.
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ними інтересами [3] і складати математичні моделі 
прийняття оптимальних рішень в умовах конфлік-
тів [4].

Інвестиційний  процес,  якраз  і  являє  собою 
конфліктну  модель,  коли  інтереси  раціональ-
них  учасників  процесу  не  збігаються.  Опишемо 
цей  конфлікт  як  модель  на  прикладі  двох  осно-
вних учасників  інвестиційного процесу:  інвестора 
і  регіону. Для  інвестора  критично важливим є  не 
тільки  абсолютний обсяг  одержуваного  прибутку, 
а також розподіл прибутку в часі. Це пов'язано з 
природним  прагненням  максимізувати  прямий 
економічний ефект, що враховує необхідність дис-
контувати  відстаючі  в  часі  фінансові  потоки.  Тут 
одночасно  діють  два  фактори,  що  мають  різну 
природу. По-перше, здатність будь-якого економіч-
ного ресурсу  створювати нову вартість  з  плином 
часу, а по-друге, негативне сприйняття інвестором 
ризику несприятливих подій, який також збільшу-
ється пропорційно затримці в досягненні очікува-
них  економічних  результатів  [5].  З  іншого  боку  – 
державні  і  регіональні  органи  влади  (реципієнти 
інвестицій). Які не є звичайними учасниками інвес-
тиційного проекту. Для них отримання прибутку не 
мета, а лише засіб, складова частина більш істот-
ним завданням – ефективного управління суспіль-
ними  ресурсами  на  благо  всіх  громадян  і  вико-
нання  своїх  соціальних  зобов'язань.  Тому  регіон 
не  повинен  прагнути  максимізувати  свій  прямий 
фінансовий  ефект  (сукупну  бюджетну  ефектив-
ність), який до того ж розраховується з урахуван-
ням дисконтування, тобто з прагненням наблизити 
термін  отримання ефекту.  Їм  необхідно  комплек-
сно оцінювати результати проекту для суспільства 
в цілому, тобто не тільки прямий бюджетний (фіс-
кальний),  але  досягається  сукупний  економічний 
ефект,  в  тому  числі  –  екологічні,  соціальні,  полі-
тичні  та  інші  наслідки  реалізації  проекту.  Група 
показників інтегральної економічної ефективності 
дозволяє оцінювати загальний економічний ефект 
реалізації проекту для економіки країни і повинна 
тому стати для регіону такою ж основою прийняття 
рішень, як показники фінансової ефективності для 
приватного  інвестора.  Показники  сукупної  (інте-
гральної)  економічної  ефективності  дозволяють 
враховувати  ряд  непрямих  фінансових  потоків  і 

економічних  ефектів,  що  породжуються  реаліза-
цією інвестиційного проекту [6].

У кожного з учасників цього процесу є певний 
набір  стратегій  і  інструментів,  який  вони  можуть 
використовувати.  Держава,  наприклад,  може 
впливати  на  рішення  інвестора шляхом  надання 
податкових  пільг,  субсидій,  державних  гаран-
тій  і т. д.  Інвестор, в свою чергу, може змінювати 
обсяги інвестицій, «привозити» з собою технології 
і  бізнес-моделі  (зростання  продуктивності  праці), 
створювати додаткові робочі місця і т. д. і кожен з 
цих двох учасників прагне досягти своїх цілей. При 
цьому дії одного учасника впливатимуть на пове-
дінку і «виграш» іншого, так як їх взаємодія є стра-
тегічним.  Наприклад,  регіон  не  стане  надавати 
податкові  пільги  інвестору  (так  як  визначить  для 
себе стратегію «не надавати податкові пільги» зі 
своєї множини стратегій) з метою отримати більше 
прибутку в бюджет, а у інвестора в цьому випадку 
скоротиться  прибуток  і  збільшиться  термін  окуп-
ності,  і  він  віддалиться  від  своєї  мети  отримати 
прибуток  в  максимально  короткий  термін  –  його 
платіж  зменшиться.  Або  він  взагалі  буде  змуше-
ний відмовитися від інвестування.

Описана  вище  ситуація  повністю  відповідає 
конфлікту з точки зору теорії ігор. Гра тут – набір з 
трьох елементів N, S, u, де N = (1, ..., n) – це сукуп-
ність множини гравців, S = S1, … , Sn – безліч стра-
тегій і-того гравця, aij – це виграш гравця, який буде 
залежати  не  тільки  від  обраної  стратегії,  а  й  від 
стратегій,  обраних  іншим  гравцем  або  гравцями 
[7].  Розглянемо  теоретико-ігрову  модель  даної 
економічної ситуації тобто, для визначення числа 
можливих стратегій і платежів гравців була розро-
блена імітаційна гра «регіон-інвестор», де в якості 
першого гравця виступає інвестор, а другого регіон.

Будемо  вважати  що  в  даній  грі  у  кожного 
учасника  буде  по  дві  чистих  стратегії.  Крім  того, 
в даному «конфлікті» буде рівновага як у чистих, 
так і в змішаних стратегіях.

Всі  учасники  дослідження  були  розділені  на 
дві  групи  (  «регіони»  і  «інвестори»)  і  отримали 
опис своїх ролей (на основі концепцій Д. Даннінга 
і П. Фішера [8: 9], всю необхідну  інформацію про 
контекст експерименту і чіткий алгоритм дій. Опис 
ролі «інвестора» представлено в табл. 1.

Таблиця 1
Опис ролі «Інвестор»

Ціль Інвестор прагне до отримання максимального прибутку за найменший проміжок часу

Інтереси Доступ до недорогих ресурсів; ринок збуту; низьке податкове навантаження; субсидії і 
держпідтримка

Завдання
Ефективно використовувати свій капітал – розподілити його по проектам з метою отримання 
максимального прибутку в найкоротші терміни (середній термін окупності всіх проектів не більше 
5 років)

Обмеження Фінансові ресурси становлять 4500 млн гривень; існує можливість створення 500 додаткових 
робочих місць

Ціль Головна мета регіону – виконання соціальних зобов'язань і створення умов для зростання 
економіки
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У даній грі, для  її спрощення, ми взяли тільки 
один з інструментів впливу на рішення «регіону», 
в  подальшому  в  модель  можна  додавати  і  інші 
інструменти.  Опис  ролі  «регіону»  представлено 
в табл. 2.

У даній грі «регіон» міг впливати на інвестора за 
рахунок надання податкових пільг і субсидій, роз-
міри яких ми об'єднали в один загальний ресурс 
«субсидії» для спрощення моделі.

Для гри і побудови імітаційної моделі були віді-
брані  14  умовних  інвестиційних  проектів  регіону 
Чернігівської області (гравець 1), які Міністерство 
економічного розвитку презентує інвесторам (гра-
вець  2)  на  спеціалізованому  порталі.  Гравцям 
потрібно було оцінити ці проекти і вирішити – ціка-
вий  він  з  точки  зору  виконання  ролі  чи  ні.  Якщо 
«так», то на яких умовах.

Учасники  експерименту  були  розбиті  на  пари 
«інвестор-регіон»  і  далі  в  випадковому  порядку 
отримували  інвестиційні  проекти  для  роботи 
за наступним алгоритмом:

1) вивчити інвестиційний проект;
2) визначити для себе стратегію поведінки;
3) торг (реалізація обраної стратегії);
4) угода – відмова від угоди;
5)  фіксування  результатів  і  підрахунок  решти 

ресурсів;
6) перехід до наступного проекту.
Важливо відзначити, що в першому турі учас-

ники не мали інформації про кількість інвестицій-
них проектів  і  точних обмежень свого суперника. 
А в двох наступних іграх у них вже була ця інфор-
мація.

Оцінка ефективності гравців (порівняння грав-
ців між собою, визначення «переможця» в кожній 
конкретній  грі,  порівняння  застосовуваних  стра-
тегій  гравців,  порівняння  пар  гравців)  була  про-
ведена  на  основі  ряду  абсолютних  і  відносних 
показників.  Далі  був  проведений  аналіз  резуль-
татів  –  визначення  найефективніших  регіонів  і 
інвесторів і визначення найбільш успішних стра-
тегій.

Аналіз  результатів  проведеного  експерименту 
показав наступне:

1. У даній грі у гравців сформувалися дві чисті 
стратегії  А1  –  поступатися  і  А2  –  не  поступатися 
(тобто – «диктувати свої умови»), саме до вибору 
між цими двома стратегіями звелася вся гра.

2. У більшості випадків гравці, які вибирали для 
себе тільки одну стратегію і застосовували її у всіх 
раундах гри, виявилися менш успішними,   ніж ті, 
які міняли свої стратегії з урахуванням поведінки 
свого  суперника  і  відштовхуючись  від  умов  кон-
кретного інвестиційного проекту.

3. Результативні гравці були присутні як в групі 
гравця 1 (інвестори), так і в групі гравця 2 (регіони).

4.  У  багатьох  випадках,  при  використанні  змі-
шаних  стратегій,  своїх  цілей  вдавалося  досягти 
кожному з гравців. Пари, де обидва гравці змішу-
вали свої стратегії, виявилися ефективнішими за 
інших.

5.  Перша  гра  –  гра  з  неповною  інформацією 
виявилася менш результативною для всіх гравців, 
ніж наступні ігри з повною інформацією [10, c. 5].

Згідно  з  теоремою  Неша  кожна  опукла  гра 
має  хоча  б  одну  ситуацію  рівноваги.  Рівнова-
гою, в даному випадку, буде сукупність стратегій, 
обраних гравцями, при якій жоден з них не може 
збільшити  свій  виграш,  змінивши  свою  стратегію 
поведінки  в  односторонньому  порядку,  коли  інші 
не змінюють свої рішення [10, c. 11]. 

Для  дослідження  практичних  даних  за  допо-
могою  теореми  Д.  Неша  необхідно  побудувати 
матрицю  платежів  біматричної  гри  «регіон-інвес-
тор» за наступними умовами.

Якщо  гравці  вибирали  стратегію  «наполя-
гати»,  то  угода  зривалася  –  ніхто  не  отримував 
виграшу: «інвестор» не використав наявний капі-
тал,  а  «регіон»  не  створював  нові  робочі  місця. 
Визначимо  це  як  «0»  в  матриці  платежів.  Якщо 
один  гравець  вибирав  стратегію  «поступатися», 
а другий «наполягати», то гравець, який відстою-
вав свої інтереси, отримував більше, ніж той, який 
поступався в цьому раунді, так як угода відбулася 

Таблиця 2
Опис ролі «Регіон»

Інтереси

Створення робочих місць та зайнятості населений; ефективне використання своїх ресурсів; 
збереження екології; отримання технологій і бізнес моделей від інвестора; розвиток внутрішніх 
продуктивних сил в країні; отримання максимально можливої кількості податкових надходжень  
до бюджету; залучення грошових ресурсів для реалізації великих інфраструктурних проектів

Завдання Забезпечити створення максимальної кількості робочих місць і підприємств (але не менш як  
1500 робочих місць)

Обмеження Загальний обсяг коштів на надання податкових пільг і субсидій становить 1500 млн грн.

Таблиця 3
Платіжна матриця гри «регіон-інвестор»

Інвестор
«Наполягати» «Поступатися»

Регіон
«Наполягати» 0;0 3;1
«Поступатися» 1;3 2:2
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на його умовах. Визначимо це, як 3 і 1 відповідно 
в матриці платежів. А якщо гравці вибирали стра-
тегію «поступатися», то вони отримували більше 
ніж  у  випадку,  коли  обидва  не  поступаються  0  і 
більше ніж в разі, коли один з гравців диктує свої 
умови 1, але менше, ніж якби цей гравець дикту-
вав свої умови 3, так як кожному довелося піти на 
поступки.  Визначимо  цю  ситуацію  як  2  кожному 
з  гравців.  Уявімо  отримані  результати  у  вигляді 
платіжної матриці в табл. 3.

Гра  спочатку  є  динамічною  (і  її  можна було  б 
уявити  в  розгорнутій  формі),  однак  асиметрія 
інформації перетворює її в одночасну, так як жоден 
з гравців не знає, яку стратегію насправді вибрав 
другий  гравець. Ми  бачимо, що  в  даній  грі  є  дві 
рівноваги Неша. Це  профілі  (Наполягати;  Посту-
патися) і (Поступатися; Наполягати). Однак через 
те,  що  гра  є  повторюваною  (ми  маємо  справу 
з 14 інвестиційними проектами), має сенс шукати 
рівновагу  в  змішаних  стратегіях.  Знайдемо  очі-
кувані  виграші для  гравця «регіон». Припустимо, 
що  «інвестор»  буде  вибирати  стратегію  «напо-
лягати»  з  ймовірністю  а.  Тоді  стратегію  «посту-
патися» він буде вибирати з ймовірністю 1-а. Для 
«регіону»  очікуваний  виграш  від  стратегії  «напо-
лягати»  можна  порахувати  наступним  чином:  
0*а + 3*(1-а) = 3-3а. Очікуваний виграш від страте-
гії «поступатися»: 1*а + 2*(1-а) = 2-а. Щоб знайти 
а, необхідно вирішити рівняння: 3-3а = 2-а. Тоді а = 
0,5. Знайдемо очікувані виграші гравця «інвестор» 
аналогічним  способом.  Далі  визначимо  очікувані 
виграші гравців. Виграш «регіону»: 3 – 3*0,5 = 1,5; 
очікуваний виграш «інвестора»: 3 – 3*0,5 = 1,5.

Грунтуючись  тільки  на  те, що  точки  рівноваги 
нами визначено, учасники інвестиційного процесу 
вже можуть вибирати свої стратегії з урахуванням 
виявленого  антагоністичного  характеру  їх  вза-
ємодії, а також зміщати дану рівновагу в потрібну 
їм  сторону  в  залежності  від  конкретної  ситуації  і 
наявності додаткових важелів впливу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Інвестиційний  процес  виявляється  вигідний  кож-
ному  з  учасників  з  точки  зору  досягнення  своїх 
цілей  і  при  виборі  відповідних  стратегій,  тобто 
Як  «регіон»,  так  і  «інвестор» можуть  отримувати 
велику  користь  від  взаємодії,  якщо  в  рівній  мірі 
йдуть  на  поступки  один  одному,  але  при  цьому 
сильно  відстоюють  свої  інтереси  в  залежності 
від  того,  наскільки  інвестиційний проект вигідний 
іншому учаснику і на яких умовах він готовий піти 
заради його реалізації.

Ситуація,  при  якій  обидва  учасники  процесу 
поінформовані  про  потенціал  і  можливості  один 
одного, приносить більше користі кожному з них, 
тому,  в  подальшому  вбачається  за  необхідне 
включити в модель ще одного гравця – посеред-
ника  (до  завдань  якого  відноситься  в  тому  числі 
забезпечення  повноти  інформації  для  прийняття 

рішень).  Незважаючи  на  те,  що  фігура  посеред-
ника  (ПІІ-агентства)  присутня  в  багатьох  прак-
тичних  ситуаціях,  її  характеристики  і  функції  як 
і  раніше  теоретично  не  обгрунтовані, що  істотно 
ускладнює пошук більш ефективних методів освіт-
німи закладами взаємодії.

На підставі виявленого антагоністичного харак-
теру взаємодії учасників інвестиційного процесу та 
отриманих висновків доцільна побудова остаточної 
імітаційної  моделі  за  участю  цього  посередника, 
який дозволить перевести гру в поле динамічних. 
А  з  включенням  гравця  «Природа»  з'являється 
можливість побудувати динамічну модель з недо-
сконалою  інформацією  (Байєсова  гра),  яка ляже 
в  основу  інструментарію  прийняття  інвестицій-
них  рішень,  коли  в  залежності  від  конкретної 
ситуації  та  інвестиційного  проекту  будуть  задані 
платежі в вершинах гри  і здійснений пошук опти-
мального  рішення  методом  зворотньої  індукції.
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MODELING OF THE INVESTMENT PROCESS ON THE BASIS OF THE THEORY OF GAMES

Nowadays there  is problem of modeling  investment activity, which  is  that  the  investment process  in  the 
most frequently used methods namely minimization of the risk of portfolio  investment,  the apparatus of the 
theory of mass service, is considered very incomplete: as a rule, only from the position of the investor, and, for 
the most part, solely on the basis of financial indicators. These methods of modeling investment processes and 
assessing the effectiveness of investments consider projects with fixed financial and material flows and com-
position of participants. At the same time, the processes of interaction of all participants of the investment pro-
cess – investor, state, recipient company, developer, contractors, users of objects of capital investments, popu-
lation, intermediaries of investment activity – are not fully disclosed and not properly described. Because their 
interaction is usually based on a "conflict of interest" when each of the participants seeks to achieve its goal. 
The game theory tool has a number of advantages over other simulation methods, as it enables to optimize 
the behavior of people with different interests and make mathematical models for making optimal solutions in 
conflict situations. Therefore, a description of the method of simulating the interaction of the participants of the 
investment process on the basis of the theory of games is given. The interests of the main participants in the 
investment process: the investor and the region are described. Examples of preferential taxation and subsi-
dies are considered, on the basis of which the possibility of formalization and simulation of this interaction as a 
bimatric game is proved. The description of the experiment synthesized by the authors in the form of the game 
"investor-region" is presented and a payment matrix is constructed. An equilibrium search was made and an 
experimental confirmation of the hypothesis of the presence of several equilibria in this game was obtained. 
The method of constructing a model for the formulation of investment decision making is proposed.
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Постановка проблеми. За кризових умов роз-
витку вітчизняної економіки, для підвищення кон-
курентоспроможності  підприємства,  варто  дослі-
дити його фінансовий потенціал. Він являє собою 
здатність  підприємства  створювати  конкурентні 
переваги задля максимізації ринкової вартості біз-
несу, аспектом забезпечення яких є детермінанти 
ринкового  успіху  та  ключові  компетенції.  Повно-
цінне врахування всіх питань щодо формування, 
реалізації  та  нарощування  фінансового  потенці-
алу підприємства можна отримати на основі комп-
лексного  підходу,  який широко  використовується 
із застосуванням ресурсного, вартісного та порів-
няльного підходів, що при оцінці різних складових 
економічного  потенціалу  підприємства  органічно 
доповнюють один одного [12].

В  сучасних  умовах,  управління  фінансовим 
потенціалом,  доцільно  здійснювати  на  основі 
економіко-математичних  моделей,  що  дозво-
лить дослідити динаміку розвитку підприємства. 
Використання  економіко-математичних  методів 
та моделей дозволить виявити тенденції впливу 
факторів  на  рівень  фінансового  потенціалу  під-
приємства.  За  рахунок  накопичення  значного 
доробку  щодо  методики  економіко-математич-
ного  моделювання,  необхідно  її  узагальнити  та 
впроваджувати у практику діяльності вітчизняних 
підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження  теоретичних  засад  формування 
фінансового  потенціалу  підприємств  розгля-
нуто  у  працях  М.І.  Баканова,  О.Я.  Базілінської, 

І.Т. Балабанової, О.І. Барановського, Б.Є. Бачев-
ського, М.М.  Бердар,  О.М.  Волкової,  І.В.  Зятков-
ського, В.М. Івахненко, А.І. Ковальової, В.В. Кова-
льової, Б. Колас, Г.А. Крамаренко, М.Н. Крейніна, 
Е.А. Маркар'ян, Д.С. Молякової, Л.О. Омелянович, 
В.П.  Привалової,  В.М.  Родіонової,  Н.О.  Русак, 
А.І. Даниленко, Л.А. Лахтіонової, О.О. Терещенко, 
М.Г. Чумаченко, А.В. Чупіса та інших. Проте їх ана-
ліз показує, що не всі проблеми в цій галузі вирі-
шені остаточно. Зокрема, варто дослідити питання 
щодо  відбору факторів,  які  впливають  на  рівень 
фінансового потенціалу підприємства  за рахунок 
зміни  фінансових  коефіцієнтів,  методики  їх  ана-
лізу, моделювання та прогнозування на майбутню 
перспективу.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
узагальнення теоретичних аспектів, аналіз і моде-
лювання  інтегрального  показника  фінансового 
потенціалу підприємства.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Фінансовий  потенціал  підприємства  визначає 
рівень його конкурентоздатності, можливості діло-
вого  співробітництва,  оцінює,  наскільки  гаран-
товані  економічні  інтереси  самого  підприємства 
і  його  партнерів  у  фінансовому  і  виробничому 
напрямках [13]. Отже, досягнення підприємством 
поставлених цілей  і  завдань  залежить  від  існую-
чих фінансових можливостей і рівня ефективності 
його  використання. Тому на основі  комплексного 
аналізу  фінансового  потенціалу  й  оцінки  його 
параметрів  можна  виявити  резерви  та  напрями 
покращення діяльності підприємства.

ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  
ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
ECONOMETRIC MODELING OF FINANCIAL POTENTIAL  
OF THE ENTERPRISE

УДК 658.87.012.72

Проскурович О.В.
к.е.н., доцент, доцент кафедри 
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Хмельницький національний 
університет 
Сорока Л.О.
студент
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У статті розглянуто сутність, осно-
вні напрямки оцінювання та моделювання 
фінансового потенціалу підприємства. 
Проведений кореляційно-регресійний аналіз 
та прогнозування фінансового потенціалу 
довели, що підприємство в подальшому 
буде покращувати його рівень за рахунок 
зростання коефіцієнтів покриття, незалеж-
ності та рентабельності активів застосу-
вавши побудовані економетричні та трен-
дові моделі.
Ключові слова: фінансовий потенціал, 
коефіцієнт покриття, коефіцієнт незалеж-
ності, коефіцієнт рентабельності активів, 
кореляційно-регресійний аналіз, економе-
трична модель, трендова модель, прогнозу-
вання фінансового потенціалу.

В статье рассмотрены сущность, основ-
ные направления оценки и моделирования 
финансового потенциала предприятия. 
Проведенный корреляционно-регрессион-
ный анализ и прогнозирование финансового 
потенциала доказали, что предприятие в 
дальнейшем будет улучшать его уровень 

за счет роста коэффициентов покрытия, 
независимости и рентабельности активов 
применив построеные эконометрические и 
трендовые модели.
Ключевые слова: финансовый потенциал, 
коэффициент покрытия, коэффициент 
независимости, коэффициент рентабель-
ности активов, корреляционно-регресси-
онный анализ, эконометрическая модель, 
трендовая модель, прогнозирование финан-
сового потенциала.

The article deals with the essence, main direc-
tions of evaluation and modeling of the finan-
cial potential of the enterprise. The correlation-
regression analysis and forecasting of financial 
potential has proved that the company will further 
improve its level by increasing the coverage coef-
ficients, independence and return on assets by 
applying econometric and trend models.
Key words: financial potential, coefficient of cov-
erage, coefficient of independence, coefficient of 
return on assets, correlation-regression analysis, 
econometric model, trend model, forecasting of 
financial potential.
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Аналіз  різних  трактувань  категорії  «фінансо-
вий потенціал» дозволяє визначити, що основною 
метою його оцінки є визначення наявних ресурсів 
та їх застосування для ефективного рівня функці-
онування підприємства (таблиця 1).

Отже, виходячи з вищевикладеного, під фінан-
совим  потенціалом будемо  розуміти  ті фінансові 
ресурси,  з приводу яких виникають відносини на 
підприємстві  для  досягнення  його  ефективного 
функціонування  (високих  показників:  ліквідності, 

Таблиця 1 
Трактування поняття «фінансовий потенціал»

Автор та джерело Визначення поняття «фінансовий потенціал»
А.Е. Атаева [1] сукупні фінансові можливості, які перетворюються на фінансові ресурси.

В. Бикова [5]
рушійна сила, необхідна для переведення сконцентрованих на підприємстві ресурсів із 
статичного стану в динамічний, що забезпечує максимально ефективну реалізацію цілей 
та напрямів розвитку підприємства.

О.В. Бражко [7] фінансові ресурси, з приводу яких виникають відносини на підприємстві для досягнення 
його ефективного функціонування

Е.В. Боровикова [6] потенційні розміри доходів із урахуванням параметрів резервів, які не використовуються, 
неврахованих надходжень і втрат у результаті впливу різних факторів ризику.

В.В. Глущенко [8]
є складовою управління фінансами суб’єктів господарювання, основою забезпечення 
стійкого зростаючого припливу грошових коштів, достатнього для забезпечення поточної і 
довготривалої платоспроможності на основі стратегії стабільного економічного зростання

Н.В. Касьянова [10]

це відносини, що виникають на підприємстві щодо досягнення максимально можливого 
фінансового результату за наявності власного капіталу, достатнього для ліквідності і 
фінансової стійкості; можливості залучення інвестиційного капіталу; рентабельності 
вкладеного капіталу; наявності ефективної системи управління фінансами; забезпечення 
прозорості поточного і майбутнього фінансового стану.

В. Ковальов [9] характеристика фінансового положення та фінансових можливостей підприємства.

В.О. Кунцевич [14]
сукупність наявних фінансових ресурсів, можливостей системи щодо їхнього залучення 
та ефективного управління для досягнення тактичних цілей і стратегічної мети 
підприємства – максимізації вартості підприємства в довгостроковому періоді.

І.О. Маслак [15]

сукупність фінансових ресурсів, за допомогою ефективного та раціонального 
використання яких підприємство здатне отримати прибуток та досягти поставленої 
мети своєї діяльності, а також отримати максимально можливий фінансовий результат, 
за рахунок використання наявних власних ресурсів і залучення додаткових коштів на 
найбільш вигідних для підприємства умовах

С.В. Онишко [16] як наявні фінансові ресурси так і їх резерви, які можуть бути використані за певних умов.
Ю.О. Путятин [17] сукупність фінансових спроможностей і можливостей підприємства.

Р.В. Руда [18]
найважливіша характеристика ефективності фінансово-господарської діяльності та 
надійності підприємства, що визначає його конкурентоспроможність та потенціал у 
ділових стосунках, є основою ефективної реалізації фінансових інтересів 

В. Свірський [20]
сукупність наявних та потенційних фінансових ресурсів, що можуть бути мобілізовані 
та реалізовані фінансовою системою за певних умов для забезпечення сталих темпів 
економічного зростання у визначений період.

П.А. Стецюк [22] є ширшим поняттям ніж фінансові ресурси і включає в себе останні.
О.С. Федонін,  
І.М. Рєпіна,  

О.І. Олексюк [23]

це обсяг власних, позичених та залучених фінансових ресурсів підприємства, що ними 
воно може розпоряджатися для здійснення поточних і перспективних витрат.

П.А. Фомін, М.К. 
Старовойтов [24]

це відносини, що виникають на підприємстві для максимально можливого фінансового 
результату та як «... характеристика фінансової незалежності підприємства, його 
фінансової стійкості і кредитоспроможності».

Г.В. Ситник [21]

система наявних фінансових ресурсів та компетенцій, щодо їх ефективної акумуляції в 
необхідних обсягах, розподілу та створенні конфігурацій і пропорцій, які забезпечують 
«стратегічну відповідність» підприємства і генерують цінність для власників та інших 
стейкхолдерів

Таблиця 2 
Вихідні дані для КРА інтегрального показника фінансового потенціалу 

Назва показника Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Інтегральний показник, Y 0,55 0,69 0,47 0,26 0,34 0,26 -0,54 -0,39 0,58
Коефіцієнт покриття, Х1 4,50 3,63 2,42 3,31 1,69 1,85 0,91 0,81 1,11
Коефіцієнт незалежності (автономії), Х2 0,95 0,93 0,86 0,85 0,81 0,88 0,76 0,61 0,70
Коефіцієнт рентабельності активів, Х3 -0,006 -0,003 -0,002 -0,021 - 0,005 -0,012 -0,043 -0,033 0,008
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прибутковості,  платоспроможності,  стійкості  та 
інших фінансових показників).

В  економічній  літературі  виокремлюють  такі 
ключові напрямки фінансового потенціалу підпри-
ємства [2]:

–  він  є  ширшим  поняттям,  ніж  фінансові 
ресурси, оскільки містить у собі останні;

– включає у себе резерви фінансових ресурсів 
як наявних, так і прихованих;

–  передбачає  сукупність  певних  можливостей 
та здатностей підприємства, що можуть бути реа-
лізовані за певних умов;

–  сприяє  підвищенню  стійкості  та  конкуренто-
спроможності підприємства;

–  забезпечує досягнення певного позитивного 
фінансового  результату  та  мобілізацію  наявних 
фінансових ресурсів для ефективного функціону-
вання підприємства.

Загалом виділяють три напрямки оцінки фінан-
сового потенціалу  [3]: ресурсний, який розглядає 
потенціал  як  певний  рівень  наявних  фінансових 
ресурсів;  результативний  –  визначає фінансовий 
потенціал  підприємства  за  спроможністю  виро-
бляти певний обсяг чи рівень позитивного резуль-
тату;  результативно-ресурсний  підхід  містить 
у собі інструменти обох попередніх підходів.

Отже, фінансовий потенціал є складною еконо-
мічною категорією, елементи якої взаємопов’язані 
та взаємообумовлені. Кожен із елементів залежить 
від  рівня  розвитку  підприємства,  конкурентної 
позиції, можливості залучення й поєднання окре-
мих  видів  джерел  фінансування,  ефективності 
системи управління. Оцінка фінансового потенці-
алу є необхідним етапом стратегічного аналізу та 
управління [4]. 

Результати  аналізу  фінансово-економічної 
діяльності  підприємства  харчової  промисловості 
довели,  що  з  2008  р.  по  2015  р.  підприємство 
отримує збиток  і лише у 2016 р. його діяльність є 
прибутковою.  Отже,  фінансовий  потенціал  дослі-
джуваного  підприємства  є  недостатнім,  оскільки 
попри коливання обсягів виробництва та реалізації 
продукції,  збиткова  діяльність  підприємства,  ско-
рочення  чисельності  персоналу  та  питомої  ваги 
робітників  у  ній;  неефективне  його  використання 
та зниження питомої трудомісткості; нераціональне 
використання  основних  фондів  та  матеріальних 
ресурсів, зростання витрат на гривню реалізованої 
продукції; низький коефіцієнт маржинального при-
бутку; переважання витрат та збитків над прибутком 
підприємства  спонукають  до  розробки  програми 
покращення  фінансової  ситуації  на  підприємстві 
засобами економіко-математичного моделювання. 

Застосування інтегрального показника до оцінки 
фінансового  потенціалу  підприємства  полягає 
у  визначенні  можливості  підприємства  у майбут-
ньому ефективно та стабільно здійснювати свою 
діяльність  та  використовувати  свій  потенціал  [8]. 

Зважаючи  на  визначенні  проблеми  стосовно 
зниження рівня фінансового потенціалу в останні 
роки на досліджуваному підприємстві варто засо-
бами  кореляційно-регресійного  аналізу  виявити 
вплив  основних факторів  на  зміну  інтегрального 
показника фінансового потенціалу. Вихідна інфор-
мація  для  проведення  такого  аналізу  подана 
у таблиці 2.

За даними таблиці 2, застосувавши інструмент 
аналізу  даних  «Кореляція»  встановлено,  що  усі 
відібрані фактори чинять суттєвий вплив на  інте-
гральний  показник  фінансового  потенціалу.  Най-
більший  вплив  має  коефіцієнт  рентабельності 
активів (0,9433), а найменший вплив – коефіцієнт 
покриття  (0,6375).  Між  коефіцієнтом  покриття  та 
коефіцієнтом  незалежності  (автономії)  виявлено 
суттєву  залежність  (0,8531),  яка  вказує  на  наяв-
ність мультиколінеарності між ними.

Застосувавши  інструмент  аналізу  даних 
«Регресія»  побудовано  декілька  економетричних 
моделей  зміни  інтегрального  показника фінансо-
вого потенціалу підприємства (таблиця 3)

У таблиці 3 подано загальний вигляд економе-
тричних моделей та наведено їх основні характе-
ристики. Найбільший вплив на зміну інтегрального 
показника  фінансового  потенціалу  підприємства 
здійснює  коефіцієнт  рентабельності  активів.  Це 
доводить і високе значення коефіцієнта кореляції 
(0,9443)  і абсолютне значення параметра моделі 
(21,29), яке показує, що за зміни коефіцієнт рен-
табельності активів на 1% інтегральний показник 
фінансового  потенціалу  підприємства  зросте  на 
21,29 п. Високе значення коефіцієнта детермінації 
у всіх моделях, крім (4 і 5) моделі вказує на суттє-
вий вплив відібраних факторів на зміну інтеграль-
ного показника. Ці ж моделі адекватні  і за крите-
рієм Фішера, оскільки його розрахункове значення 
більше за табличне. 

Достовірність параметрів оцінено за критерієм 
Стьюдента.  Якщо  розрахункові  значення  цього 
критерію  перевищують  його  табличне  значення, 
то  параметри  достовірні.  За  нашими  підрахун-
ками,  у  трьохфакторній моделі  (1),  достовірними 
є  параметри  а1  та  а3  при  таких  змінних  моделі 
як  коефіцієнт  покриття  та  коефіцієнт  рентабель-
ності активів, оскільки їх значення (2,59 та 13,79) 
перевищують  табличне  значення  (2,57)  критерію 
Стьюдента.  У  двох  побудованих  двох  фактор-
них моделях  (2  і 3) та одно факторній моделі  (6) 
достовірними є усі параметри. У одно факторних 
моделях (4  і 5) достовірним є лише параметр а1, 
який  показує, що  при  зміні  коефіцієнта  покриття 
на 1%  інтегральний показник фінансового потен-
ціалу підприємства зменшиться за моделлю (4) на 
0,21 п., а за моделлю (5) на 2,48 п.

За високого значення коефіцієнта детермінації 
та  перевищення  розрахункового  значення  крите-
рію Фішера над його табличним значенням побу-
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довані моделі є адекватними і за ними варто здій-
снювати  прогнозування  інтегрального  показника 
фінансового потенціалу підприємства.

Наступним  етапом  дослідження  є  визначення 
за допомого трендових моделей впливу часового 
фактору на зміну  коефіцієнт покриття  (Р),  коефі-
цієнт  автономії  (А),  коефіцієнт  рентабельності 
активів  (R)  та  інтегрального  показника  фінансо-
вого потенціалу. У результаті побудовано трендові 
моделі за поліноміальною залежністю у таблиці 4.

У побудованих трендових моделях (2 – 3) кое-
фіцієнт детермінації має досить високе значення, 
що вказує на те, що у моделі (2) часовий фактор 
на 98,38% впливає на зміну коефіцієнта покриття 
та  у  моделі  (3)  час  на  78,10%  чинить  вплив  на 
зміну  коефіцієнта  автономії.  Однак,  у  всіх  інших 
моделях  досить  низьке  значення  коефіцієнта 
детермінації, що свідчить про те, що часовий фак-
тор не здійснює суттєвого впливу ні на інтеграль-
ний  показник  фінансового  потенціалу  ні  на  кое-
фіцієнт рентабельності активів. Моделі  (2 та 3) є 
адекватними як за високого значення коефіцієнта 
детермінації так і за критерієм Фішера. Результати 
прогнозування  за  трендовими  моделями  подано 
у таблиці 5.

Як  видно  з даних  таблиці  5  розрахункові  зна-
чення дещо наближені до фактичних значень кое-
фіцієнтів та інтегрального показника фінансового 
потенціалу. Поряд з цим прогнозні значення коефі-

цієнт покриття у 2017 р. дещо нижчі за фактичні та 
розрахункові значення цього коефіцієнта у 2016 р., 
проте у 2018 р. коефіцієнт покриття дещо збільшу-
ється. Прогнозні  значення  коефіцієнтів  автономії 
і  рентабельності  активів  в  майбутньому  мають 
тенденцію до  скорочення.  Інтегральний показник 
фінансового  потенціалу  підприємства  у  наступ-
них  два  роки  буде  зростати,  зокрема  у  2017  р. 
він  збільшиться  на  0,10п.  щодо  розрахункового 
значення 2016 р. і ще на 0,14 п. у 2018 р. Однак, 
порівняно з його фактичним значенням у 2016 р. 
відбувається скорочення інтегрального показника 
фінансового потенціалу підприємства. 

На основі проведених розрахунків, а саме побу-
дови трьох однофакторних моделей (4 – 6), двох 
двохфакторних моделей  (2  –  3),  та  однієї  трьох-
факторної  моделі  (1)  здійснено  прогнозування 
інтегрального  показника  фінансового  потенціалу 
підприємства на 2017 р. та 2018 р. 

Для  кращих  результатів  прогнозування  вико-
ристано  два  способи  розрахунку  прогнозних 
значень  зміни  факторів  впливу  на  інтегральний 
показник  фінансового  потенціалу  підприємства. 
За першим способом зміна факторів впливу відбу-
ватиметься з урахуванням існуючих тенденцій на 
підприємстві, тому застосовано стандартну функ-
цію  «TREND»  для  прогнозування  інтегрального 
показника фінансового  потенціалу  підприємства. 
Другий спосіб прогнозування передбачає, щорічне 

Рис. 1. Динаміка фактичних, розрахункових та прогнозних значень інтегрального показника 
фінансового потенціалу за функцією «TREND»

 
Рис. 2. Динаміка фактичних, розрахункових та прогнозних значень інтегрального показника 

фінансового потенціалу за експертним шляхом
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збільшення значення факторів на 5% експертним 
шляхом. 

Результати  проведених  розрахунків  за  усіма 
способами відображено у таблицях (6 – 7). 

За  результатами  прогнозування  на  основі 
функції  «TREND»  відбулося  зменшення  значень 
за усіма відібраними факторами, що призвело до 
скорочення  інтегрального  показника фінансового 
потенціалу  підприємства  за  усіма  побудованими 
моделями протягом майбутніх двох років. 

За щорічного зростання значення коефіцієнтів 
покриття,  автономії  та рентабельності  активів на 
5%  інтегральний  показник  фінансового  потенці-
алу підприємства зростає за усіма побудованими 
моделями.

На  основі  даних  таблиць  6  –  7,  для  кращого 
відображення  результатів  прогнозування  інте-
грального показника, побудовано графік динаміки 
інтегрального  показника  фінансового  потенціалу 
підприємства  з  прогнозом  на  2017  р.  та  2018  р. 
(рисунок 1 – 2).

Згідно  даних  рисунків  1  –  2  видно,  що  про-
гнозні  значення  інтегрального  показника  фінан-
сового потенціалу відповідно до різних моделей 
значно відрізняються. Прогноз, що здійснювався 
на основі трендових моделей показав скорочення 
результативного показника у 2017 р. та подальше 
їх зростання у 2018 р. Найкращі результати про-
гнозування  отримано,  припустивши,  що  протя-
гом  наступних  двох  років  значення  відібраних 
коефіцієнтів буде збільшуватися щорічно на 5%. 
При  цьому  інтегральний  показник  фінансового 
потенціалу  підприємства  буде  мати  аналогічну 
тенденцію  до  зростання  за  усіма  побудованими 
моделями.

Отже,  на  основі  проведеного  дослідження  та 
побудови прогнозних значень інтегрального показ-
ника  фінансового  потенціалу  підприємства  на 
період з 2017 р. по 2018 р. можна зробити висно-
вок, що за використання експертного методу про-
гнозування  усі  моделі  дали  позитивну  динаміку 
результуючого показника  у майбутньому в порів-
няні з фактичними даними. Тому можна вважати, 
що результати прогнозування інтегрального показ-
ника фінансового потенціалу отримані згідно екс-
пертного методу (таблиця 7, рисунок 2) є кращими 
для  діяльності  та  практичної  можливості  засто-
сування під  час планування  та прийняття  управ-
лінських рішенні на майбутній період. Це поясню-
ється тим, що підприємство самостійно контролює 
зміну тих чи інших факторів впливу на інтеграль-
ний  показник  фінансового  потенціалу,  шляхом 
збільшення їх значень. Що стосується результатів 
прогнозування  інтегрального  показника  фінансо-
вого потенціалу за функцією «TREND» (таблиця 6, 
рисунок  1)  та  за  трендовими  залежностями 
(таблиця  5,  рисунок  1),  можна  сказати,  що  про-
гнозне значення на наступні періоди завжди буде 

залежати від загальної тенденції зміни інтеграль-
ного показника протягом досліджуваного періоду.

Крім  цього,  адміністрації  підприємства  слід 
розробити  систему  заходів  і  для  подальшого 
стабільного  зростання  фінансового  потенціалу.  
Загалом, система заходів для зміцнення фінансо-
вого  потенціалу  підприємства  повинна  передба-
чати [11]:

– постійний моніторинг та подальше передба-
чення зовнішнього і внутрішнього стану підприєм-
ства;

–  втілення  заходів щодо  зниження  зовнішньої 
вразливості підприємства;

–  передбачення  проблемних  ситуацій  та  роз-
робка попередніх заходів для їхнього усунення;

– координацію дій всіх учасників  і контроль за 
виконанням заходів та їхніми результатами.

Заходи,  спрямовані  на  стабілізацію  фінан-
сового  потенціалу  підприємства,  містять  в  собі 
[19]:  моніторинг  попиту  на  продукцію,  що  випус-
кається для розширення ринку; оптимізація собі-
вартості продукції та дебіторської заборгованості; 
обґрунтування можливості одержання довгостро-
кових  кредитів;  аналіз  формування  та  викорис-
тання прибутку для недопущення нераціональних 
виплат; контроль за фінансовим станом підприєм-
ства  і дотриманням обраної фінансової стратегії. 
Зміцнення  фінансового  потенціалу  на  підприєм-
стві  доцільно  здійснювати  за  такими напрямами: 
системний  і  постійний  фінансовий  аналіз  його 
діяльності;  оптимізація  фінансового  стану  щодо 
управління  грошовими  потоками;  впровадження 
управлінського обліку  та оптимізація витрат,  роз-
поділу виручки і вибір найефективнішої дивіденд-
ної  політики  підприємства;  розробка  і  реалізація 
стратегічної фінансової політики підприємства.

Висновки з проведеного дослідження. 
В  результаті  автором  здійснено  огляд  існуючих 
підходів  до  трактування  фінансового  потенціалу 
підприємства та обґрунтовано власне тлумачення 
цієї  категорії.  Досліджено  існуючі  методи  оцінки 
фінансового  потенціалу  та  запропоновано  поєд-
нати  індикаторний та  інтегральний методи з ура-
хуванням видів діяльності підприємства. У роботі 
пропонується оцінити рівень фінансового потенці-
алу за фінансовими коефіцієнтами, які згруповані 
у  декілька  основних  груп,  на  основі  чого  визна-
чена  інтегральна  оцінка  фінансового  потенціалу 
підприємства.  Засобами  кореляційно-регресій-
ного аналізу відібрані основні фактори (коефіцієнт 
покриття,  коефіцієнт  незалежності  (автономії)  та 
коефіцієнт рентабельності активів) та встановлено 
їх суттєвий вплив на зміну інтегрального показника 
фінансового потенціалу підприємства. При цьому 
отримана  система економетричних  та  трендових 
моделей  зміни  інтегрального  показника фінансо-
вого потенціалу, що встановлює взаємозв’язки між 
результативним показником роботи підприємства 
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та фінансовими коефіцієнтами. За допомогою цієї 
системи  моделей  можливим  є  аналіз,  моделю-
вання  та  прогнозування  інтегрального  показника 
фінансового  потенціалу  на  перспективу.  Прове-
дений  аналіз  та  прогнозування  рівня  інтеграль-
ного показника довели, що на підприємстві можна  
і в подальшому зміцнювати фінансовий потенціал 
застосувавши побудовані моделі.
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ECONOMETRIC MODELING OF FINANCIAL POTENTIAL OF THE ENTERPRISE

In the article the essence, the main directions of evaluation and modeling of financial potential of the enter-
prise are considered. The correlation-regression analysis and forecasting of financial potential has proved that 
the company will further improve its level by increasing the coverage coefficients, independence and return 
on assets by applying econometric and trend models. In crisis conditions of the development of the domes-
tic economy, in order to increase the competitiveness of the enterprise,  it  is worth investigating its financial 
potential. It represents the ability of an enterprise to create competitive advantages in order to maximize the 
market value of business, the aspect of which is the determinants of market success and key competencies. 
Full consideration of all issues related to the formation, implementation and increase of financial potential of 
an enterprise can be obtained on the basis of an integrated approach, which is widely used with the use of 
resource, cost and comparative approaches, which are organically complement each other when assessing 
various components of the economic potential of the enterprise.

In modern conditions, management of financial potential, it is advisable to carry out on the basis of eco-
nomic and mathematical models, which will allow to explore the dynamics of enterprise development. Using 
economic and mathematical methods and models will reveal the tendencies of factors influence on the level of 
financial potential of the enterprise. Due to the accumulation of a significant improvement on the methodology 
of economic-mathematical modeling, it is necessary to generalize and implement in practice the activities of 
domestic enterprises.

The purpose of  the scientific article  is  to generalize  theoretical aspects, analyze and model  the  integral 
indicator of the financial potential of the enterprise.

Summarizing various definitions, we will understand financial resources as financial resources for which 
there are relations in an enterprise to achieve its effective functioning (high indicators: liquidity, profitability, sol-
vency, stability and other financial indicators). According to the results of forecasting on the basis of the func-
tion "TREND" there was a decrease in values for all selected factors, which led to a reduction in the integral 
indicator of the financial potential of the enterprise for all models built over the next two years. The forecast of 
the integral index of the financial potential of the enterprise was carried out in three single-factor models, two 
two-factor models and one three-factor model. For the annual growth of the coverage, autonomy and return 
on assets ratios by 5%, the integral index of the financial potential of the company increases according to all 
built models. 

The results of the forecast of the integral indicator of financial potential obtained according to the expert 
method are better for the activity and practical possibility of application during planning and making manage-
rial decisions for the future period. This is explained by the fact that the enterprise independently controls the 
change of certain factors of influence on the integral indicator of financial potential, by increasing their values.
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Постановка проблеми.  Стохастичні  рівняння 
відіграють  сьогодні  центральну  роль  у  моделю-
ванні  ціноутворення  різноманітних  фінансових 
інструментів:  активів,  цінних  паперів,  похідних 
фінансових  інструментів  та  інших  фінансових 
показників [1-3]. Вперше стохастична модель дина-
міки ціни акцій, що ґрунтувалась на броунівському 
русі,  була  побудована  Башелье  [1].  На  її  основі 
Башелье вивів формулу для ціни опціону. Проте 
моделі Башелье притаманний суттєвий недолік – 
ціна акції може набувати від’ємних значень, що не 
відповідає економічному змісту. Наступний важли-
вий крок у стохастичному моделюванні цін фінан-
сових активів був зроблений Самуельсоном [1; 2], 
який запропонував модель геометричного (еконо-
мічного) броунівського руху. На основі моделі гео-
метричного  броунівського  руху Блек  і Шоулз  від-
крили формулу ціни опціонів [1-3]. 

Подальший  розвиток  стохастичного  моделю-
вання  був  пов’язаний  з  узагальненням  моделі 
Блека-Шоулза  [1].  Стохастичні  рівняння  застосо-
вувались також для моделювання процентних ста-
вок, часової структури дохідності облігацій [1; 3-5].  
Ряду моделей притаманні ті ж недоліки, що і моделі 
Башельє  –  випадкова  змінна  може  набувати 
від’ємних значень, що не узгоджується з економіч-
ним змістом фінансового показника. У зазначених 
випадках  виникає  потреба  у  побудові  розв’язків 
з обмеженнями на границі недопустимих значень 

змінної,  тобто  обмеженням  допустимої  області. 
В інших задачах для відомих моделей існує необ-
хідність пошуку розв’язків, що відповідають додат-
ковим зовнішнім умовам.       

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З  того  часу  як Башельє,  а  значно  пізніше Блек 
і Шоулз отримали формули для оцінки вартості 
опціонів  [1;  2],  відбувся  розвиток  та  вдоскона-
лення  зазначених  моделей.  Зокрема  у  моделі 
Башель’є  і моделі  геометричного  броунівського 
руху волатильність ціни активу є сталі величини. 
В результаті виникла чимала кількість моделей, 
де зміна волатильності також задається стохас-
тичними рівняннями. Так,  у відомій моделі Гес-
тона [1; 6] волатильність описується стохастич-
ним  процесом  Феллера,  розглядається  також 
процес Орнштейна-Уленбека для динаміки вола-
тильності  [7].  Стохастичні  моделі  використову-
ються також для опису процентних ставок, побу-
дови часової структури дохідності облігацій [1; 4; 
5]. Найбільш відомі серед них – моделі Мертона 
(еквівалентна  моделі  Башельє),  Васічека  (екві-
валентна  моделі  Орштейна-Уленбека),  модель 
Кокса–Інгерсолла–Росса  (еквівалентна процесу 
Феллера) та ряд інших [1]. Модель Башельє для 
ціни  облігації  та модель Мертона для  процент-
ної ставки вирізняються своєю простотою. Поді-
бно як і для моделі Башелье, випадкова змінна 
моделі Мертона набуває від’ємних значень, що 

ЦІНА ОПЦІОНУ В МОДЕЛІ БАШЕЛЬЄ З ОБМЕЖЕННЯМ
OPTION PRICE FOR BACHELIER MODEL WITH CONSTRAINTS
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Розроблено метод визначення розв’язків 
стохастичних рівнянь у фінансових моде-
лях для заданих граничних умов. Метод 
ґрунтується на рівнянні Фоккера-Планка 
для густини умовної ймовірності, що відпо-
відає стохастичному рівнянню. Побудовані 
розв’язки для густини умовної ймовірності 
на границях задовольняють нульовому 
потоку ймовірності. Шляхом відповідної 
підстановки задача зведена до побудови 
розв’язків з граничною умовою Неймана, 
для чого використані відомі методи мате-
матичної фізики. Розглянутий алгоритм 
продемонстрований на прикладі моделі 
Башельє для ціни акції. Визначена ціни євро-
пейського опціону типу кол, проведено порів-
няння з відомим результатом.
Ключові слова: броунівський рух, стохас-
тичні рівняння, рівняння Фоккера-Планка, 
модель Башельє, ціна опціону.

Разработан метод определения решений 
стохастических уравнений в финансовых 
моделях для заданных граничных условий. 
Метод основан на уравнении Фоккера-
Планка для плотности условной вероят-
ности, что соответствует стохасти-
ческой уравнению. Построенные решения 
для плотности условной вероятности на 
границах удовлетворяют нулевому потоку 
вероятности. Путем соответствующей 
подстановки задача сведена к построению 

решений с граничным условием Неймана, 
для чего использованы известные методы 
математической физики. Рассмотренный 
алгоритм продемонстрирован на примере 
модели Башелье для цены акции. Опреде-
ленна цена европейского опциона типа кол, 
проведено сравнение с известным резуль-
татом.
Ключевые слова: броуновское движение, 
стохастические уравнения, уравнения Фок-
кера-Планка, модель Башелье, цена опци-
она.

A method of determination of solutions of sto-
chastic equation in financial models with a 
given boundary conditions was developed. The 
method is based on Fokker–Planck equation for 
conditional probability density that corresponds 
to stochastic equation. The built solutions for con-
ditional probability density satisfy zero probability 
flow at the boundaries. By means of substitution 
the problem was reduced to building solutions 
with Neumann boundary condition for which 
a well-known methods of mathematical phys-
ics were used. The algorithm considered here 
is demonstrated on the example of Bachelier 
model for assets pricing. The European option 
call prices was etermined. Comparisons with a 
known results were carried out.
Key words: Brownian motion, stochastic equa-
tions, Fokker–Planck equation, Bachelier model, 
option price.
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також  не  узгоджується  зі  змістом  процентної 
ставки.

Постановка задачі. Як  ми  вже  зазначали, 
у  ряді  стохастичних  фінансових  моделей  випад-
кова  змінна  набуває  від’ємних  значень,  що  не 
має   економічного  змісту. Одним  із  способів  усу-
нення  цього  недоліку  –  завдання  обмеження  на 
область визначення випадкової змінної. Досягнути 
цього можна за допомогою введення додаткових 
зовнішніх  граничних  умов  для  стохастичних  рів-
нянь. Проте граничні умови доволі складно засто-
совувати  у  випадку  самих  стохастичних  рівнянь, 
більш зручним є використання рівняння Фоккера – 
Планка для густини умовної ймовірності. Тоді гра-
ничній умові відповідатиме нульовий потік ймовір-
ності  [8, 9], що обмежуватиме область визначення 
змінної моделі. В даній роботі на прикладі моделі 
Башельє для ціни акції ми продемонструємо спо-
сіб  обмеження  для  моделі,  де  змінна  величина 
набуває лише додатних значень.  

Виклад основного матеріалу.
Граничні умови для стохастичних рівнянь
Розглянемо  стохастичне  рівняння  динаміки 

ціни фінансового активу вигляду 
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.               (1)
Тут μ(S) – визначає дрейф ціни, σ(S) – визначає 

її дисперсію (волатильність), які можуть залежати 
також  від  змінної  моделі.  Величина  dW(t),  у  рів-
нянні  (1)  задає  стандартний  вінерівський  процес 
[1; 8], який визначаються характеристиками: 
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.
Тут усереднення проводиться за всіма можли-

вими реалізаціями вінерівського процесу. 
Як  відомо  [1;  8],  стохастичному  рівнянню  (1) 

відповідає  рівняння Фоккера-Планка для  густини 
ймовірності P(S, t) 
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Рівнянню (2) задовольняє також густина умов-
ної ймовірності П(S, t, S0) 
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,           (3)

де  Р(S0)  –  густина  ймовірності  у  початковий 
момент часу t = 0.  

Інтегрування у (3) відбувається на всій області 
визначення  змінної S.  Як  відомо  [8;  9],  рівняння 
(2)  можна  записати  також  у  вигляді  збереження 
потоку ймовірності J(S, t) 
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де J(S, t) визначається виразом  
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З  умови  нормування  ймовірності  випливає, 
що  потік  ймовірності  на  границях  області  дорів-
нює нулю. Ця умова буде використана нами для 
введення обмежень на область визначення змін-
ної стохастичної моделі. А саме, пошук розв’язків 

моделі (1), які обмежені на границі G, здійснюється 
за умови рівності нулю потоку J(SG, t) = 0 на  цій 
границі. Неважко показати [8], що виконуючи у рів-
нянні J(SG, t) = 0 заміну: 
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для функції Рv(S, t)  на  границі G  виконувати-
меться умова Неймана 
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SРv(SG, t) = 0. В резуль-
таті  побудова  розв’язків  рівняння  (2)  з  додат-
ковими  граничними  умовами  зведеться  до 
побудови  розв’язків  Рv(S, t),  що  задовольняють 
умові Неймана на цій границі. Для побудови таких 
розв’язків Рv(S, t) зручно використати методи роз-
винуті у задачах математичної фізики [10; 11]. 

Модель Башельє з обмеженням (S > 0)
Стохастична динаміка ціни акції у моделі Баше-

льє задається рівнянням [1]:
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де μ, σ – сталі величини.
Стохастичне  рівняння  (7)  має  наступний 

розв’язок [1]   
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де S0  – значення ціни акції в момент часу t = 0,  

вважається також, що W(0) = 0. Очевидно, змінна 
S(t) у (8) може набувати значень на всій множині 
дійсних  чисел  S(t)  ∈ R.  На  основі  розв’язку  (8)  
знайдемо, що ціна акції S(t) в момент часу  t нор-
мально  розподілена  з  наступними  характеристи-
ками: 
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; υ(t) = υ√t.                (9)
В  результаті  густину  умовної  ймовірності  роз-

поділу випадкової величини S запишемо у вигляді
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На  основі  (10)  знайдемо  ймовірність  того, що 
випадкова  величина  S  в  момент  часу  t  набуває 
від’ємних значень
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Очевидно, що ймовірність PS<0 (t) зростатиме із 
збільшенням волатильності σ і зменшенням пара-
метра μ. Зрозуміло, що середні значення цінових 
характеристик  акцій  є  зваженими  величинами  як 
додатних так і від’ємних значень змінної S. Як ми 
вже зазначали, модель типу (7) часто використо-
вується  у  різних  дослідженнях  через  її  простоту. 
Зокрема, таку ж модель застосовують для моде-
лювання  динаміки  процентних  ставок,  де  вона 
носить назву моделі Мертона [1].  

Густину умовної ймовірності П(S, t, S0) (3), тлу-
мачать  також  як  густину  ймовірності  переходу  
з точки (S0, 0) в точку (S, t) [8; 9]. З метою пошуку 
необхідних розв’язків наведемо ряд перетворення 
для густини ймовірності Р(S, t), на основі яких зна-
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йдемо розв’язок для густини умовної ймовірності 
П(S, t, S0) з граничною умовою. 

Отже, підставляючи параметри моделі (7) у рів-
няння (2), отримаємо
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Наступним  кроком  у  рівнянні  (11)  виконаємо 
заміну
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,          (12)

де функція Рv(S, t) задовольняє рівняння
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Як  ми  зазначали  раніше  (див.  формулу  (6)) 
на  основі  розв’язку  Рv(S, t)  будується  розв’язок 
з  граничною  умовою  Неймана  в  точці  S = 0.  
Тоді  розв’язок  Р(S, t)  буде  задовольняти  нульо-
вому потоку в точці S = 0, що відповідно обмежува-
тиме область визначення змінної у моделі Баше-
лье для S > 0. 

Для пошуку зазначеного розв’язку Рv(S, t) здій-
снимо ряд перетворень у рівнянні  (13). Спочатку 
усунемо  доданок  з  першою похідною  за S  у  рів-
нянні (13) за допомогою заміни:
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Функція Р1(S, t) задовольняє таке рівняння   
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Отримане рівняння (15) відоме у математичній 
фізиці  і  описує  поширення  тепла  [8;  9].  Відомий 
розв’язок П1(S, t, S0) задачі Коші для цього рівняння 
з  початковою  умовою 
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,  
який  носить  назву  фундаментального  розв’язку. 
Функція  П1(S, t, S0)  є  також  функцією  Гріна  рів-
няння (15) і визначається наступним виразом [8]
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Наведений розв’язок заданий на усій осі S ∈ R   
і задовольняє граничним умовам на нескінченості
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На основі П1(S, t, S0) отримаємо функцію Гріна 

функцію Пv(S, t, S0) для рівняння (13):
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а також отримаємо зв’язок з густиною умовної 
ймовірності П1(S, t, S0) (також функцією Гріна рів-
няння (11)) 

2







−Π






=Π 2

0
020

2exp),,(2exp),,(
σ
µ

σ
µ SStSSStS v








 −−
−=Π

t
tSS

t
StS 2

2
0

20 2
)(exp

2
1),,(

σ
µ

pσ

∫
∞

−Π=
0

00 ),,(),,( dteStSSsSK ts
vv

( )

( )













>












 ++
−−

<












 −+
−

=

.,2exp

;,2exp

),,(

02

22

0

02

22

0

0

SSsSS

SSsSS

SsSKv

σ
µσµ

σ
µσµ

),,( 0SsSK N
v

00 ),,(
=

∂
S

N
vS SsSK

),,( 0SsSK N
v

),,( 0SsSKv

),,( 0SsSK N
v

),,(),,(),,( 000 SsSKSsSKSsSK vv
N
v ∆−=

)0,,0(
),,0()0,,(

),,(
,,

2
0,,

0
0

0

sK
SsKsSK

SsSK
SSv

SvSv
v ∂

∂∂
=∆

),,( 0SsSK N
v

( )
( )

( ) ( )












 +
+−−−×

×
+++

+−
=∆

2

22

020

2222

22

0

2exp

22
2),,(

σ
σµ

σ
µ

σµµσµ

σµµ

sSSSS

ss
sSsSKv

),,( 0SsSK N
v







−






= 2

0
020

2exp),,(2exp),,(
σ
µ

σ
µ SSsSKSSsSK N

v
J

),,(),,(),,( 000 SsSKSsSKSsSK J ∆−=

( )
( )

( ) ( ) .2exp

22
2),,(

2

22

020

2222

22

0










 +
+−−×

×
+++

+−
=∆

σ
σµ

σ
µ

σµµσµ

σµµ

sSSSS

ss
sSsSK

. (18)

Здійснюючи підстановку (17) у (18) отримаємо
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Зрозуміло,  що  розв’язок  співпадає  з  наведе-
ним у (10). Поряд з цим ми визначили Пv(S, t, S0), 

на основі якого побудуємо розв’язок з граничною 
умовою Неймана у S = 0. 

Загальний спосіб побудови таких розв’язків для 
функцій  Гріна  рівняння  Шредінгера  розглянутий 
у  [10;  11].  Як  відомо,  рівняння  Шредінгера  зво-
диться  до  рівняння  Фоккера-Планка  введенням 
уявного часу, тому результати отримані для функ-
цій Гріна легко переносяться на випадок  густини 
умовної ймовірності [9; 12]. 

Для  застосування  зазначеного  методу  необ-
хідно  знайти  перетворення  Лапласа  за  часовою 
змінною від Пv(S, t, S0)
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Безпосереднім  інтегрування  у  (20)  отримаємо 
[13] зображення Лапласа Kv(S, s, S0)
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Далі  на  основі  знайденого  зображення  побу-
дуємо  функцію 
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,  що  задовольняє 
умові  Неймана  у  точці  S = 0  (
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).  
Шукана функція 
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  буде  сумою  вихідної 
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  та  складової  побудованої  за  певним 
правилом [10; 11] на основі Kv (S, s, S0). В резуль-
таті для 
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У  чисельнику  формули  (23)  присутні  похідні 
першого порядку за S і S0 в точках S, S0 = 0, у зна-
меннику – похідна другого порядку за S і S0 в точ-
ках S, S0 = 0. Побудоване таким чином зображення 
Лапласа 
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  густини умовної ймовірності 
задовольняє умові Неймана в точці S = 0 і визна-
чене на півосі S, S0 ≥ 0. Безпосереднім обчислен-
ням на основі формул (21) і (23)  знайдемо

2







−Π






=Π 2

0
020

2exp),,(2exp),,(
σ
µ

σ
µ SStSSStS v








 −−
−=Π

t
tSS

t
StS 2

2
0

20 2
)(exp

2
1),,(

σ
µ

pσ

∫
∞

−Π=
0

00 ),,(),,( dteStSSsSK ts
vv

( )

( )













>












 ++
−−

<












 −+
−

=

.,2exp

;,2exp

),,(

02

22

0

02

22

0

0

SSsSS

SSsSS

SsSKv

σ
µσµ

σ
µσµ

),,( 0SsSK N
v

00 ),,(
=

∂
S

N
vS SsSK

),,( 0SsSK N
v

),,( 0SsSKv

),,( 0SsSK N
v

),,(),,(),,( 000 SsSKSsSKSsSK vv
N
v ∆−=

)0,,0(
),,0()0,,(

),,(
,,

2
0,,

0
0

0

sK
SsKsSK

SsSK
SSv

SvSv
v ∂

∂∂
=∆

),,( 0SsSK N
v

( )
( )

( ) ( )












 +
+−−−×

×
+++

+−
=∆

2

22

020

2222

22

0

2exp

22
2),,(

σ
σµ

σ
µ

σµµσµ

σµµ

sSSSS

ss
sSsSKv

),,( 0SsSK N
v







−






= 2

0
020

2exp),,(2exp),,(
σ
µ

σ
µ SSsSKSSsSK N

v
J

),,(),,(),,( 000 SsSKSsSKSsSK J ∆−=

( )
( )

( ) ( ) .2exp

22
2),,(

2

22

020

2222

22

0










 +
+−−×

×
+++

+−
=∆

σ
σµ

σ
µ

σµµσµ

σµµ

sSSSS

ss
sSsSK

. (24)

Тоді зображення Лапласа Kj(S, s, S0) знайдене 
на основі 
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  (25)

задовольняє  умову  рівності  нулю  потоку  ймо-
вірності  в  точці S = 0.  Відповідно,  підставляючи 
вирази (21), (24) у (25) отримаємо:
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  (27)

Здійснюючи  обернене  перетворення  Лапласа 
[14] для (27), отримаємо густину умовної ймовір-
ності для моделі Башельє задану на півосі
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Тут означено інтегральну функцію нормального 
розподілу 
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Таким  чином,  формула  (28)  дає  розв’язок 
поставленої  задачі  –  визначає  густину  умовної 
ймовірності в моделі Башельє для додатних зна-
чень випадкової змінної. 

Зазначимо,  дещо  подібний  метод  обмеження 
для  стохастичного  рівняння  використовувався 
у [15], де замість умови нульового потоку на гра-
ниці обмеження використовувалась умова Діріхле 
та відповідний розв’язок для функції Гріна [10; 11].    

Знайдена ПJ (S, t, S0) дозволяє визначити харак-
теристики  моделі  і,  зокрема,  ціну  європейського 
опціону  кол.  Як  відомо  [1],  ціну  опціону  можна 
визначити як дисконтоване за безризиковою став-
кою r (у формулі (28) слід здійснити заміну 
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середнє значення платіжної функції
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Тут позначена платіжна функція  
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де K  –  страйк  ціна,  Т –  термін  до  виконання 

опціону. 
Підставляючи розв’язок  (28) у формулу  (29) в 

результаті  інтегрування  для  моделі  Башельє  на 
півосі отримаємо формулу для ціни опціону:
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Тут  через  С0(Т)  позначена  відома  формула 

Башельє для європейського опціону кол [1], дода-
нок ∆С(Т) зумовлений обмеженням моделі Баше-
льє  на  піввісь.  Можна  показати,  що  ∆С(Т)  >  0, 
тобто  ціна  опціону  зростає. Серед  особливостей 
доданку ∆С(Т) виділимо його залежність від ціни 

S0 також у випадку  K = S0, в той час як для стан-
дартної моделі Башельє С0(Т) така залежність від-
сутня. 

Висновки з проведеного дослідження. 
В  даній  роботі  розглянуто  спосіб  побудови 
розв’язків  стохастичних фінансових моделей, що 
задовольняють  певним  граничним  умовам.  Для 
цього  використовується  розв’язки  рівняння  Фок-
кера-Планка  для  густини  умовної  ймовірності. 
Введення обмежень для випадкової  змінної екві-
валентне  побудові  розв’язків  з  нульовим  пото-
ком  ймовірності  на  границях  обмежень.  Пошук 
зазначених  розв’язків  зручно  звести  до  пошуку 
розв’язків, що  задовольнять умовам Неймана на 
границях  області.  У  свою  чергу  подібна  задача 
вивчається  у  математичній  фізиці  –  побудова 
функцій Гріна рівняння Шредінгера, що задоволь-
няють  умові  Неймана.  Застосування  зазначених 
методів дозволяє розробити ефективний алгоритм 
для побудови розв’язків стохастичних рівнянь для 
заданих граничних умов.

Запропонований спосіб застосований до моделі 
Башелье цінової динаміки акцій, для якої отрима-
ний розв’язок заданий для додатних значень ціно-
вої змінної S > 0. Отримано також формула ціни 
опціону  для  з  урахуванням  обмеження  в  моделі 
Башельє. Більш детальний аналіз отриманої фор-
мули опціону з використанням статистичних даних 
буде предметом наступних досліджень.  
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OPTION PRICE FOR BACHELIER MODEL WITH CONSTRAINTS

A method of finding solutions of stochastic equations of financial models with given boundary conditions 
was  developed.  Because  boundary  conditions  are  difficult  to  apply  in  case  of  stochastic  equations,  the 
method is based on Fokker–Planck equation for conditional probability density. It is shown that the bound-
ary condition which limits the definition domain of a model’s variable must have a respective zero probability 
flow.  That’s why finding a solution of conditional probability density (according to stochastic model) is done 
providing that the probability flow at the boundary equals to zero. By substitution the problem is reduced to 
building solution with Neumann boundary condition for which a well-known methods of mathematical phys-
ics were used.

A list of stochastic models in financial modeling is diverse. A considerable part of them are a generalization 
of geometric Brownian motion model and Black-Scholes model  for option pricing accordingly. An  important 
direction of stochastic modeling  is related to  interest rates,  time based profitability structure. Many of men-
tioned models have same drawbacks that the Bachelier models, mainly that the stochastic variable can have 
negative values, which doesn’t comply with the economical meaning of the financial indicator. 
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Proposed method gives an ability to build solutions with constraint at the bound of unacceptable values of 
the variable. As a result the variable can have values only from allowed domain of values. Also one can build 
new solutions for stochastic financial models, which are conditioned with certain external constraints. Introduc-
tion of boundary conditions in modeling of price dynamics of assets will also influence estimates of derivative 
financial instruments.

Developed algorithm is demonstrated on the example of Bachelier model for assets price. For Bachelier 
model of assets price dynamics a solution was obtained for conditional probability density which is defined 
only  for positive values of price variable. Based on conditional probability density, a  formula of option call 
price was calculated. The stated formula of option price contains two terms, one of them is a known Bachelier 
result C0(T), the other ∆C(T) is due to the Bachelier model was constraint to semiaxis. It was shown that the 
additional term is greater than zero ∆C(T) > 0, meaning that option price is increasing. Among the features 
of additional term one can outline its dependency from assets price S0, even in case of K = S0 (strike price 
of assets equals to the initial assets price), which is not a characteristic of a standard Bachelier С0(Т) model.
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  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Постановка проблеми.  Інституціоналіза-
ція  інноваційної  сфери  свідчить  про  наміри 
господарюючих  суб’єктів  створити  сприятливе 
середовище  у  вигляді  впровадження  відповід-
них  норм  та  правил  за  допомогою  механізмів 
правово-економічної  регулюючої  діяльності 
для  інновацій.  Недовершене  інституціональне 
забезпечення  в  сфері  інноваційної  діяльності 
в  державі  обумовлене  слабкістю  інститутів 
формального  характеру  (суспільні  та  державні 
установи,    рівень  професійної  та  вищої  освіти, 
процес  росту  фінансового  ринку,  незалежність 
судової влади, права власності,  захист в сфері 
інтелектуальної власності, технологічна озброє-
ність),  а  також  недовершеністю  неформальних 
інститутів (існування людського капіталу, рівень 
в області  громадської  культури, довіра суспіль-
ства до  існуючої влади) та присутністю інститу-
ціональних пасток (тінізація економіки, корупція, 
влада-власність). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням  щодо  виведення  на  ринок  інновацій 
та  впровадженням  присвячено  праці  багатьох 
учених,  зокрема,  необхідно  відзначити  вклад 
у  розробку  проблематики  інноваційного  розви-
тку  Й. Шумпетера.  Значна  увага  методологічним 
і  теоретичним  засадам  інституціональногосере-
довища  в  умовах  інноваційної  економіки  приді-
ляється  у  працях  таких  вітчизняних  дослідників 
як  Т.  Гайдай  [1],  С.  Гасанов  [2],  В.  Гриценко  [3], 
Т. Єфименко [4], О. Катиграбова [5], П. Леоненко 
[6], В. Тарасевич [7] та ін.

Постановка завдання.  Метою  статті  є  роз-
робка  науково  обґрунтованих  пропозицій  щодо 
визначення  ролі  інституціональногосередовища 
в умовах інноваційної економіки.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Одними з ключових закономірностей економічного 
розвитку  в  довгостроковій  перспективі,  на  думку 
С. Ю. Глазьєва є нелінійність траєкторій та цикліч-
ність  серед  процесів  техніко-економічного  розви-
тку,  поширення  і  заміщення  технологій,  а  також 
наявність  між  фазами  життєвого  циклу  еволюції 
технологій розривів, подолання яких залежать від 
становища інститутів щодо забезпечення науково-
технічного прогресу. В свою чергу інституціональне 
середовище істотну роль відіграє у процесах роз-
витку  суб’єктів  і  економічних  систем,  створюючи 
можливості  і  надаючи  для  здійснення  трансфор-
маційних процесів ресурси, якими є процеси інно-
ваційного розвитку. Крім того, на думку М. Портера 
та  інших  зарубіжних  науковців  сучасності,  сам 
перехід від сировинної економіки, що залежить від 
інвестицій  іноземних  інвесторів  через модерніза-
цію економіки до  інноваційної  економіки, що для 
України характерно в даний час, залежить від  вну-
трішніх інститутів та їх функціонування. 

Інститути  як  системи  прийнятих  у  суспільстві 
норм і правил (у класичному трактуванні Д. Норта), 
що забезпечують функціонування економіки і дер-
жави,  створюють  для  всіх  економічних  суб’єктів 
рівні умови функціонування та здійснення еконо-
мічної діяльності. Тому в даний час саме механізм 
інституціональногорегулювання  економіки  в  про-
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тивагу  прямим  державним  інвестиціям  в  окремі 
«стратегічні» або «пріоритетні» галузі є особливо 
значущим.

Інститути,  звичайно,  створюються  людьми,  і 
саме люди розвивають та змінюють інститути, при 
цьому  формуються  можливості  якими  володіють 
члени суспільства  [1,  c.  87]. Тому  і  організації  та 
підприємства для того створюються, щоб ці мож-
ливості  використовувати,  і  по  мірі  свого  розви-
тку вони ж  і  змінюють  інститути. Згідно Д. Норту, 
результуючий  напрямок  інституціональних  змін 
формується за рахунок: 

–  «ефекту  блокування»,  який  виникає  вна-
слідок  симбіозу  організацій  і  інститутів  на  основі 
структури  мотивів  спонукання,  що  створюється 
цими інститутами; 

– зворотнім впливом змін в можливостях сприй-
няття і реакції індивідів.

При поясненні інституціональних змін (які, без-
сумнівно, значимі у процесах інноваційного розви-
тку) найбільш доцільно використання еволюційної 
теорії: неефективні інститути з плином часу відми-
рають, а ефективні відповідно виживають, в силу 
цього  відбувається  поступово  розвиток  ефектив-
ніших  форм  соціальної,  політичної  і  економічної 
організації. Сама ж неефективність одних і ефек-
тивність  других  механізмів  координації  проявля-
ється  в  результаті  інституціональної  метаконку-
ренції,  тобто конкуренції  інститутів. За аналогією 
з  ринковою  конкуренцією  на  інституціональному 
ринку відбувається відбір  інститутів в залежності 
від  їхньої  здатності  охоплювати  найбільшу  кіль-
кість  взаємодій  ринкових  агентів  при  порівняно 
низькому  рівні  транзакційних  витрат.  При  цьому 
існує і «неконкурентний» інституціональний ринок, 
існування  якого  може  призводити  до  погіршую-
чого відбору інститутів і консервації даної ситуації 
у вигляді стійкої, але не зовсім ефективної рівно-
ваги (або нерівноваги).

Нерівноважні  (і  неефективні  рівноважні)  ситу-
ації,  що  складаються  на  ринку,  які  характеризу-
ються  неефективними  інститутами,  можуть  при-
звести до виникнення «інституціональних пасток» 
[2, c. 24]. Неефективність проявляється в тому, що 
такий  інститут  залучає економічних агентів  низь-
кими витратами на «вході»,  при цьому в процесі 
функціонування виникають значні поточні витрати, 
а на «виході» – більш високі витрати. При цьому 
не будь-який неефективний інститут є «пасткою», 
а сама «пастка» не завжди є наслідком дисфунк-
ції  інституту (наприклад, сучасна біржа, механізм 
споживчого та іпотечного кредитування). 

Отже,  динамічні  процеси  в  економіці  при-
зводять  до  створення  економічних  ситуацій,  які 
характеризують нерівновагу не тільки на товарних 
ринках, але і на інституціональному ринку. Таким 
чином, інноваційна економіка, в тому числі і спря-
мована на відбір або створення ефективних інсти-

тутів,  що  забезпечують  ефективне  регулювання 
та координацію економіки. 

Держава  може  запропонувати  економіці 
«традиційну»  для  себе  форму  впливу  –  ство-
рення  і реалізація механізму державної політики; 
в даному випадку мова йде про державну техно-
логічну політику, в рамках якої визначаються (оби-
раються) пріоритети напрямів технологічного роз-
витку економіки [3, c. 40]. 

В  умовах  науково-технічного  прогресу,  коли 
держава  виступає  його  прискорювачем,  вона  і 
створює  ті  інститути,  які  би міг  створити  вільний 
ринок, – квазіринкові інститути. 

Модернізація  як  процес  удосконалення  щодо 
макроекономічної  системи  (рис.  1)  спирається 
на два напрямки: 

–  методи  та  інструменти  стимулювання  еко-
номічного  зростання  (гарантії  за  кредитами, 
податкові пільги, субсидії тощо, а також розробка 
довгострокових планів розвитку економіки із ство-
ренням стимулів до участі у програмах приватного 
сектору); 

–  вдосконалення  інститутів,  тобто  інституціо-
нальні  реформи  (в  основному  оновлення  діючих 
інститутів  і  створення  нових  інститутів,  перш  за 
все, в цілях зниження транзакційних витрат).

– зростання ролі  інформації та  інформаційних 
технологій,  що  веде  до  подальшого  зростання 
попиту на інформацію про діяльність всіх провід-
них інститутів і організацій, підвищує вимоги до їх 
прозорості.

Якість  інститутів  для  економічного  зростання 
створюється за рахунок інституціональних транс-
формацій  (обов’язково  при  наявності  можливос-
тей уникнути «інституціональні пастки») на основі 
таких процесів, що є предметами сучасної інститу-
ціональної теорії  (до речі, одночасно  і аспектами 
економічної політики держав): 

– рекомбінація (оновлення) діючих інститутів; 
– проектування (створення) нових інститутів; 
– імпорт запозичених інститутів; 
–  трансформація  у  нові  формальні  інститути  

(і назад) існуючих неформальних інститутів; 
– адаптація до нових неформальним (і назад) 

існуючих формальних інститутів. 
Так,  державою  спеціально  створюються  нові 

інститути  –  інститути  розвитку,  покликані  забез-
печувати перерозподілення ресурсів на зиск про-
ектів розвитку, направлених на створення потен-
ціалу щодо економічного зростання [6, c. 54]. При 
цьому  суб’єктивно  створювані  інститути  повинні 
бути  адекватними об’єктивним економічним  умо-
вам і проектуватися з урахуванням ступеня їх від-
повідності потребам економічних суб’єктів. 

На нашу думку, саме створення нових інститу-
тів доцільно в  тих секторах, де «провали ринку» 
і  неефективність  вже  діючих  інститутів  найбільш 
очевидна.  Тим  не  менш  повністю  оновити  інсти-
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туціональне  середовище  неможливо  –  впрова-
дження  нових  інститутів  слід  здійснювати  при 
одночасному  збереженні  вже  діючих  інститутів, 
поступово відмовляючись від неефективних. 

Слід також зазначити, що існує позиція, згідно 
з  якою  інститут  взагалі  створити  не  можна, 
оскільки  таким  чином  «псевдоінститут»  буде 
виступати як засіб досягнення цілей певної вузь-
кої групи суб’єктів і може просто «прижитися». При 
втраті примусового або мотивуючого впливу такий 
«псевдоінститут»  зникне,  не  знайшовши  інститу-
ціональної  форми.  Тому  інститути  формуються 
тільки на основі еволюції, і, на думку Р. Б. Клейнера 
можливо  створення  відносно  працюючих  «квазі-
інститутів»  для  тимчасового  виконання  функцій 

в рамках допоміжних стратегій розвитку інституці-
ональногосередовища суспільства. 

Виникнення  інституту  можливо,  якщо  підпри-
ємства, здійснюючи інноваційний розвиток, будуть 
формувати компроміси, як між собою, так і в сус-
пільстві  в  цілому  [7,  c.  53].  Поява  стійких  комп-
ромісів  призведе до  того, що  в  суспільстві  вини-
катимуть  конвенції,  які  забезпечують  розвиток 
окремих  підприємств  і  які  будуть  підтримуватися 
державою. Такі спільні зусилля повинні привести 
до формування  інноваційних  інститутів на основі 
спеціальних «організаційних платформ» (рис. 2). 

Більш  суттєвою  проблемою  є  перетворення 
та адаптація  інститутів. Так,  існує механізм запо-
зичення  інститутів  –  «трансплантація  інститу-

Модернізація

на основі методів та 
інструментів стимулювання 

економічного зростання
на основі вдосконалення 

інститутів

Модернізація на основі взаємодії держави, бізнесу і суспільства

Ініціація і підтримка экономическою 
зростання за рахунок використання 
державою інструментів державної 
політики:
• державні цільові програми підтримки; 
• державні закупівлі; 
•пільгові кредити 
• підтримка конкурентоспроможних 
виробничо-технологічних структур;  
• державно-приватне партнерство;  
•протекціонізм;  
•субсидування відстаючих або 
передових галузей. 

Інституціональні реформи (при наяв-
ності можливостей уникнути «інститу-
ціональні пастки»): 
• оновлення (рекомбінація) діючих 
інститутів; 
• створення (проектування) нових 
інститутів; 
• імпорт запозичених інститутів; 
• трансформація існуючих неформальних 
інститутів у нові формальні інститути  (і назад)  
• адаптація існуючих формальних 
інститутів до нових неформальним 
(і назад)

Швидке економічне зростання полегшує вдосконалення інститутів

                                                     Висока якість інститутів сприяє економічному зростанню

Стратегія модернізації - траєкторія зміни інститутів і економічної

політики, що з’єднує поточний стан з бажаним

Рис. 1. Процес модернізації з позиції інституціонального регулювання

Джерело: розроблено автором
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тів»,  де  інститути  виступають  як  об’єкти  купівлі- 
продажу.  Такий механізм,  на  думку  ряду  вчених-
інституціоналістів дає можливість виграшу в про-
цесах впровадження норм і стандартів, що визна-
чають інститути, через вже проведену перевірку їх 
ефективності. Зазначимо, що так звана «наздога-
няюча модернізація» в цьому  контексті дозволяє 
підвищити  ефективність  і  комплексність  інститу-
ціональних перетворень у перехідних або еконо-
міках, що розвиваються. Однак слід враховувати, 
що  інститути,  які  імпортуються  можуть  функціо-
нувати не так, як очікується, оскільки у них може 
не бути необхіднї  їм політичної, економічної бази 
та інституціональногосередовища.

На  нашу  думку,  теоретичне  обґрунтування 
цілеспрямованого  і  обґрунтованого  формування 
ефективних  економічних  інститутів  та  в  цілому 
інституціональногосередовища доцільно на основі 
синтезу  підходів  «вирощування»  і  «транспланта-
ції»  інститутів,  включаючи  оновлення,  створення 
(в тому числі і інститутів розвитку як окремий вид 
інститутів),  імпорт,  імітацію, трансфер, модифіка-
цію, рекомбінацію та інші способи керованої інсти-

туціоналізації. При цьому необхідний перехід  від 
механізму запозичення до вирощування інститутів 
як поступове впровадження і вбудовування в існу-
ючу систему інститутів, які, зокрема, стимулювали 
подальший розвиток науково-технічного прогресу.

Слід  зазначити,  що,  наприклад,  промислові 
підприємства в рамках модернізації можуть отри-
мати  певні  переваги,  виходячи  з  того,  в  якому 
саме інституціональному середовищі вони функці-
онують. Так, згідно з теорією різноманітності капі-
талістичних  систем,  існують  три форми  ринкової 
економіки: 

•  LME  (liberal  market  economy)  –  ліберальна 
ринкова  економіка,  орієнтована  на  радикальні 
інновації; 

• CME (coordinated market economy) – регульо-
вана ринкова економіка, орієнтована на конкурен-
цію за рахунок поетапних  інновацій, що розвива-
ються, у виробничих мережах; 

•  DME  (depended market  economy)  –  залежна 
ринкова економіка, що характеризується низьким 
рівнем внутрішніх  інвестицій,  залежністю від  іно-
земного капіталу і транснаціональних корпорацій. 

Інноваційно-орієнтована економіка 
(суспільство, побудоване на знаннях)

Базис:
підтримка держави 

Організаційні платформи, 
засновані: 
1) на приватній ініціативі; 
2) організаціях та 
підприємствах; 
3) організації та конвенціях 
(галузеві);

Інноваційні інститути

Угоди і конвенції

Організації, що реалізують    
к нові ідеї

Організаційні платформи, 
засновані: 
4) на організаціях і 
підприємствах, конвенціях 
та інноваційних інститутах 
(міжгалузеві); 
5) конвенціях і інноваційних 
інститутах; 
6) інноваційних інститутах.Базис:

ініціатива індивіда (групи індивідів)

Економіка, орієнтована на масове 
виробництво (суспільство, 

побудоване на виробництві)

1

2
3 4

5 6

Рис. 2. Інституціональні основи організаційних платформ

Джерело: розроблено автором
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Висновки з проведеного дослідження. Отже, 
на основі проведених міркувань, ми можемо зро-
бити висновок про те, що існує об’єктивна необхід-
ність формування  теорії  інституціональних  пере-
ваг  економічних  суб’єктів,  основним  положенням 
якої може бути наступне: економічний суб’єкт (під-
приємство  або  організація),  дотримуючись  прин-
ципів інституцоналізації, отримує інституціональні 
переваги  для  здійснення  перетворень  в  умовах 
інноваційної економіки. 

Так, українські промислові підприємства потре-
бують  модернізації.  Тому  вони  в  певному  плані 
пред’являють попит на інститути модернізації (онов-
лення,  створення  або  редагування),  тим  самим 
сприяючи  збільшенню  швидкості  інституціональ-
них  перетворень  та  досягнення  їх  ефективності. 

Таким  чином,  зміни  в  системі  інститутів  є 
результатом  дії  науково-технічного  прогресу  на 
загальноекономічні процеси і процесів модерніза-
ції і технологічного розвитку промислових підпри-
ємств, яким зацікавленим економічним суб’єктам 
необхідні  інституціональні ресурси для реалізації 
програм модернізації та інноваційного розвитку як 
інституціональні можливості, для зміцнення конку-
рентних переваг і отримання прибутку. 

Отже,  виходячи  з  положень  інституціональної 
теорії,  ми  пропонуємо  рішення  завдання  інно-
ваційного  розвитку  промисловості  як  виконання 
зобов’язуючого  (експліцитного)  контракту,  який 
укладається  між  інститутом  (як  власником  інсти-
туціональних  ресурсів  для  модернізації)  і  еконо-
мічним суб’єктом – промисловим підприємством. 
У  контракті  на модернізацію  повинні  бути  визна-
чені права і відповідальність кожної із сторін у від-
ношенні  до  ресурсів  розвитку  промисловості, 
принципи взаємодії і координації, пропорції розпо-
ділу ризиків,  витрат  і  вигод від  здійснення діяль-
ності промислового підприємства. 

При цьому предметом такого контракту повинні 
бути  правила  обміну  та  взаємного  використання 
ресурсів  з  метою  отримання  вигод  обома  сторо-
нами внаслідок довгострокового розвитку промис-
ловості. Так,  сторони обмінюють обіцянки частки 
кожного  в  очікуваному  результаті  (як  майбутньої 
причини  поліпшеного  конкурентного  становища 
промислового  підприємства  та  промисловості  як 
галузі економіки) на добровільні обмеження своєї 
опортуністичної  поведінки  у  вигляді  нецільового 
використання переданих у рамках виконання контр-
акту ресурсів або при порушенні умов контракту.
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ROLE OF INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY

The innovation economy is driving demand for relevant institutions on the part of economic actors – the 
organizations and enterprises,  thus contributing  to  improved efficiency and  increased speed of  institutional 
transformation. Institutions at the same time, reducing the prerequisites for the innovation economy, the uncer-
tainty of interactions between economic actors are coordinated by directly allocating resources, executing the 
function in a market economy similar price regulation. Therefore, the study of the role of the institutional envi-
ronment in the conditions of innovative economy becomes particularly relevant.

The purpose of the study is to develop evidence-based proposals identify the role of the institutional envi-
ronment in the innovation economy.

Theoretical  and methodological basis of  research  is  the dialectical method of  cognition and systematic 
approach through which theoretical and methodological foundations of the formation of the institutional envi-
ronment in the innovation economy.

The analysis of modern concepts (evolutionary theory of institutions, the theory of «institutional transplanta-
tion», the theory of organizational platforms, creation of development institutions), which allowed to identify the 
features and capabilities of the institutional reforms in the field of support of development of industrial enter-
prises in innovative areas and to formulate and justify the principles of institutionalization relative to the value 
of the state’s requirements of innovative economy and modernization and technological growth of industrial 
enterprises. 

The conclusion. Dynamic processes in the economy resulted in economic situations that characterize the 
imbalance  not  only  in  commodity markets  but  also  on  the  institutional market. Thus,  innovative  economy, 
including those aimed at the selection or the creation of effective institutions to ensure efficient management 
and coordination of the economy.

There is a need for the formation of the theory various institutional advantages of economic actors, the posi-
tion of which can be the following: economic entity (organization or enterprise), adhering to all the principles of 
institutionalization, and receives in return certain advantages for institutional conditions of innovative economy 
to implement change.
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Постановка проблеми.  Формування  ринко-
вого механізму господарювання, спонукає підпри-
ємства до постійного пошуку якісного управління 
фінансовою  стійкістю,  адже  цей  комплексний 
показник,  дає  змогу  оцінити  підприємство  з  різ-
них боків, і може вказати на його сильні та слабкі 
сторони, тому теоретичне обґрунтування поняття 
«управління фінансовою стійкістю підприємства» 
є необхідним, в сучасних умовах розвитку еконо-
міки держави в цілому, та окремого суб’єкта госпо-
дарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями  побудови  якісної  системи  управління 
фінансової стійкості опікувалося багато науковців 
серед яких: І. А. Бланк, Д. М. Білик, В. В. Бочаров, 
М. Я.  Коробов, Л. А. Лахтіонова,  Г. В. Савицька, 
Ю. С. Цал-Цалко.

Постановка завдання.  Метою  проведення 
даного  дослідження  є  теоретичне  обґрунтування 
поняття  «фінансова  стійкість  підприємства»,  та 
обґрунтування основних аспектів управління нею. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розбудова  ринкової  економіки  в  України  супро-
воджується  кризовими  явищами,  в  умовах  яких 
менеджерами  підприємства  необхідно  постійно 
проводити  моніторинг  своєї  господарської  діяль-
ності  задля  визначення  загроз  його  фінансовій 
стійкості,  і  попередження  негативних  наслідків 
в разі її погіршення. Збереження конкурентоспро-
можності  підприємства  в  мінливих  економічних 
умовах,  потребує  стратегічного  мислення  керів-
ників  підприємства,  ґрунтовного  бачення  зовніш-
нього  і  внутрішнього  середовища  і  розуміння 
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У статті обґрунтовано теоретичну сут-
ність управління фінансовою стійкістю під-
приємства. Представлено морфологічну 
оцінку поняття «фінансова стійкість під-
приємства». На основі літературних дже-
рел побудовано власне визначення цього 
поняття. Визначено, що на фінансову стій-
кість впливають чинники внутрішнього 
і зовнішнього характеру. Обґрунтовано 
методи управління фінансовою стійкістю 
згідно з цими факторами.
Ключові слова: управління, фінансова стій-
кість, фінансові ресурси, фінансовий розви-
ток, основні засоби,фінансовий моніторинг, 
фінансовий контроль.

В статье обоснована теоретическая сущ-
ность управления финансовой устойчиво-
стью предприятия. Представлена морфо-
логическая оценка понятия «финансовая 
устойчивость предприятия». На основе 
литературных источников, построено 
собственное определение этого понятия. 

Определено, что на финансовую устой-
чивость влияют факторы внутреннего и 
внешнего характера. Обоснованы методы 
управления финансовой устойчивостью 
согласно этими факторами.
Ключевые слова: управление, финансовая 
устойчивость, финансовые ресурсы, финан-
совое развитие, основные средства, финан-
совый мониторинг, финансовый контроль.

The article substantiates the theoretical essence 
of financial stability management of an enter-
prise. Morphological evaluation of the concept 
of "financial stability of the enterprise" is pre-
sented. On the basis of literary sources, a proper 
definition of this concept has been constructed. 
It is determined that internal and external fac-
tors influence financial stability. The methods of 
financial stability management are substantiated 
in accordance with these factors.
Key words: management, financial stability, 
financial resources, financial development, fixed 
assets, financial monitoring, financial control.

набору  інструментів  для  забезпечення  стійкого 
фінансового стану суб’єкта господарювання.

Формування дієвої системи управління фінан-
совою  стійкістю  підприємства,  повинно  почина-
тися з оцінки поняття, яку наведено в таблиці 1. 

Враховуючи  вищезазначені  трактування, 
можна  зазначити,  що  фінансово  стійким  є  під-
приємство,  яке  характеризується  такими  озна-
ками:  високою  платоспроможністю  (здатністю 
відповідати  за  своїми  зобов’язаннями);  високою 
кредитоспроможністю (здатністю платити за кре-
дитами, виплачувати відсотки по них  і погашати 
їх точно в строк); високою рентабельністю  (при-
бутковістю, що дозволяє фірмі нормально і стійко 
розвиватися,  вирішуючи  при  цьому  проблему 
взаємини акціонерів і менеджерів за рахунок під-
тримки  на  достатньому  рівні  дивідендів  і  курсу 
акцій підприємства); високою ліквідністю балансу 
(здатністю покривати свої пасиви активами відпо-
відної і перевищує терміновості перетворення їх 
на гроші).

Управління фінансовою стійкістю це складний 
процес  який  включає  в  себе  певні  складові,  які 
формують  загальну  систему  по  оцінці  операцій-
ної, інвестиційної та фінансової діяльності підпри-
ємства, і на які впливають чинники внутрішнього і 
зовнішнього характеру.

Для формування уявлення про складові і фак-
тори,  що  на  них  впливають  на  рис.  1  наведено 
схему управління фінансовою стійкістю підприєм-
ства, де представлено характеристику внутрішніх і 
зовнішніх факторів, що впливають фінансову стій-
кість і визначено методи управління нею.
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Рис. 1. Фактори впливу на фінансову стійкість підприємства та методи управління ними
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Висновки з проведеного дослідження. 
З проведеного дослідження можна побачити, що 
управління  фінансовою  стійкістю  підприємства, 
це складний багатогранний процес який охоплює 
всі складові частини менеджменту підприємства, 
оскільки,  фінансова  стійкість  характеризує  його 
здатність  до  сталого  розвитку.  Як  було  сказано 
вище, на підприємство мають вплив як внутрішні 
так  и  зовнішні  фактори,  які  можуть  негативно 
впливати  на  його  діяльність.  У  сучасних  умовах 
розвитку  економіки  України,  зовнішні  фактори 
дуже складно прогнозувати  і оцінювати, тому що 
система ринкового механізму  знаходиться  в  ста-
дії  становлення,  і  в  країні  спостерігається неста-
більність фінансової системи, що негативно впли-
ває  на  кожен  окремий  суб'єкт  господарювання. 
Зміни  законодавства,  політична  нестабільність, 
чинна система дорогих  грошей,  інфляція,  все це 
негативно  позначається  на  фінансовій  стійкості 
підприємства,  і  створює  труднощі  при  управлінні 
нею. Вплив зовнішніх факторів ускладнює процес 
управління  внутрішніми факторами,  тому  постій-
ний  моніторинг  всіх  чинників,  що  впливають  на 
фінансову стійкість підприємства необхідний, для 
побудови якісної системи управління нею.
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Таблиця 1
Морфологічна оцінка поняття «фінансова стійкість підприємства»

Автор Визначення Ключові слова

Бланк І. А. 
[1, с. 353]

Характеристика фінансового стану підприємства, що забезпечується 
високою часткою власного капіталу в загальній сумі фінансових 
ресурсів, які використовуються підприємством

Характеристика 
фінансового стану

Білик Д. М. 
[2, с. 305]

Такий стан фінансових ресурсів підприємства, за якого раціональне 
розпорядження ними є гарантією наявності власних коштів, 
стабільної прибутковості та забезпечення процесу розширеного 
відтворення

Фінансові ресурси

Бочаров В. В. 
[3, с. 240]

Стан фінансових ресурсів суб’єкта господарювання, який забезпечує 
розвиток підприємства, переважно за рахунок власних коштів при 
збереженні платоспроможності та кредитоспроможності за умови 
мінімального рівня підприємницького ризику

Розвиток 
підприємства

Коробов М. Я. 
[4, с. 276]

Досягнення підприємством позитивних параметрів діяльності та 
ефективне розміщення його фінансових ресурсів Позитивні параметри

Лахтіонова Л. А. 
[5, с. 387]

Такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство вільно 
маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом ефективного 
їх використання забезпечити безперервний процес  виробничої 
діяльності, а також затрати на його розширення і оновлення

Безперервний процес  
виробничої діяльності

Матушевська 
О. А. 

[6, с.126]

Якісна характеристика, яка визначає здатність системи реагувати 
через механізми адаптації, опору та уникнення стосовно негативних 
факторів впливу внутрішнього та зовнішнього середовища з метою 
збереження збалансованого процесу функціонування

Збалансований 
процес 

функціонування

Савицька Г. В. 
[7, с. 662]

Здатність суб’єкта господарювання функціонувати і розвиватися, 
зберігаючи рівновагу своїх активів і пасивів у мінливому 
внутрішньому та зовнішньому середовищі, що гарантує його 
постійну платоспроможність і інвестиційну привабливість в умовах 
допустимого ризику

Рівновага активів  
та пасивів

Цал-Цалко Ю.С. 
[8, с. 329]

Фінансово стійке підприємство може за рахунок власних активів 
забезпечити запаси, не допустити невиправданої кредиторської 
заборгованості, своєчасно розраховуватись за своїми зобов’язаннями

Невиправдана 
кредиторська 
заборгованість

Визначення 
автора

Фінансова стійкість підприємства – економічна категорія, що характеризує такий стан 
фінансових ресурсів підприємства, які дають змогу забезпечити безперервний процес  
виробничої діяльності, та досягти розвитку підприємства



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

608 Випуск 19. 2018

REFERENCES:
1.  Blank  I.A.  (1998)  Slovnyk-dovidnyk  finansovoho 

menedzhera  [Dictionary-Directory  of  Financial  Man-
ager] / I.A. Blank. – Kiev: Nika-Tsentr, (in Ukrainian)

2.  Bilyk  M.D.  (2005)  Finansovyi  analiz.  [Financial 
analysis] navch. posib.  / M.D. Bilyk. – Kiev: KNEU, (in 
Ukrainian)

3. Bocharov V.V. (2008) Finansovyi analiz. Korotkyi 
kurs  [Financial  analysis.  Short  Course]  /  V.V.  Bocha-
rov. – 2-he vyd. – Sankt-Peterburh: Piter, (in Russian)

4.  Korobov  M.Ia.  (2002)  Finansovo-ekonomichnyi 
analiz  diialnosti  pidpryiemstv  [Financial  and  economic 
analysis of enterprises] navch. posib. – 3-tie vyd., per-
erob. i dop. / M.Ia. Korobov. – Kiev: T-vo «Znannia», (in 
Ukrainian)

5. Lakhtionova L.A. (2001) Finansovyi analiz subiek-
tiv  hospodariuvannia  [Financial  analysis  of  business 

entities] monohrafiia / L.A. Lakhtionova. – Kiev: KNEU, 
(in Ukrainian)

6. Matushevska O.A. (2012) Vyznachennia zovnish-
nikh faktoriv ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstv promys-
lovosti  [Determination  of  external  factors  of  economic 
stability of industrial enterprises] / O.A. Matushevska // 
Visnyk SevNTU. Seriia: Ekonomika i finansy. Vyp. 130, 
pp. 126 – 130.

7. Savytska H.V.  (2005) Ekonomichnyi  analiz  diial-
nosti  pidpryiemstva  [Economic  analysis  of  enterprise 
activity] navch. posib./ H.V. Savytska. – 2-he vyd., vypr. 
i dop. Kiev: Znannia, (in Ukrainian)

8.  Tsal-Tsalko  Yu.S.  (2012)  Finansovyi  analiz 
[Financial  analysis]  pidruchnyk  /  Yu.S.  Tsal-Tsalko, 
Yu.Iu. Moroz, L.A. Sulimenko. – Zhytomyr: Spilka eko-
nomistiv Ukrainy, (in Ukrainian)

Rudyka V.I.
Ph.D. in Economics

Kharkiv Institute of Finance
of Kyiv National University of Trade and Economics

Sukrusheva A.O.
Ph.D. in Economics, Associate Professor

Kharkiv Institute of Finance
of Kyiv National University of Trade and Economics

Kovalevska A.M.
Student

Kharkiv Institute of Finance
of Kyiv National University of Trade and Economics

THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT OF THE FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE

The formation of the market mechanism of management, encourages enterprises to constantly seek a qual-
itative management of financial sustainability, since this complex indicator allows an enterprise to be evaluated 
from different sides and can indicate its strengths and weaknesses, therefore the theoretical justification of the 
concept of «management of financial sustainability of the enterprise» is necessary, in modern conditions of 
development of the economy of the state as a whole, and of a separate subject of economic activity.

The development of a market economy in Ukraine is accompanied by crisis phenomena, in which manag-
ers of the company need to continuously monitor their economic activity in order to identify the threats to its 
financial stability, and to prevent negative consequences in case of its deterioration. Preserving the competi-
tiveness of  the enterprise  in a changing economic environment requires the strategic thinking of enterprise 
executives, a thorough vision of the external and internal environment, and an understanding of a set of tools 
to ensure a sustainable financial position of the business entity.

Taking into account the above-mentioned interpretations, it can be noted that financially stable is an enter-
prise characterized by the following features: high solvency (ability to meet its obligations); high creditworthi-
ness (ability to pay for loans, pay interest on them and repay them exactly in time); high profitability (profit-
ability, which allows the firm to develop normally and steadily, while solving the problem of mutual relations 
between shareholders and managers by maintaining adequate dividends and stock prices); high liquidity of 
the balance (the ability to cover its liabilities assets with the corresponding and exceeds the urgency of turning 
them into money).

Managing  financial  sustainability  is  a  complex  process  that  includes  certain  components  that  form  the 
overall system for evaluating the operating, investment and financial activity of the enterprise, and which are 
influenced by factors of internal and external nature.
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Постановка проблеми.  На  етапі  свого  роз-
квіту  підприємство  завжди  стикається  з  масою 
проблем,  які  необхідно  оперативно  вирішу-
вати.  Одним  з  основних  способів  розв’язання  
цієї  проблеми  виступає  застосування  стратегіч-
ного управління підприємством та його конкурен-
тоспроможністю. 

Розвиток  стратегічного  планування  почався 
з  70–х  років,  коли  зовнішнє  середовище  підпри-
ємств зазнало значної нестабільності. Тоді стало 
зрозуміло,  що  довгострокове  екстраполятивне 
планування є непридатним для тодішніх умов мін-
ливості зовнішнього середовища. Із переходом до 
ринкових  умов  господарювання  також  достатньо 
швидко з’ясувалося, що продукція багатьох укра-
їнських підприємств виявилася неконкурентоспро-
можною на вітчизняному та світовому ринках. Тому 
виникла пряма необхідність пошуку нових страте-
гічних шляхів  її  розвитку  та  забезпечення еконо-
мічного  зростання  у  довгостроковій  перспективі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання  стратегічного  управління  підприєм-
ством  та  його  конкурентоспроможністю  дослі-
джено в наукових працях багатьох закордонних та 
вітчизняних авторів, таких як М. Портер, А. Томп-
сон, А. Стрікленд, І. Ансофф, П. Дойль, П. Віхан-
ський, О. Нємцов, А. Сміт, І. Максимова, В. Яцура, 
А. Левицька та інших. Та неможливо навести одне 
й остаточне вирішення цього питання на всі часи, 
тому дослідження є актуальними і нині.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ  
ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ
THEORETICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT  
OF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS

УДК 658

Генчева А.О. 
магістр
Київський кооперативний інститут 
бізнесу і права

У статті розглядаються підходи до сис-
теми стратегічного управління та управ-
ління конкурентоспроможністю. Проаналі-
зовано погляди закордонних та вітчизняних 
науковців щодо визначення таких термінів, 
як «стратегічне планування» та «конкурен-
тоспроможність підприємств». Визначено 
те, де беруть початок витоки стратегіч-
ного управління, досліджено процес форму-
вання стратегії. Охарактеризовано стан 
конкуренції на ринку та визначено основні 
методи її оцінки. Проведено аналіз необхід-
ності впровадження змін на підприємствах. 
Ключові слова: підприємство, стратегічне 
управління, методи стратегічного аналізу, 
планування, оцінка конкурентоспроможності, 
методи оцінки конкурентоспроможності.

В статье рассматриваются подходы 
к системе стратегического управления и 
управления конкурентоспособностью. Про-
анализированы взгляды зарубежных и оте-
чественных ученых по определению таких 
терминов, как «стратегическое планиро-
вание» и «конкурентоспособность предпри-
ятий». Определено то, где берут начало 
истоки стратегического управления, иссле-

дован процесс формирования стратегии. 
Охарактеризовано состояние конкуренции 
на рынке и определены основные методы 
ее оценки. Проведен анализ необходимости 
внедрения изменений на предприятиях.
Ключевые слова: предприятие, страте-
гическое управление, методы страте-
гического анализа, планирование, оценка 
конкурентоспособности, методы оценки 
конкурентоспособности.

The article deals with the approaches to the 
system of strategic management and competi-
tiveness management. The views of foreign and 
domestic scholars on the definition of terms such 
as “strategic planning” and “competitiveness of 
enterprises” are analyzed. It is determined where 
the origins of strategic management take place 
and the process of strategy formation is explored. 
The state of competition in the market is charac-
terized and the basic methods of its estimation 
are determined. The analysis of the necessity of 
changes in the enterprises is carried out.
Key words: enterprise, strategic management, 
methods of strategic analysis, planning, assess-
ment of competitiveness, methods of evaluation 
of competitiveness.

Постановка завдання.  Мета  дослідження  – 
охарактеризувати процес стратегічного управління 
підприємством  та  його  конкурентоспроможністю 
в умовах мінливого зовнішнього середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розглянемо те, як термін «стратегія» розглядають 
науковці. У своїй праці «Стратегічне управління» 
І. Ансофф стверджує, що за своєю сутністю стра-
тегія  є  переліком  правил  для  ухвалення  рішень, 
якими організація користується у своїй діяльності 
[1].  П.  Дойль  визначає  стратегію  «...як  комплекс 
рішень,  що  приймаються  менеджментом,  щодо 
розміщення ресурсів підприємства та досягнення 
довгострокових конкурентних переваг на цільових 
ринках» [2]. А. Томпсон та А. Стрікленд вважають, 
що «стратегію найкраще розглядати  комбінацією 
із запланованих дій  і швидких рішень з адаптації 
до нових досягнень промисловості й нової диспо-
зиції на полі конкурентної боротьби» [3]. Поняття 
«стратегія» В.  Глюк визначив уніфікованим,  інте-
грованим і зрозумілим планом, розробленим таким 
чином,  щоб  бути  впевненим  у  досягненні  цілей 
підприємства  [4]. О. Вiханський пропонує розгля-
дати процес стратегічного управління динамічною 
сукупністю  п’яти  взаємозалежних  управлінських 
процесів:  аналізу  середовища;  визначення місії  i 
цілей; вибору стратегії; виконання стратегії; оцінки 
та  контролю виконання  [5]. С. Попов уважає, що 
основами  стратегічного  управління  є  внутрішня 
діагностика (оцінка сильних i слабких сторін) орга-
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нізації; визначення місії i цілей організації; розро-
блення, оцінка та вибір альтернативних стратегій 
за  конкретними  підсистемами  організації;  розро-
блення  i  розгорнуте  визначення  корпоративної 
стратегії  (програми  конкретних  дій);  реалізація 
стратегії; оцінка результатів та зворотній зв’язок [6].

На основі суджень учених можна виділити такі 
складники  стратегічного  управління:  визначення 
місії  підприємства;  формування  цілей;  аналіз 
сильних і слабких сторін, конкурентоспроможності; 
оцінку перспектив подальшої діяльності; вивчення 
зовнішнього середовища; розроблення довгостро-
кових планів на майбутнє. Базисом для стратегіч-
ного планування виступає стратегія підприємства, 
яка дає змогу вирішити на підприємстві комплекс 
проблем,  пов’язаних  із  переорієнтацією  реаліза-
ції продукції нової номенклатури та асортименту, 
більш якісною підготовкою кадрів та удосконален-
ням системи управління підприємством.

Г.  Маховикова  у  своїй  книзі  «Планування  на 
підприємстві»  розрізняє  такі  види  стратегій  [7]: 
1)  загальні  для  всього  підприємства  в  цілому; 
2) загальні конкурентні за окремими бізнес-напря-
мами; 3) для кожного з напрямів діяльності орга-
нізації;  4)  для  кожної  з  функціональних  підсис-
тем підприємства; 5) pecypснi  (для забезпечення 
досягнення  стратегічних  орієнтирів  загального, 
функціонального та продуктово-товарного типів).

Розроблення  кожної  з  цих  стратегій  завжди 
завершується  процесом  планування,  проте  не 
завжди  розквітом  господарської  діяльності.  Цей 
процес ще залежить від особливостей самого під-
приємства та від того, скільки зусиль воно ладно 
витратити на досягнення успіху.

Розроблення  та  здійснення  стратегії  спрямо-
ване на розв’язання таких питань: 1) установлення 
пріоритетів  під  час  розв’язання  різноманітних 
адміністративних завдань; 2) визначення відповід-
ності обраної стратегії потребам фірми; 3) підбір 
та  регулювання  стилю  лідерства  та  визначення 
підходу до управління обраною стратегією.

Усі  ці  питання  можна  вирішити  за  допомогою 
стратегічних змін. В. Нємцов та Л. Довгань визна-
чають стратегічні зміни постійним або східчастим 
процесом  переведення  організації  на  новий  сту-
пінь  із використанням  ідей та концепцій, які  існу-
ють [8].

Галузями  для  стратегічних  змін  є  такі:  компе-
тенція  та  вмотивованість  персоналу,  корпора-
тивна культура, організаційна структура, ресурсне 
забезпечення та фінансування. Зміни призводять 
до  новацій,  що  часто  викликають  зміну  мети  та 
цілей  фірми,  розподіл  повноважень,  удоскона-
лення технологічних процесів та зміну всієї вироб-
ничо-господарської діяльності.

Ефективність цих змін може бути досягнута під 
час дотримання певного плану реалізації та прове-
дення попереднього аналізу майбутніх позитивних 

та негативних наслідків. Якщо не здійснити попе-
реднє дослідження та не звернути уваги на зміни, 
що можуть відбутися в  зовнішньому середовищі, 
може статися таке, що компанії не вдасться здій-
снити обрану стратегію. Також часто такі випадки 
трапляються,  коли  компанія  не  залучає  весь 
потенціал для реалізації запланованої стратегії та 
не надає уваги розробленню стратегічних альтер-
натив.

Ще  одним  із  найбільш  важливих  рішень  під 
час планування є визначення цілей та місії орга-
нізації.  Місія  є  метою  існування  організації,  що 
включає  перелік  продуктів  або  послуг,  які  надає 
підприємство,  визначення основного  контингенту 
споживачів, цілей, технологічних процесів, а також 
філософію  та  імідж  фірми.  Цілі  є  бажаним  ста-
ном підприємства у певних сферах господарської 
діяльності. На думку І. Ансоффа, в США 98% усіх 
невдач у бізнесі пов’язані з відсутністю у бізнесме-
нів зрозумілих та чітких цілей [1].

Важливою основою даних для створення ефек-
тивної концепції управління підприємством є ана-
ліз його внутрішнього, проміжного та зовнішнього 
середовища. Зовнішнє середовище – це фактори, 
які  існують  поза  межами  підприємства,  проте 
можуть  впливати  на  нього.  Проміжне  середо-
вище – це комплекс чинників, які формують довго-
строкову фінансову вигоду для організації і на які 
фірма може  впливати  за допомогою ефективних 
соціальних  зв’язків.  Внутрішнє  середовище  –  це 
сукупність чинників які виникають і контролюються 
безпосередньо  на  підприємстві.  Звідси  витікає, 
що  для  того,  щоб  ефективно  функціонувати, 
компанія  повинна  регулярно  проводити  аналіз 
внутрішнього,  проміжного  та  зовнішнього  серед-
овищ. Методів аналізу існує безліч, тому далі роз-
глянемо деякі з них. До основних методів аналізу 
внутрішнього середовища належать SWOT, PEST 
і PRESTCOM. 

SWOT-аналіз  (з  англ.  strength  –  сила, 
weaknesses  –  слабкості,  opportunities  –  можли-
вості та  threats – загрози). Він дає змогу виявити 
сильні та слабкі сторони підприємства та зосеред-
ити на них свою увагу. Такий аналіз відбувається 
поетапно:  спочатку  визначають  слабкі  й  сильні 
сторони,  потім  виявляються  імовірні  загрози  і 
пошук  можливостей  та  вже  в  кінці  відбувається 
зіставлення  слабких  і  сильних  сторін  фірми  з 
можливостями та загрозами ринку. SWOT-аналізу 
передує PEST і PRESTCOM.

PEST-аналіз  (з  англ.  розшифровується,  як 
political – політика, economic – економіка, social – 
соціальність,  technological  –  технологічність).  Він 
призначений  для  розкриття  саме  цих  аспектів 
зовнішнього середовища.

PRESTCOM-аналіз  (з  англійської  regulatory  –  
регуляційні,  competition  –  конкурентні,  organi-
zational  –  організаційні,  market  factors  –  ринкові 
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чинники).  Він  зосереджений  на  загальних  аспек-
тах, що впливають на діяльність підприємства та  
на які  потрібно  звертати увагу під час створення 
стратегії.

До  основних  методик  стратегічного  аналізу 
проміжного  середовища  підприємства  належать 
такі:  модель  п’яти  конкурентних  сил  Портера  та 
експертнi методики.

Модель  п’яти  сил  конкуренції  М.  Портера 
дозволяє  визначити  найкращу  відповідність  між 
внутрішнім станом організації і дією сил у її зовніш-
ньому оточенні. «Які б не були в сукупності сили, 
мета – знайти і зайняти позицію в галузі, де компа-
нія буде найкраще захищена від впливу цих сил чи 
зможе зі свого боку впливати на них» [9].

Суть  експертних  методик  полягає  в  тому,  що 
збираються  думки  висококваліфікованих  експер-
тів щодо конкретного питання та робляться висно-
вки  про  майбутні  перспективи  розвитку  об’єкта. 
Ця оцінка може базуватися на основі формалізо-
ваної інформації і мати інтуїтивний характер.

Для  аналізу  внутрішнього  середовища  виді-
ляють  такі  методики:  SNW-аналiз;  BCG-аналiз; 
матриця Мак-Кінзі.

SNW-аналiз  – це  удосконалена версія SWOT-
аналізу  (з  англійської  strength  –  сильна  сторона, 
neutral – нейтральна сторона і weakness – слабка). 
У цьому аналізі ми бачимо приєднання нейтраль-
ної сторони. Це зумовлено тим, що іноді підприєм-
ству для перемоги в  конкурентній боротьбі може 
бути  достатньо  знаходитись  за  всіма  позиціями 
в нейтральному стані, а лише за однією позицією 
в сильному.

Матриця  BCG  є  одним  із  найпоширеніших 
методів класифікації напрямів діяльності компанії 
за  критерієм  імовірної  прибутковості.  Ця  класи-
фікація дає змогу визначити адекватну стратегію 
для досягнення лідерських позицій.

Матриця  Мак-Кінзі  базується  на  оцінці  довго-
строкової  привабливості  окремих  господарських 
одиниць. Вона визначається на основі двох коор-
динат: вісь Х характеризує позицію господарської 
одиниці, вісь У – привабливість галузі.

Говорячи про послідовність аналізу, кожен ана-
літик визначає її по-своєму. У стабільному серед-
овищі  починають  із  підприємства,  а  в  нестабіль-
ному – з аналізу особливостей фірми.

Проте для того, щоб комплексно зробити ана-
ліз  особливостей  фірми,  необхідно  обов’язково 
враховувати  такий  складник,  як  конкурентоспро-
можність.  Спочатку  дослідимо  те,  як  цей  термін 
трактують закордонні та вітчизняні автори.

А. Сміт  у  своїй роботі  «Дослідження про при-
роду  та  причини  багатства  народів»  визначав 
конкуренцію поведінковою категорією, за якої про-
давці та покупці борються на ринку за більш вигід-
ний продаж і купівлю. Він сформулював «принцип 
невидимої  руки»,  сутність  якого  полягає  в  тому, 

що  кожен  підприємець,  намагаючись  задоволь-
нити лише власні потреби, задовольняє  інтереси 
суспільства  [10].  М.  Портер  зазначає,  що  конку-
ренція – це динамічний процес, що розвивається, 
це ландшафт, на якому з’являються нові  товари, 
нові шляхи маркетингу,  нові  виробничі  процеси  і 
нові ринкові сегменти [9]. Г. Азоєв та А. Челенков 
під конкуренцією розуміють суперництво між окре-
мими юридичними  і фізичними особами, зацікав-
леними в досягненні однієї і тієї ж мети [11]. А. Юда-
нов висуває таку думку: «Ринковою конкуренцією 
називається  боротьба  за  обмежений  обсяг  пла-
тоспроможного  попиту  споживачів,  яка  ведеться 
фірмами  на  доступних  їм  сегментах  ринку  [12]. 
І. Ліпсіц уважає, що «конкуренція – це економічне 
змагання  виробників  однакових  товарів  на  ринку 
за притягнення більшої кількості покупців та отри-
мання завдяки цьому максимальної вигоди [13].

Згідно з дослідженнями М. Портера, стан кон-
куренції  на  певному  ринку  можливо  охарактери-
зувати взаємодією таких п’яти сил конкуренції, як 
[9]  1)  суперництво  вже  існуючих  конкурентів  між 
собою; 2) конкуренція з боку товарів, що є замін-
никами  та  конкурентоспроможними  з  точки  зору 
ціни та якості; 3) загроза виникнення нових конку-
рентів; 4) економічний потенціал постачальників.

Однак  для  того,  щоб  здійснити  комплексний 
аналіз  сил  конкуренції,  необхідно  здійснити  її 
оцінку. О. Федонін у своїй роботі «Потенціал під-
приємства:  формування  та  оцінка»  надає  таке 
визначення: «Оцінка – це результат визначення й 
аналізу якісних і кількісних характеристик об’єкта, 
що  ним  керують,  а  також  самого  процесу  управ-
ління ним» [14]. Саме цей аспект управління дає 
можливість  установити  те,  як  працює  підпри-
ємство  чи  досягаються  поставлені  цілі,  як  зміни 
й  удосконалення  в  процесі  управління  вплива-
ють  на  конкурентоспроможність  підприємства. 
З. Ковачов рекомендує розглядати процес оцінки 
за  такими  основними  елементами:  об’єкт  оцінки, 
суб’єкт оцінки, критерій, показник, одиниці вимірю-
вання, оцінка [15].

Тобто  оцінка  конкурентоспроможності  –  ана-
ліз, що дозволяє вивчити особливості фірми, його 
стан на ринку та конкурентні переваги. Предметом 
оцінки конкурентоспроможності є результат діяль-
ності  підприємства,  а  метою  є  виявлення  нових 
можливостей  та  перспектив  розвитку  господар-
ської діяльності.

Виходячи  з  мети,  оцінка  конкурентоспро-
можності  здійснюється,  використовуючи  певні 
методи  оцінки. Ю.  Тупчій  надає  їм  таке  визна-
чення: «Методи оцінки – це сукупність конкрет-
них  способів  та  прийомів дослідження  системи 
показників» [16].

Різноманітні  способи  систематизації  мето-
дичних  підходів  оцінки  конкурентоспроможності 
можна знайти в працях таких учених, як А. Селєз-
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ньов [17], Г. П’ятницька [18], Л. Путятіна [19], І. Мак-
симова [20] та колектив авторів під керівництвом 
Н. Ушакової [21].

А.  Селєзньов  виділяє  три  підходи  до  визна-
чення  конкурентоспроможності:  факторний,  рей-
тинговий  та  індикаторний  [17].  Колектив  авторів 
під керівництвом Н. Ушакової [21] пропонує вико-
ристовувати  метод  різниць,  рангів,  балів  та  ета-
лона.  Г.  П’ятницька  до  цього  переліку  додає  ще 
метод  оцінки  досягнення  рівноваги  [18].  Л. Путя-
тіна виділяє такі методи: індикаторний, матричний 
та стандартний [19]. І. Максимова виділяє методи, 
які ґрунтуються на теорії конкурентоспроможності 
товару, матричні та методи, в основу яких покла-
дена теорія ефективної конкуренції [20]. 

Факторний  метод  зосереджений  на  виявленні 
та  оцінці  факторів  успіху  підприємства  (порів-
няно з конкурентами). Проте існують різноманітні 
трактування  вчених  щодо  факторного  аналізу. 
А. Томпсон і А. Стрікленд виділяють якість і харак-
теристики продукції;  імідж;  виробничі  потужності; 
інноваційні  можливості;  застосовувані  техноло-
гії;  дилерську  мережу  і  можливості  поширення; 
фінансові  ресурси  [3]. Д.  Кревенс  уважає, що на 
чільне  місце  конкурентоспроможності  підприєм-
ства  потрібно  ставити  ключові  компетенції,  які 
визначаються конкурентними перевагами, універ-
сальністю та складністю дублювання [22]. 

Рейтинговий метод базується на використанні 
показників господарської діяльності та порівняль-
ному аналізі ваги в рейтинговій оцінці.

Індикаторні  методи  спираються  на  викорис-
тання  індикаторів,  які  застосовуються для оцінки 
конкурентоспроможності  підприємства.  Індикато-
рами є певна сукупність характеристик, які дозво-
ляють  описати  стан  того  чи  іншого  об’єкта,  що 
досліджується.

Метод  різниць  полягає  у  визначенні  переваг 
та  недоліків  підприємств-конкурентів  за  деякими 
індикаторами, що мають  бути  визначені  на  етапі 
аналізу індикаторів конкурентоспроможності.

Метод  рангів  ґрунтується  на  порівнянні  окре-
мого  підприємства  з  групою фірм-конкурентів  та 
дозволяє визначити його позицію на ринку.

Метод  еталона,  який ще  зустрічається  в  літе-
ратурі як графічний метод, використовується для 
відображення площ конкурентних переваг та недо-
ліків  організації.  Основне  призначення  –  порів-
няння з еталонною (ідеальною) моделлю функці-
онування підприємства.

Метод  балів  дозволяє  дати  загальну  кількісну 
оцінку стану підприємства за наявності декількох 
конкурентів.  Тобто  аналіз  відбувається  на  основі 
порівняння кількості балів між конкурентами.

Матричні  методи  беруть  за  основу  викорис-
тання матриці – таблиці впорядкованих за рядками 
та  стовпцями  елементів.  Ними  можна  здійснити 
аналіз окремих аспектів діяльності підприємства, 

їх позиції на ринку та визначити основні напрями 
подальшого розвитку.

На  думку  В.  Дикань,  основними  перевагами 
застосування  цих  методів  є  такі  [23]:  1)  можли-
вість  отримання  достовірної  оцінки  конкуренто-
спроможності  підприємства  за  наявності  досто-
вірної інформації про обсяги продажу; 2) простота 
у застосуванні та визначенні частки на ринку і тем-
пів  зростання  ринку;  3)  придатність  для  аналізу 
взаємодії  між  різними  напрямами  діяльності  під-
приємства та для різних стадій розвитку кожного 
напряму діяльності. 

Стосовно  недоліків,  то  В.  Яцура  виділяє  такі 
[24]: 1)здійснення оцінки конкурентоспроможності 
підприємства  лише  за  двома  характеристиками; 
2)  не  завжди  об’єктивна  характеристика  конку-
рентоспроможності  за  відносною  часткою  ринку; 
3) відсутність аналізу причин, що ускладнює ухва-
лення управлінських рішень. 

Після  оцінки  конкурентоспроможності  відбу-
вається перехід до основної частини – це розро-
блення стратегій підвищення конкурентоспромож-
ності та реалізація.

Класик менеджменту М. Портер [9] (залежно від 
виду конкурентних переваг) запропонував розріз-
няти  три  види  конкурентних  стратегій:  лідерства 
за низькими витратами, диференціації та фокусу-
вання.

Стратегія  лідерства  за  низькими  витратами 
полягає в отриманні конкурентних переваг за допо-
могою оптимізації витрат на сировину, матеріали 
тощо.  Стратегія  фокусування  реалізується  шля-
хом  зниження  витрат.  Стратегія  диференціації 
базується  на  отриманні  конкурентних  переваг  за 
допомогою  використання  особливостей  деяких 
елементів товарів.

А. Левицька  [25]  вважає, що процес реаліза-
ції  стратегії  є  досить  критичним,  оскільки  саме 
він  у  разі  успішного  здійснення  призводить  під-
приємства до досягнення поставленої мети. Він 
включає набір тактичних завдань, побудову гра-
фіків  виконання  стратегії,  визначення  функцій  і 
виконавців стратегії. Процес реалізації стратегіч-
ного плану перевіряється в процесі стратегічного 
контролю,  основним  завданням  якого  є  оцінка 
ступеня  відповідності  цієї  стратегії  зовнішнього 
та  внутрішнього  стану  середовища  підприємств 
запланованим  цілям.  За  необхідності  вносять 
зміни у саму стратегію та дії з її реалізації. Умо-
вами успіху стратегії стабільно вважаються такі: 
впевненість  її  виконавців  у  своїх  здібностях; 
готовність  підприємства  до  змін;  відповідність 
стратегії  потребам  середовища.  Проблемами, 
що пов’язані з реалізацією стратегії, є її невідпо-
відність  структурі  організації;  високі  ризики;  від-
сутність  досвіду;  недосконалість  інформаційних 
систем та методів діяльності тощо. Тому до реа-
лізації стратегії треба підходити відповідально та 
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враховувати усі можливі ризики  і розробляти до 
них альтернативні варіанти.

Висновки з проведеного дослідження. Стра-
тегічне  управління  вважається  однією  з  визна-
чальних  умов  стабільного  та  результативного 
росту підприємства. Його  головна відмінність від 
інших видів планування полягає у тому, що під час 
розроблення планів спочатку спираються на май-
бутнє, а не на минуле. Тобто спочатку будується 
уявлення про майбутній стан організації і на основі 
цього  вибудовується  стратегія  його  досягнення. 
Стратегічне  планування  спрямоване  на  встанов-
лення  відповідності  обраної  стратегії  потребам 
підприємства  та  на  визначення  пріоритетів  під 
час розв’язання різноманітних питань. Важливою 
базою для створення ефективної концепції управ-
ління  є  аналіз  його  внутрішнього,  проміжного  та 
зовнішнього  середовищ.  Основними  методами 
аналізу виступають SWOT, PEST та PRESTCOM, 
модель  п’яти  сил  конкуренції  та  експертні  мето-
дики Портера.  Для  повної  характеристики  діяль-
ності підприємства також в обов’язковому порядку 
проводиться  аналіз  конкурентоспроможності. 
Учені беруть за основу такі три підходи до аналізу: 
факторний, рейтинговий та індикаторний. Кожен із 
них має  свої  переваги  та  недоліки,  які  були  роз-
глянуті у статті. Тобто можна підсумувати, що для 
того,  щоб  забезпечити  стійку  конкурентоспро-
можність на ринку, потрібно своєчасно визначати 
конкурентні переваги, регулярно підвищувати ква-
ліфікованість  робітників,  досліджувати  ринок  та 
оперативно вносити зміни в діяльність підприєм-
ства (за необхідності).

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1.  Ансофф  И.  Стратегическое  управление. 

Москва: Экономика, 1989. 303 с.
2.  Дойль  П.  Менеджмент:  стратегия  и  тактика. 

Санкт-Петербург: Питер, 1999. 560 с.
3. Томпсон А., Стрікленд А. Стратегічний менедж-

мент.  Мистецтво  розробки  і  реалізації  стратегії:  
Підручник для вузів / Пер. з англ. під ред. Л. Зайцева, 
М. Соколової. Москва: Банки  і біржі, ЮНИТИ, 1998. 
576 с.

4. Glueck W., Jauch L. Business Policy and Strategic 
Management. New York: McGraw-Hill, 1988. 940 p.

5.  Виханский  О.  Стратегическое  управление: 
учеб. пособ. Москва: Гардарика, 2000. 296 с.

6. Попов С. Стратегічне управління: 17–модульна 
програма  для  менеджерів  «Управління  розвитком 
організації». Москва: «ИНФРА-М», 1999. 202 с.

7.  Маховикова  Г.,  Кантор  Е.,  Дрогомирецкий 
И. Планирование на предприятии: конспект лекций. 
Москва: Эксмо, 2007. 144 с.

8.  Нємцов  В.,  Довгань  Л.  Стратегічний  менедж-
мент.  Навч.  посібник.  Київ:  ТОВ  УВПК  «ЕксОб»,  
2004. 560 с.

9. Портер М. Стратегія конкуренції. Київ: Основи, 
1998. 390 с.

10. Смит А. Исследование о природе и причинах 
богатства народов. Москва: «Эксмо», 2016. 1056 с.

11.  Азоев  Г.,  Челенков  А.  Конкурентні  переваги 
фірми. Москва: ВАТ «Друкарня «НОВИНИ», 2000. 256 с.

12.  Юданов  А.  Конкуренція:  теорія  і  практика. 
Санкт-Петербург: «Тандем: Гном-Пресс», 1998. 284 с.

13.  Липсиц  И.  Экономика:  учебник  для  вузов. 
Москва: Омега–Л, 2006. 656 с.

14.  Федонін О.,  Рєпіна  І.,  Олексик О.  Потенціал 
підприємства: формування та оцінка: навч. посібник. 
Київ: КНЕУ. 2003. 316 с.

15.  Ковачев  З.  Экономическая  и  социальная 
эффективность  социалистического  воспроизвод-
ства. Москва: Экономика, 1985. 316 с.

16. Тупчій Ю. Механізм процесу оцінювання кон-
курентоспроможності підприємства. Науковий вісник 
Полтавського національного технічного університету 
ім. Ю. Кондратюка. Серія «Економіка і регіон». 2004. 
№ 2. С. 94–96.

17.  Селезнев  А.  Инфраструктура  рынка  и  кон-
курентоспособность  продукции.  Экономист.  2010. 
№ 2. С. 9–24.

18.  П’ятницька  Г.,  П’ятницька  Н.  Менеджмент 
громадського  харчування:  підруч.  для  вишів.  Київ: 
КНТЕУ. 2001. 655 с.

19.  Путятина  Л.,  Родионов  В.  Экономика  и 
финансы  предприятия.  Учебное  пособие.  Москва: 
МАТИ. 2003. 608 с.

20. Максимова И. Оценка конкурентоспособности 
промышленного  предприятия.  Маркетинг.  1996. 
№ 3. С. 33–39.

21. Мазаракі А. Економіка торговельного підпри-
ємства. Підручник для вишів / За ред. проф. Н. Уша-
кової. Київ: « Хрещатик», 1999. 800 с.

22. Кревенс Д. Стратегический менеджмент: пер. 
с англ. Москва: Вильямс, 2005. 782 с.

23. Дикань В., Пономарьова Т. Методичні підходи 
до  оцінки  конкурентоспроможності  підприємства. 
Вісник економіки транспорту  і промисловості. Серія 
«Економіка». 2011. Вип. 36. С. 100–105.

24.  Яцура  В.,  Замроз  М.  Аналіз  методів  оцінки 
конкурентоспроможності підприємств. Вісник Волин-
ського  інституту економіки та менеджменту. Збірник 
наукових праць. 2011. № 2. URL: http://archive.nbuv.
gov.ua/portal/Soc_Gum/Vviem/2011_2/18.pdf.

25.  Левицька  А.  Методи  оцінки  конкуренто-
спроможності  підприємства:  вітчизняні  та  закор-
донні  підходи  до  класифікації.  Mechanism  of 
Economic  Regulation.  2013.  №  4.  155–163  с.  URL:  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2013_4_19.

REFERENCES:
1. Ansoff I. (1989) Strategicheskoe upravlenie [Stra-

tegic Management]. Moscow: Ekonomika. (in Russian)
2. Doyl' P. (1999) Menedzhment: strategiya i taktika 

[Management:  Strategy  and  tactics].  St.  Petersburg: 
Piter. (in Russian)

3. Tompson A. A.,  Striklend A. Dzh.  (1998)  Strate-
hichnyi menedzhment. Mystetstvo rozrobky  i  realizatsii 
stratehii: Pidruchnyk dlia vuziv [Strategic management. 
Art of strategy development and  implementation: Text-
book for institutes of higher education]. Moscow: Banky 
i birzhi, YuNYTY. (in Russian)



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

614 Випуск 19. 2018

4. Glueck W. F., Jauch L. R. (1988) [Business Policy 
and  Strategic  Management].  New  York:  McGraw-Hill. 
(in English)

5. Vikhanskiy O. S. (2000) Strategicheskoe upravle-
nie: ucheb. posob. [Strategic management: study book]. 
Moscow: Gardarika. (in Russian)

6.  Popov  S.  A.  (1999)  Stratehichne  upravlinnia: 
17–modulna  prohrama  dlia  menedzheriv  «Upravlin-
nia  rozvytkom  orhanizatsii»  [Strategic  Management: 
The 17-module program for Managers of Organization 
Development]. Moscow: YNFRA-M. (in Ukrainian)

7.  Makhovikova  G.  A.,  Kantor  E.  L.,  Drogomirets-
kiy  I.  I.  (2007)  Planirovanie  na  predpriyatii:  konspekt 
lektsiy  [Planning  at  the  enterprise:  a  summary  of  lec-
tures]. Moscow: Eksmo. (in Russian)

8. Niemtsov V. D., Dovhan L. Ye. (2004) Stratehich-
nyi menedzhment. Navch. posibnyk [Strategic manage-
ment.  Teaching  manual].  Kiev:  TOV  “UVPK  EksOb”. 
(in Ukrainian)

9. Porter M. (1998) Stratehiia konkurentsii [Competi-
tion Strategy]. Kiev: Osnovy. (in Ukrainian)

10.  Smit  A.  (2016)  Isledovanie  o  prirode  i  prichi-
nakh bogatstva narodov [Investigation of the nature and 
causes of wealth of peoples]. Moscow: Eksmo. (in Rus-
sian)

11. Azoev H. L., Chelenkov A. P. (2000) Konkurentni 
perevahy  firmy  [Competitive  advantages  of  the  firm]. 
Moscow: NOVYNY. (in Ukrainian)

12.  Yudanov A.  Yu.  (1998)  Konkurentsiia:  teoriia  i 
pratyka [Competition: Theory and Practice]. St. Peters-
burg: Tandem: Gnom-Press. (in Ukrainian)

13.  Lipsits  I.  V.  (2006)  Ekonomika:  uchebnik  dlya 
vuzov  [Economics:  a  textbook  for  high  schools]. Mos-
cow: Omega–L. (in Russian) 

14. Fedonin O. S., Riepina I. M., Oleksyk O. I. (2003) 
Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta otsinka: navch. 
posibnyk  [Enterprise Potential:  Formation  and Evalua-
tion: Teaching manual]. Kiev: KNEU. (in Ukrainian)

15.  Kovachev  Z.  O.  (1985)  Ekonomicheskaya  i 
sotsial'naya  effektivnost'  sotsialisticheskogo  vosproiz-
vodstva  [Economic  and  social  efficiency  of  socialist 
reproduction]. Moscow: Ekonomika. (in Russian)

16. Tupchii Yu. I. (2004) Mekhanizm protsesu otsini-
uvannia  konkurentospromozhnosti  pidpryiemstva  [The 
mechanism of the process of assessing the competitive-
ness of the enterprise]. Economy and region. Scientific 
herald of Poltava National Technical University named 
by Yu. Kondratyuk, vol. 2, pp. 94–96. 

17.  Seleznev  A.  (2010)  Infrastruktura  rynka  i 
konkurentosposobnost'  produktsii  [Infrastructure  of  the 
market and competitiveness of production]. Economist, 
vol. 2, pp. 9–24.

18.  Piatnytska  H.  T.,  Piatnytska  N.  O.  (2001) 
Menedzhment  hromadskoho  kharchuvannia:  Pidruch. 
dlia vuziv [Catering Management: Handbook for higher 
education]. Kiev: KNTEU. (in Ukrainian)

19. Putyatina L. M., Rodionov V. B. (2003) Ekonomika 
i  finansy  predpriyatiya.  Uchebnoe  posobie  [Economy 
and finance of the enterprise. Tutorial]. Moscow: MATI. 
(in Russian)

20.  Maksimova  I.  (1996)  Otsenka  konkurentospo-
sobnosti  promyshlennogo  predpriyatiya  [Evaluation 
of  the  competitiveness  of  an  industrial  enterprise].  
Marketing, vol. 3, pp. 33–39.

21. Mazaraki A. A.  (1999) Ekonomika  torhovelnoho 
pidpryiemstva.  Pidruchnyk  dlia  vuziv  [Economy  of  a 
trading  enterprise.  Textbook  for  high  schools].  Kiev: 
Khreshchatyk. (in Ukraine)

22. Krevens D. (2005) Strategicheskiy menedzhment 
[Strategic  Management].  Moscow:  Vil'yams.  (in  Rus-
sian)

23. Dykan V. L., Ponomarova T. V. (2011) Metodychni 
pidkhody  do  otsinky  konkurentospromozhnosti  pid-
pryiemstva  [Methodical  Approaches  to  the  Assess-
ment  of  the  Competitiveness  of  the  Enterprise].  Vis-
nyk  ekonomiky  transportu  i  promyslovosti,  vol.  36,  
pp. 100–105.

24. Yatsura V. V., Zamroz M. V. (2011) Analiz meto-
div  otsinky  konkurentospromozhnosti  pidpryiemstv 
[Analysis of methods for assessing the competitiveness 
of  enterprises],  Vіsnik  Volins'kogo  іnstitutu  ekonomіki 
ta  menedzhmentu  [Bulletin  of  Volyn  Institute  of  Eco-
nomics and management]  (electronic  journal),  vol.  25,  
pp.  14–22.  Available  at:  http://archive.nbuv.gov.ua/ 
portal/Soc_Gum/Vviem/2011_2/18.pdf  (accessed  
16 May 2018)

25. Levytska A. O. (2013) Metody otsinky konkuren-
tospromozhnosti  pidpryiemstva:  vitchyzniani  ta  zakor-
donni  pidkhody  do  klasyfikatsii  [Methods  of  assessing 
the  competitiveness  of  the  enterprise:  domestic  and 
foreign  approaches  to  the  classification],  Mekhanizm 
rehuliuvannia  ekonomiky  [Mechanism  of  Economic 
Regulation]  (electronic  journal),  vol.  4,  pp.  155–163. 
Available  at:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mre_2013_4_19.  
(accesed 18 May 2018)



615

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Hencheva A.A.
Master at Department of Enterprise, Trade and Exchange business

Kyiv Cooperative Institute of Business and Law

THEORETICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT  
OF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS

Strategic management of the enterprise and its competitiveness to the present time remains a topical issue. 
The general strategy is a set of rules for decision making, which the company enjoys in its activities. Its study 
was devoted works by such foreign and domestic scientists as I. Ansoff, P. Doyle, A. Thompson, A. Strickland, 
V. Gluck, O. Vikhansky, S. Popov, A. Smith, I. Lipsits, Z. Kovachev, O. Fedonin and others. On the basis of their 
judgments, the following components of the strategic management were identified: the definition of the mission 
of the enterprise; formation of goals; analysis of strengths and weaknesses, competitiveness; assessment of 
prospects for further activities; study of the environment; development of long-term plans for the future.

An effective analysis of the external, intermediate, and internal environment is needed to create an effec-
tive business development strategy at the very beginning. For this, the following techniques are used: SWOT, 
PEST, PRESTCOM, SNW, BCG analyzes, McKinsey matrix, a model of five forces of competition and expert 
methods.

The SWOT analysis allows you to identify and focus on the strengths and weaknesses of your business. 
The PEST analysis is designed to reveal such aspects of the environment as political, economic, social and 
technological. The PRESTCOM analysis focuses on the general aspects that affect the company's activities 
and which need to be addressed when creating a strategy. SNW analysis is an advanced version of the SWOT 
analysis, where the neutral side was joined. The BCG matrix is one of the most common methods for classify-
ing the directions of the company's activity on the criterion of reliable profitability. The McKinsey Matrix is based 
on the assessment of the long-term attractiveness of individual business units. The model of the five forces 
of competition M. Porter allows us to determine the best match between the internal state of the organization 
and the forces in the external environment. The day of expert methodology is that the opinions of highly skilled 
experts are gathered on a specific question and conclusions about the future prospects of the development of 
the object are made.

For a complete consideration of  the  issue of strategic management,  the definition of competitiveness  is 
also taken into account as it is one component of the planning process at the enterprise. A. Smith in his “Study 
on the Nature and Causes of Wealth of Nations” defines competition as a behavioral category when sellers 
and buyers compete on the market for more profitable sales and purchases. However, in order to carry out a 
comprehensive analysis of the forces of competition, it is necessary to evaluate it. Competitiveness assess-
ment is an analysis that allows you to study the company's specifics, its state of the market and competitive 
advantages. For this purpose, such methods as factor, rating, indicator, method of differences, points, ranks, 
etc. are used.

Approaching  the process of  implementing  the strategy,  it can be noted that  it  is quite critical. According 
to A. Levyts’ka it includes a set of tactical tasks, scheduling strategies, defining functions and implementing 
strategies. The main task at this stage is the assessment of the conformity of the internal environment to the 
external. Also, at this time there may be problems such as: mismatch of the goals of the organization structure, 
lack of experience, budget,  imperfect organizational activities  in the company, etc. Therefore,  to  implement 
the strategy, we must approach responsible and take into account all possible risks and develop alternatives 
to them.
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Постановка проблеми.  Розвиток  сільського 
господарства  полягає  у  формуванні  особливого 
механізму  взаємодії  учасників  виробничо-гос-
подарського  та  інвестиційно-інноваційного  про-
цесу,  який  насамперед  реалізується  в  умовах 
результативного  функціонування  державного 
регулювання,  яка  створює базис для активізації 
інноваційно-інвестиційної  діяльності  в  державі 
та  сільському  господарстві  насамперед,  фор-
мує попит на відповідні  інновації та сприяє про-
цесу  активного  їх  генерування,  впровадження  і 
комерціалізації.  Для  успішного  вирішення  таких 
завдань, а саме державного регулювання сталого 
розвитку сільського господарства в Україні, варто 
володіти  інформацією  про  відповідний  рівень 
розвитку,  структуру  соціо-еколого-економічного 
потенціалу  сільського  господарства,  систему  та 
фактори, які сприяють своєчасній та ефективній 
комерціалізації  новацій  із  метою  забезпечення 
сталого  розвитку  галузі.  Формування  дієвих 
механізмів державного регулювання сталого роз-
витку сільського  господарства в Україні є одним 
із пріоритетних завдань, які постають перед дер-
жавою.  У  свою  чергу,  досить  важливим  завдан-
ням є також ідентифікація та аналіз факторів, які 
перешкоджають  забезпеченню  сталого  розвитку 
сільського господарства.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
У  вітчизняній  науковій  літературі  розгляду факто-
рів,  які  впливають  на  забезпечення  сталого  роз-
витку  сільського  господарства  приділяється  зна-
чна увага. У працях В. Борщевського, В. Гурочкіна, 
О.  Дяченка,  О.  Манойленка,  І.  Мушака,  А.  Ники-
форова,  Т.  Шестаковської,  А.  Черепа  та  ін.  [1-7] 
представлено  вплив  факторів,  які  впливають  на 
функціонування сільського  господарства у  контек-
сті становлення передумов активізації інноваційної 
діяльності, визначають відповідні стимули та мотиви 
діяльності суб’єктів сільського господарства, вста-
новлюють  темпи  та  масштаби  розповсюдження 
інновацій  у  національній  економіці.  Н.  Гончарова 
основними  факторами  сталого  розвитку  вважає 
наявність  новаторських  цілей,  інноваційних  засо-
бів  їх  досягнення, можливостей  відтворення  інно-
ваційної спрямованості на збалансованій основі [8].

У  науковій  літературі  немає  єдиного  підходу 
щодо  структуризації  факторів,  які  впливають  
на забезпечення сталого розвитку сільського гос-
подарства  в  умовах  діджиталізації.  Відсутність 
такої  структуризації  стримує формування  ефек-
тивних  інструментів  державного  регулювання, 
які посилять вплив стимулюючих, й послаблять – 
дестимулюючих факторів на сталий ровиток сіль-
ського господарства. 

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА 
ANALYSIS OF FACTORS OF INFLUENCE ON SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF UKRAINE IN THE CONTEXT  
OF DIGITALIZATION OF SOCIETY
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Статтю присвячено визначенню факторів, 
які впливають на сталий розвиток сіль-
ського господарства України в умовах діджи-
талізації національної економіки. Запропоно-
вана класифікація факторів, що впливають 
на сталий розвиток сільського господар-
ства України: науково-освітній потенціал; 
зовнішньоекономічна спеціалізація держави; 
рівень впровадження інноваційних розробок; 
розвиток мережевих технологій; поширення 
серед населення та доступність сучасних 
інформаційних технологій. Запропоновано 
визначати забезпечення сталого розвитку 
сільського господарства через результа-
тивний показник сталого розвитку, а саме 
валової доданої вартості. 
Ключові слова: сільське господарство, 
сталий розвиток, фактори, технології, 
діджиталізація.

Статья посвящена определению факто-
ров, влияющих на устойчивое развитие 
сельского хозяйства Украины в условиях 
диджитализации национальной экономики. 
Предложенная классификация факторов, 
влияющих на устойчивое развитие сель-
ского хозяйства Украины: научно-образова-
тельный потенциал; внешнеэкономическая 
специализация государства; уровень вне-
дрения инновационных разработок; разви-

тие сетевых технологий; распространение 
среди населения и доступность современ-
ных информационных технологий. Пред-
ложено определять обеспечения устойчи-
вого развития сельского хозяйства через 
результативный показатель устойчивого 
развития, а именно валовой добавленной 
стоимости.
Ключевые слова: сельское хозяйство, 
устойчивое развитие, факторы, техноло-
гии, диджитализация.

The article is devoted to the definition of factors 
influencing the sustainable development of agri-
culture in Ukraine in the context of digitalization 
of the national economy. The classification of 
the factors influencing sustainable development 
of agriculture of Ukraine is offered: scientific and 
educational potential; foreign economic special-
ization of the state; the level of implementation 
of innovative developments; development of 
network technologies; distribution among the 
population and availability of modern informa-
tion technologies. It is proposed to determine 
the provision of sustainable development of 
agriculture through the effective indicator of 
sustainable development, namely gross value 
added.
Key words: agriculture, sustainable develop-
ment, factors, technologies, digitalization.
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Постановка завдання. З огляду на вище викла-
дене,  метою  статті  є  дослідження  науково-при-
кладних засад оцінки факторів забезпечення ста-
лого розвитку сільського господарства України, як 
напрямку  сприяння його ефективного функціону-
вання й підтримки конкурентоспроможності в умо-
вах стрімкого розвитку інформаційних технологій.

Виклад основного матеріалу.  Потреба 
у  дослідженні  факторів,  які  впливають  на  дер-
жавну політику сталого розвитку сільського госпо-
дарства в Україні, зумовлена перш за все обґрун-
туванням  їх  змісту  та  можливих  форм  прояву  у 
контексті  розробки  ефективної  системи  держав-
ного регулювання, яка орієнтована на активізацію 
інноваційно-інвестиційної діяльності в сільському 
господарстві. У свою чергу фактори впливу на ста-
лий  розвиток  сільського  господарства  залежать 
від існуючих структурних особливостей сільського 
господарства, рівня науково-освітньої та технічної 
діяльності  тощо.  У  сучасній  науковій  літературі 
немає  на  сьогодні  єдиного  підходу  щодо  певної 
структуризації факторів,  які  перш за все вплива-
ють на формування дієвого механізму державного 
регулювання забезпечення сталого розвитку сіль-
ського господарства. Тому відсутність такої струк-
туризації насамперед стримує формування ефек-
тивної  державної  політики,  яка  значно  посилить 
вплив різних стимулюючих, та послабить дію дести-
мулюючих факторів на сталий розвиток сучасного 
сільського  господарства.  Розроблено  авторський 
підхід  до  комплексної  систематизації  факторів, 
які  впливають  на  забезпечення  сталого  розвитку 
сільського  господарства  за  рядом ознак  (рис.  1).

Сільське господарство України досить активно 
вливається в глобалізовану систему міжнародних 
господарських зв’язків (наприклад транскордонне 
співробітництво) щодо факторів сталого розвитку 
доцільно  розглядати  фактори  міжнародного  та 
макрорівня.  Визначаючи  за  масштабами  впливу 
ті  фактори,  які  певним  чином  визначають  осо-
бливості  сталого  розвитку  сучасного  сільського 
господарства,  нами  поділено  на  фактори  міжна-
родного (глобального) рівня, макро-, мезо- і мікро-
рівня. Саме зв’язкам зі світовим співтовариством 
у  контексті  реалізації  інноваційних  проєктів  зна-
чно сприяє ефективному “переливу знань”, обміну 
досвідом та прискорення тиражування новацій. 

Тому  завдання  держави  насамперед  поляга-
ють у формуванні сприятливих умов для припливу 
інвестицій  у  виробничо-господарську  діяльність 
вітчизняного сільського господарства. Таким чином 
рівень державної активності насамперед залежать 
від певних економічних циклів у країні. Так, у період 
кризи  варто  забезпечити  сталість  впровадження 
основних новацій, які сприяють значному удоско-
наленню задоволення потреб з метою отримання 
відповідного довгострокового позитивного ефекту 
впроваджуючи  інновації  в  сільському  господар-

стві.  Саме  державне  втручання  у  такий  період 
сприяє економічному зростанню й виходу з кризи. 
На стадії економічного росту, втручання держави 
у  відповідну  виробничо-господарську  та  іннова-
ційно-інвестиційну сферу носить досить фрагмен-
тарний характер. Участь держави у процеси ста-
лого розвитку сільського господарства, може бути 
як  прямою  (тобто  адресна  підтримка  стратегічно 
важливих новацій), так й непрямою (формування 
інноваційної інфраструктури, нормативне забезпе-
чення виробничо-господарського та  інвестиційно-
інноваційного процесу). Такі фактори значно впли-
нули на сталий розвиток сільського господарства. 
Вплив  цих факторів  посилюється  незадовільним 
станом  ефективно  діючих  сільськогосподарських 
науково-дослідних  лабораторій,  низьким  рівнем 
адаптованості  науково-дослідних  сільськогоспо-
дарських  установ  до  ринкових  умов,  відсутністю 
відповідних ринків науково-технічної продукції [3].

Для  характеристики  факторів  забезпечення 
сталого  розвитку  сільського  господарства  в  умо-
вах  діджиталізації  пропонуємо  використовувати 
показники,  які  визначають  кадровий  науковий 
потенціал,  обсяги  та  результативність  наукової 
діяльності,  рівень  впровадження  новацій  у  сіль-
ське господарство тощо (табл.1).

Більш  детальний  розгляд  кожної  з  груп фак-
торів  дозволяє  виявити  часткові  індикатори  та 
відповідні  кількісні  і  якісні  показники,  що  харак-
теризують  сталий розвиток  сільського  господар-
ства. Для ефективної  політики держави в  сфері 
розвитку  сільського  господарства  важливим 
елементом  є  створення  сталої  та  інвестиційної 
спроможності галузі, яка забезпечує їх конкурен-
тоспроможність. Ці компоненти мають як прямий 
так і зворотній вплив один на одного. Як свідчать 
дані проведеного аналізу, можна зробити висно-
вок, що в Україні недостатньо високий рівень інно-
ваційно-інвестиційної спроможності в сільському 
господарстві.  Тому  актуальним  та  важливим  є 
створення умов для інституційного забезпечення 
сталого  розвитку  сільського  господарства  на 
засадах комплементарності [4-5].

Дослідження  динаміки  впливу  макроекономіч-
них  показників  та  результативності  державного 
регулювання  сталого  розвитку  сільського  госпо-
дарства  дозволив  виділити  найбільш  впливові 
фактори, які безпосередньо впливають на галузь.

Для  реалізації  ефективного  механізму  дер-
жавного регулювання сталого розвитку сільського 
господарства  важливим  елементом  є  підтримка 
інноваційної та інвестиційної складової механізму, 
яка забезпечує розвиток сільського господарства. 
Ці  компоненти мають як прямий,  так  і  зворотний 
вплив один на одного. 

На створення позитивної інноваційної (іnnovаtе) 
складової впливають випуск товарів в сільському 
господарстві (output of goods іn аgrісulturе), валова 
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Рис. 1. Ф
актори забезпечення сталого розвитку сільського господарства в Україні
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Глобальні: міжнародна конкуренція на аграрному ринку.; 
вимоги та перспективи глобалізації й інтеграції в ЄС тощо.

Макрорівень та мезорівень: успішність реалізації конкретних 
інноваційних проєктів; циклічність економіки; рівень 

розвитку соціо-еколого-економічних систем, цільових фондів 
тощо; Мікрорівень: реалізація конкретного сталого проекту на 
аграрному підприємстві; умови комерціалізації новацій тощо

Виробничо-технологічні (інноваційні й технологічні
агроцентри, агропарки, бізнес-інкубатори; інноваційно-
промислові комплекси; аграрні технологічні кластери); 

Фінансові (бюджетні засоби, фонди технологічного розвитку; 
венчурні та гарантійні; посівні й стартові фонди тощо); 

Інформаційно-комунікаційні (державна система науково-
технічної інформації; інформаційні ресурси підтримки 

аграрного бізнесу; інформаційні мережі; центри трансферу 
технологій; консалтинг); Кадрове забезпечення (рівень 

кваліфікації персоналу у проведенні інноваційно-
інвестиційної діяльності; підготовка спеціалістів у сфері 

науково-технологічного й сталого менеджменту).

Податкові: ставки податків; база оподаткування; податкові 
пільги; податкова конкуренція; податкова культура тощо; 

Фінансово-кредитні: рівень інфляції; стан фінансового ринку;
рівень доходності і прибутковості; рентабельність аграрного 
бізнесу та ін.. Цінові: рівень монополізації і конкуренції на 

ринку; попит, пропозиція тощо.

Архітектурні: системна підтримка інноваційно-інвестиційної 
діяльності з боку державних органів влади; можливість 
генерації знань, технологій й новацій шляхом реалізації 
науково-освітнього потенціалу; наявність розвинених каналів 
та інститутів трансферу, комерціалізації новацій; висока 
інноваційна активність суб’єктів сільського господарства.
Перешкоджаючі: низька фінансова підтримка наукових 
досліджень і технологічних розробок; недостатня увага до 
вирішення соціальних проблем дослідників та генераторів 
інноваційних ідей; слабке інформаційне забезпечення 
інноваційних проєктів; слабкий правовий захист малих форм 
сталого підприємництва

Сповільнюючи: недосконалість державного регулювання у 
сфері ідентифікації стратегічних інноваційних пріоритетів; 
руйнування механізму організаційної взаємодії галузевої 
науки та аграрного виробництва; нерозвиненість сталої
інфраструктури; недосконалість законодавства; відсутність 
належного фінансування; недосконалість системи захисту 
прав інтелектуальної власності. Імпульсивні: вдосконалення 
законодавчої бази; спрощення процедури отримання патентів; 
вдосконалення механізмів державного програмно-цільового 
фінансування інноваційних проєктів; сприяння створенню 
інтегрованих науково-виробничих структур; створення єдиної 
інформаційної мережі та ін..
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додана вартість в сільському  господарстві  (gross 
vаluе  аddеd  іn  аgrісulturе),  зайнятість  населення 
(еmploymеnt  of  thе  populаtіon),  середньомісячна 
заробітна плата у розрахунку на одного штатного 
працівника (аvеrаgе monthly sаlаry pеr еmployее), 
виробництво  сільськогосподарських  культур  зер-
нові  та  зернобобові  культури  (produсtіon  of  сrops 
сеrеаls аnd lеgumеs), виробництво сільськогоспо-
дарських  культур  насіння  соняшнику  (produсtіon 
of  sunflowеr  sееds),  продуктивність  праці  в  сіль-
ськогосподарських  підприємствах  на  1  зайня-
того в сільськогосподарському виробництві (lаbor 
produсtіvіty  іn  аgrісulturаl),  рівень  рентабельності 
(збитковості)  (thе  lеvеl  of  profіtаbіlіty),  кількість 
дослідників, які здійснювали наукові дослідження 
і  розробки  (numbеr  of  rеsеаrсhеrs  сonduсtіng 
rеsеаrсh аnd dеvеlopmеnt),  прямі  інвестиції  (акці-
онерний  капітал)  в  сільське  господарство  (dіrесt 
іnvеstmеnt  (еquіty)  іn  аgrісulturе),  кількість  селян-
ських господарств (numbеr of pеаsаnt fаrms), рівень 
інфляції  (Іnflаtіon  rаtе),  середні  ціни реалізованої 
продукції сільського  господарства  (аvеrаgе prісеs 
of  аgrісulturаl  produсts  sold),  капітальні  інвести-
ції  в  сільське  господарство  (саpіtаl  іnvеstmеnt  іn 
аgrісulturе), вартість основних засобів в сільському 
господарстві  (сost  of  fіxеd  аssеts  іn  аgrісulturе), 
амортизація (знос) основних засобів (dеprесіаtіon 
(dеprесіаtіon)  of  fіxеd),  фінансування  внутріш-

ніх  розробок  (fіnаnсіng  of  іntеrnаl  dеvеlopmеnts), 
виробництво молока (mіlk produсtіon).

Наведені  компоненти  впливають  на  сталий 
розвиток сільського  господарства на основі орга-
нізаційно-економічного  механізму.  На  основі 
взаємозв’язку  факторів  сталого  розвитку  сіль-
ського госопдарства побудовано імітаційну модель. 
За  результатами  проведеного  аналізу,  констато-
вано,  що  в  Україні  недостатньо  високий  рівень 
результативності  державного  регулювання  ста-
лого розвитку сільського господарства, тому акту-
альним та важливим є створення необхідних умов 
та розробка ефективних інструментів державного 
регулювання  сільського  господарства  України.

Дослідження взаємозв’язку та впливу між пере-
ліченими факторами та показником валового вну-
трішнього продукту (як результуючим) присвячено 
багато робіт. Більшість досліджень опирається на 
кластерний  аналіз,  застосування  однофакторних 
економетричних моделей та інше. Проте, викорис-
тання  таких  методів,  не  в  повному  обсязі  харак-
теризує існуючи причинно-наслідкові зав’язки всіх 
факторів  на  результуючий  показник.  Для  таких 
досліджень  найбільш  оптимальним  є  застосу-
вання методу імітаційного моделювання, зокрема, 
на  основі  концепції  системної  динаміки.  Перева-
гою застосування цього методу є те, що він спря-
мований  на  виявлення  меж  зворотного  зв’язку, 

Таблиця 1
Фактори забезпечення сталого розвитку сільського господарства  

та показники їх оцінки в умовах діджиталізації
Фактор Ознака Показники

Науково-освітній 
потенціал

Рівень розвитку 
освіти, зокрема, 

вищої

- ступінь охоплення вищою освітою населення відповідної вікової 
групи, %;
- державні витрати на освіту, у % до ВВП

Рівень  
розвитку науки

- кількість осіб із науковими ступенями (докторів і кандидатів 
наук) на 100 тис. осіб населення;
- кількість організацій та чисельність фахівців, які виконують 
наукові та науково-технічні роботи, на 100 тис. осіб населення

Впровадження 
інноваційних розробок

Патентна  
активність

- кількість патентів виданих національними та іноземними 
організаціями, на млн. осіб населення

Інтенсивність 
впровадження 

новацій у сільське 
господарство

- кількість інноваційно-активних сільськогосподарських 
підприємств;
- загальний обсяг витрат на інноваційну діяльність в сільському 
господарстві, млн. грн.;
- обсяг сталої продукції, млн. грн.;
- впровадження прогресивних технологічних процесів у 
сільському господарстві, одиниць;
- освоєння інноваційних видів продукції у промисловості, одиниць

Інноваційна 
зовнішньоекономічна 
спеціалізація держави

Високотехнологічний 
експорт - частка високотехнологічної аграрної продукції в експорті, %

Розвиток мережевих 
технологій

Розвиток мережі 
Інтернет

- кількість безпечних Інтернет-серверів на млн. осіб населення;
- швидкість доступу до мережі Інтернет на 10 тисяч осіб 
населення

Поширення серед 
населення та 

доступність сучасних 
інформаційних 
технологій

Комп’ютерні 
технології

- кількість персональних комп’ютерів на 100 осіб населення;
- кількість суб’єктів господарювання, які використовують сучасні 
інформаційні технології

Мережа Інтернет
- кількість користувачів мережі Інтернет на 100 осіб населення;
- кількість користувачів широкосмугового доступу до Інтернету  
на 100 осіб населення
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тим  самим  дозволяє  здійснювати  імітаційні  екс-
перименти, які моделюють різні сценарії варіантів 
регулювання. На основі  цього,  у  роботі  пропону-
ється використання саме цього методу для вияв-
лення сценаріїв розвитку сільського господарства 
економіки на засадах сталості. 

Запропонована  імітаційна модель  побудована 
у відповідності до встановлених зв’язків між фак-
торами впливу на державну політику сталого роз-
витку сільського  господарства.  Імітаційна модель 
складається з компонентів, які моделюють форму-
вання розвитку та результат їх використання.

Динаміка  основних  складових  оцінки  сталого 
розвитку  сільського  господарства  визначається 
декількома контурами зворотного зв’язку, які скла-
дають основу імітаційної моделі. Усього в імітацій-
ній  моделі  сформувалося  34  контура  зворотного 
зв’язку. Контури містять від двох до семи змінних 
моделей,  які  охоплюють  весь  процес  від  фор-
мування  інноваційно-інвестиційного  потенціалу 
до результатів сталого розвитку сільського госпо-
дарства (рис. 2). 

Для побудови  імітаційної моделі  усі  дані  було 
приведено до відрізку від 0 до 1 діленням на макси-
мальне значення за кожним показником. Для порів-
няння  із  статистичними  даними  було  проведено 
обернене перетворення. Модель містить екзогенні 
змінні,  які,  є  керованими  параметрами  і  можуть 

змінюватись  у  різних  експериментах.  У  основній 
структурі  моделі  вони  обрані  як  константи.  Кон-
станти  в моделі  відповідають даним  за  2017 рік.

Результати проведеного аналізу та попередніх 
досліджень щодо визначення  ключових факторів 
впливу  на  сталий  розвиток  сільського  господар-
ства,  дозволяють  визначити  тісний  зв’язок  між 
його  розвитку  та  такими  показниками, що  харак-
теризують  їх спроможність до розвитку. Визначе-
ний взаємозв'язок перелічених факторів корелює 
з  теоретичними  висновками  про  наявність  таких 
складових  забезпечення розвитку  сільського  гос-
подарства, як інноваційну складову за рахунок про-
вадження державного механізму сталого розвитку 
сільського господарства. Таким чином, побудована 
імітаційна  модель  сталого  розвитку  сільського 
господарства  України  дозволяє  дослідити  вплив 
окремих її факторів (інноваційного, інвестиційного 
та людського потенціалу), визначити заходи необ-
хідні для активізації інструментів державного регу-
лювання сталого розвитку. Визначені в результаті 
аналізу ключові фактори впливу на розвиток сіль-
ського  господарства  України  обумовлюють  необ-
хідність  оцінки  стану  і  тенденцій  розвитку  галузі.

Висновки з проведеного дослідження. 
Встановлено,  що  на  сучасному  етапі  соціально-
економічних  трансформацій  в  країні  результати 
наукової, науково-технічної та  інноваційної діяль-

 
Рис. 2. Діаграма причинно-наслідкових зв’язків імітаційної моделі сталого розвитку  

сільського господарства України в умовах діджиталізації
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ності є вирішальними факторами, що визначають 
перехід  до  сталого  типу  розвитку  сільського  гос-
подарства,  забезпечують  її  високу  ефективність 
у сучасному  інформаційному середовищі. Систе-
матизовано фактори забезпечення сталого розви-
тку сільського господарства та показники їх оцінки 
(Впровадження  інноваційних  розробок.  Науково-
освітній  потенціал.  Зовнішньоекономічна  спеціа-
лізація  держави.  Розвиток  мережевих  інформа-
ційних технологій. Поширення серед населення та 
доступність  сучасних  інформаційних  технологій). 
Запропоновано  визначати  забезпечення  сталого 
розвитку сільського господарства через результа-
тивний показник розвитку, а саме валової доданої 
вартості. Пропонується  використання методу  імі-
таційного  моделювання,  зокрема,  на  основі  кон-
цепції  системної  динаміки  для  виявлення  сцена-
ріїв  сталого  розвитку  сільського  господарства  з 
метою забезпечення його функціонування і підви-
щення конкурентоспроможності у контексті діджи-
талізації  суспільства.  Імітаційна  модель  побудо-
вана у відповідності до встановлених зав’язків між 
факторами  сталого  інноваційного  розвитку  сіль-
ського господарства, які забезпечують його соціо-
еколого-економічну  безпеку.  Усі  цикли  в  моделі 
є  контурами  додаткового  зворотного  зв’язку,  що 
має  призводити  до  поширення  позитивних  тен-
денцій  у  моделі.  Динаміка  складових  імітаційної 
моделі визначається побудованими економетрич-
ними  моделями  взаємозв’язків  між  показниками 
інтелектуального  й  інноваційного  потенціалу  та 
результатами діяльності. 
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ANALYSIS OF FACTORS OF INFLUENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE  
OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF SOCIETY

The purpose of the article. Formation of effective state policy and mechanisms for managing innovative 
development of the agrarian sector in Ukraine is one of the priority tasks facing the state. In turn, the identifica-
tion and analysis of factors hindering the implementation of the domestic state policy of innovation develop-
ment of the agrarian sector is also a very important task.

Methodology. In the course of the research general scientific and special methods of research were used, 
in particular: theoretical generalization, comparison and morphological analysis - in the process of formation 
of the conceptual-categorical apparatus of the research; Structural-structural-functional analysis - to justify the 
factors of the formation of the state policy of innovative development of the agrarian sector in Ukraine. 

Results. It has been established that in order to formulate the state policy of innovation development of the 
agrarian sector in Ukraine, it is necessary to have a clear idea of the structure of the innovative potential of the 
agrarian sector, the interrelations between its components, the system and factors that allow the most fully and 
effectively to implement in practice the opportunities laid down in it. In order to form an effective state policy for 
innovative development of the agrarian sector, a classification of the factors influencing it is proposed: produc-
tivity of measures (slow-down, impulsive); way of influence (architectural, obstacles); structure of infrastructure 
(production-technological, financial, information-communication, staffing); by scale of influence (factors of the 
global level, macro level, mezzanine, micro level).

Practical implications. The need to study the factors influencing the state policy of innovative development 
of the agrarian sector in Ukraine is primarily due to the substantiation of their content and possible forms of 
manifestation in the context of developing an effective system of state regulation aimed at activating innova-
tion in the agricultural sector. In turn, the factors influencing the innovative development of the agrarian sector 
depend on the existing structural features of agrarian production, the level of scientific and educational and 
technical activities, etc.

Value/originality. The proposed classification of  factors that  influence the formation of  the state policy of 
innovative development of the agrarian sector in Ukraine: on the effectiveness of actions; by the nature of influ-
ence; on the structure of the infrastructure; by scale of influence. Based on the knowledge of the factors that 
significantly determine the dynamics of innovative development of the agrarian sector, it is possible to charac-
terize its parameters and, on this basis, to develop recommendations related to the development of a sustain-
able economic growth strategy for the innovative development of the agrarian sector and the state as a whole.
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Постановка проблеми.  Моніторинг  в  сучас-
них  умовах  виступає  як  метод  вивчення  і  ана-
лізу  соціально-економічних  ситуацій,  спосіб 
здійснення  організованого  системного  спосте-
реження за ходом та якісними змінами розвитку 
країни в цілому або її складових (наприклад, регі-
онів), їх впливу на конкретні об’єкти дослідження, 
визначення  критичних  точок  росту  та  поперед-
ження  або  усунення  останніх  і  розробки  на  цій 
основі механізмів  подальшої  розбудови  суспіль-
ства, його окремих елементів. Отже, моніторинг 
виступає універсальним  інструментом стратегіч-
ного управління і може використовуватися по від-
ношенню  до  різних  сфер  суспільної  діяльності, 
що  у  підсумку  визначає  об’єкт  спостереження, 
цілі та перелік задач.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження різних аспектів даної проблематики 
присвячені  роботи  таких  учених  як  І.  Бритченко, 
В. Бобиль, Ф. Мишкін, О. Назарова, С. Науменкова, 
Т. Смовженко, О. Яременко, Т. Леттер, Р. Кирхнер, 
П. Роуз, Б. Кваснюк, І. Лютий, В. Міщенко, О. Крух-
маль,  Л.  Перехрест,  М.  Орловська,  К.  Хамфріс 
та  інші.  Однак,  не  зважаючи  на  грунтовні  дослі-
дження  вітчизняних  та  зарубіжних  вчених-еко-

номістів,  питання  щодо  проведення  моніторингу 
діяльності банківських установ з метою удоскона-
лення  інструментів  механізму  фінансового  регу-
лювання банківської системи України. 

Постановка завдання.  З  огляду  на  вище 
викладене,  метою  статті  є  дослідження  науково-
прикладних  засад  проведенн  моніторингу  функ-
ціонування  банківської  системи,  як  напрямку 
сприяння  ефективності  реалізації  механізму  її 
фінансового регулювання. 

Виклад основного матеріалу.  Проведене 
дослідження сутності моніторингу дозволило виді-
лити три підходи до його визначення, згідно з якими 
моніторинг являє собою: інформаційно-аналітичну 
систему, що має цільову спрямованість на інфор-
маційне забезпечення процесу управління;  комп-
лекс  взаємопов'язаних  процесів  збору,  обробки, 
аналізу, оцінки і прогнозування реалізації функцій 
фінансового управління та надання документова-
ної інформації; процес здійснення постійного спо-
стереження,  визначення  розмірів  відхилень фак-
тичних  результатів  від  передбачених,  виявлення 
причин  цих  відхилень  і  розробки  пропозицій  по 
відповідному  коригуванню  діяльності  з  метою  її 
нормалізації та підвищення ефективності [1-5]. 

МОНІТОРИНГ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ  
ЯК ІНСТРУМЕНТ МЕХАНІЗМУ ЇЇ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
MONITORING OF THE FUNCTIONING OF THE BANKING SYSTEM  
AS A TOOL OF THE MECHANISM OF ITS FINANCIAL REGULATION

УДК 336.74:336.71(477)

Казарян О.Г.
здобувач
Чернігівський національний 
технологічний університет

Статтю присвячено визначенню особливос-
тей та перспектив удосконалення моніто-
рингу функціонування банківської системи у 
контексті реалізації механізму її фінансового 
регулювання. Удосконалено науково-мето-
дичний підхід до проведення комплексного 
моніторингу результативності фінансо-
вого регулювання банківської системи в час-
тині виокремлення й характеристики його 
основних етапів (визначення мети дослі-
дження; формування переліку індикатив-
них показників за обраними групами; вибір 
аналітичної форми ідентифікації настання 
фінансової кризи у банківській системі на 
основі системи бінарних сигналів; збір ста-
тистичних даних за обраними показниками; 
розрахунок нормативних значень для кож-
ного з показників; визначення значень інди-
каторів настання фінансової кризи у бан-
ківській системі за часовими інтервалами; 
інтерпретація отриманих результатів). 
Ключові слова: банківська система, фінан-
сове регулювання, фінансова політика, моні-
торинг, інструменти, механізм.

Статья посвящена определению особен-
ностей и перспектив совершенствования 
мониторинга функционирования банков-
ской системы в контексте реализации 
механизма ее финансового регулирования. 
Усовершенствована научно-методический 
подход к проведению комплексного мони-
торинга результативности финансового 
регулирования банковской системы в части 
выделения и характеристики его основ-
ных этапов (определение цели исследова-

ния, формирование перечня индикативных 
показателей по выбранным группам, выбор 
аналитической формы идентификации 
наступления финансового кризиса в банков-
ской системе на основе системы бинарных 
сигналов , сбор статистических данных 
по выбранным показателям; расчет нор-
мативных значений для каждого из показа-
телей, определение значений индикаторов 
наступления финансового кризиса в банков-
ской системе за временными интервалами; 
интерпретация полученных результатов). 
Ключевые слова: банковская система, 
финансовое регулирование, финансовая 
политика, мониторинг, инструменты, 
механизм.

The article is devoted to the definition of features 
and prospects of improving the monitoring of the 
banking system in the context of the implementa-
tion of the mechanism of its financial regulation. 
The scientific and methodological approach to 
comprehensive monitoring of the effectiveness 
of financial regulation of the banking system in 
terms of isolation and characteristics of its main 
stages (determination of the purpose of the 
study; formation of a list of indicative indicators 
for selected groups; choice of analytical form of 
collection of statistical data on selected indica-
tors, calculation of normative values for each of 
the indicators, determination of the values of indi-
cators of the financial crisis in the banking system 
at time intervals, interpretation of the results).
Key words: banking system, financial regula-
tion, financial policy, monitoring, tools, mecha-
nism.



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

624 Випуск 19. 2018

Різноманітність  трактувань  сутності  поняття 
«моніторинг»  пояснюється  застосуванням  цього 
інструменту в різних сферах суспільної діяльності. 
Оскільки банківська діяльність є достатньо склад-
ною та багатогранною сферою в економічній сис-
темі відносин, то застосування моніторингу в бан-
ківській сфері, зокрема, в контексті забезпечення 
фінансової  стабільності  банківської  системи,  є 
необхідним та актуальним в умовах сучасних еко-
номіко-політичних дисбалансів. 

Підсумовуючи  результати  проведеного  дослі-
дження з поглиблення змісту моніторингу, особли-
востей  та  проблем  його  реалізації  у  банківській 
сфері  [6],  під  моніторингом  фінансової  стабіль-
ності банківської системи запропоновано розуміти 
процес  безперервного  спостереження  (збору  і 
накопичення  інформації),  оброблення  та  аналізу 
значень  показників  оцінювання  фінансової  ста-
більності  на  макро-  та  мікроекономічних  рівнях 
з  метою  підвищення  обґрунтованості  управлін-
ських  рішень  та  прогнозування майбутнього  роз-
витку  банківської  системи,  її  динамічного  руху. 
Виходячи  із  представленого  визначення  поняття 
та  з  урахуванням  аналізу  літератури  [1-6],  при-
свяченої  особливостям  проведення  моніторингу, 
визначено принципи моніторингу фінансової ста-
більності банківської системи (рис. 1).

Серед  представлених  на  рис.  1  принципів 
моніторингу  фінансової  стабільності  банківської 
системи  ключовим  можна  вважати  принцип  без-
перервності, який означає, що збір, накопичення, 
оброблення  та  аналіз  інформації  щодо  оціню-
вання  стабільності  як  банківської  системи,  так  і 
банків окремо, потрібно здійснювати на постійній 
основі. Наступним є принцип багатофункціональ-
ності,  який  враховує  складність  і  багатогранність 
банківської  діяльності  та  передбачає  здійснення 
моніторингу за різноманітними складовими оціню-
вання фінансової стабільності. 

При  цьому,  слід  враховувати,  що  моніторинг 
повинен  базуватись  на  принципі  економічності 
та  простоти  побудови,  тобто  кількість  показників 
оцінювання фінансової стабільності повинно бути 
обмеженою з метою отримання більш своєчасної, 
оперативної та якісної інформації.

В свою чергу, принцип орієнтованості на кількісні 
стандарти  передбачає  підвищення  ефективності 
моніторингу фінансової стабільності за умови мож-
ливості кількісної оцінки всіх напрямів, що забез-
печує  однозначність  висновків  та  управлінських 
дій, які формуються на підставі його результатів. 
І останнім, є принцип доступності результатів моні-
торингу,  який  передбачає  доступність  висновків 
та результатів моніторингу для всіх  зацікавлених 
користувачів  інформації  про  банківську  систему.

Аналіз наведених трактувань моніторингу у різ-
них сферах також дозволив зробити висновок, що 
більшість науковців розкривають особливості його 
реалізації  через  основні  етапи,  якими  є  оцінка, 
контроль та прогноз за станом об’єктів. При цьому 
в залежності від об’єктів моніторингу, окремі вчені-
економісти надають окремі  пропозиції щодо удо-
сконалення цього процесу. 

У  межах  механізму  фінансового  регулювання 
банківської  системи  ключовим  інструментом 
контролю  є  моніторинг,  що  являє  собою  процес 
інструментального,  інформаційно-забезпеченого, 
безперервного спостереження за окремими пара-
метрами  об’єктів  механізму,  критично  важливих 
для  забезпечення  досягнення  цілей  механізму 
з метою своєчасного здійснення коригуючих впли-
вів, за алгоритмом, представленим на рис. 2.

Ключовими  елементами  моніторингу  відпо-
відно  до  розробленого  підходу  є:  формування 
системи показників, за якими буде здійснюватись 
моніторинг;  визначення  контрольних  періодів 
з урахуванням рівня невизначеності та мінливості 
середовища реалізації регуляторних впливів; роз-

ПРИНЦИПИ МОНІТОРИНГУ 
ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

принцип
безперервності

принцип доступності 
результатів моніторингу

принцип
багатофункціональності

принцип орієнтованості 
на кількісні стандарти

принцип економічності 
та простоти побудови

Рис. 1. Принципи моніторингу фінансової стабільності банківської системи*

Джерело: побудовано автором 
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Модель моніторингу об’єктів контролю державного регулювання банківської системи

Базується на даних прогнозного аналізу, мікро- та макропруденційного 
аналізу та контролю, що формують первинну інформаційну базу 
спостереження для подальшого розрахунку агрегованих абсолютних та 
відносних аналітичних показників щодо підконтрольного об’єкта

1. Систематизація показників, 
що характеризують об’єкти 

моніторингу

2. Формалізація змісту 
інформаційних потоків, 

ранжування даних

Формалізуються результати контрольних обчислень за критерієм 
максимальної характеристики стану об’єкту моніторингу, що заданий 
на першому етапі. Визначається форма звіту контролера, що 
уніфікується за змістом програми моніторингу та даних про 
ретроспективний стан об’єкту моніторингу з орієнтацією на 
визначення перспективного стану об’єкту.

фактичне значення показника, включеного до програми моніторингу, порівняно з цільовим/ індикативним (для 
показників, за якими вони встановлені);
розмір відхилення, визначення причин та наслідків відхилень для об’єктів державного регулювання з точки зору 
впливу на досягнення цілей ДРБС;
факторний розклад розміру відхилення (якщо показник, що контролюється, може бути об’єктом факторного 
аналізу);
обґрунтування заходів, спрямованих на усунення або пом’якшення наслідків виявлених відхилень.

3. Концептуальне обґрунтування 
періодів усунення відхилень за 
кожним об’єктом державного 

регулювання 

Конкретизація періодів за обраними показниками мотивується 
принципом «терміновості реагування» з точки зору впливу на стан 
об’єкту державного регулювання та досягнення цілей державного 
регулювання банківської системи.

4. Обчислення відхилень фактичних 
і цільових/індикативних показників, 

у тому числі порівняно з 
прогнозними оцінками

Розрахунки здійснюються як в абсолютних, так і відносних одиницях, 
потім вони агрегуються за кожним із об’єктів державного 
регулювання, що досліджуються. За необхідності, складається 
загальний звіт відхилень за об’єктами державного регулювання 
банківської системи. Виявлені відхилення ранжуються на позитивні, 
допустимі негативні та критичні негативні на основі критеріїв, 
затверджених програмою моніторингу.

Цей етап може бути реалізованим за окремим об’єктом державного 
регулювання банківської системи або їх сукупністю. Найбільша увага 
приділяється критичним відхиленням цільових / індикативних 
показників. Розроблена програма моніторингу та цільові/індикативні 
показники постійно коригуються при зміні середовища реалізації 
регуляторних впливів (виявлення нових, неврахованих загроз та 
факторів ризику досягнення цілей державного регулювання), при 
координації цілей державного регулювання. Корективи вносять також і 
при зміні в системі оціночних показників стану економічних,
фінансових, бюджетних, податкових та інших розподільчих процесів, а 
також законодавчих норм.

5. Дослідження причин відхилень 
фактичних і цільових/індикативних 
показників, у тому числі порівняно з 

прогнозними оцінками

6. Розробка алгоритму коригуючих 
дій щодо усунення виявлених 

відхилень

Дії контролерів у випадку виявлення критичних відхилень

залишити без змін усунути відхилення

змінити систему цільових/індикативних показників

можливий зміст інформації

 
Рис. 2. Алгоритм моніторингу для забезпечення досягнення цілей механізму  

фінансового регулювання банківської системи
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робка адекватних рівню відхилень та причин, що 
їх викликали, коригуючих дій щодо усунення вияв-
лених відхилень.

За  допомогою  розробленої  методики  Націо-
нальний  банк України може  ідентифікувати факт 
настання кризи банківської системи і вжити відпо-
відні  заходи  регуляторного  характеру  відповідно 
до технології, представленої на рис. 3. 

Етапи  моніторингу  фінансової  стабільності 
банківської системи визначені з урахуванням осо-
бливостей  формування  системи  її  забезпечення 
та передбачають: [4]: 1-й етап – формування ана-
літичного  підґрунтя  моніторингу  фінансової  ста-
більності банківської системи; 2-й етап – співстав-
лення результатів  інтегральної оцінки фінансової 
стабільності на макро- та мікрорівнях у поточному 
періоді із попередніми даними; 3-й етап – співстав-
лення часткових показників оцінки фінансової ста-
більності  на макро-  та мікрорівнях  із  пороговими 
значеннями у поточному періоді; 4-й етап – визна-
чення  причин  зміни  показників  оцінки  фінансо-
вої  стабільності  банківської  системи;  5-й  етап  – 
обґрунтування напрямів забезпечення фінансової 
стабільності банківської системи; 6-й етап – вияв-
лення  перспектив  щодо  зміни  рівня  фінансової 
стабільності банківської системи та окремих бан-
ків. Зміст та результати кожного з представлених 
етапів  моніторингу  фінансової  стабільності  бан-

ківської системи визначені з урахуванням об’єктів 
моніторингу, якими в даному випадку виступають 
рівень  фінансової  стабільності  банківської  сис-
теми (оцінюється з позиції властивості емерджент-
ності) та рівні фінансової стабільності банків.

Необхідно  звернути  увагу,  що  використання 
окремих  наукових  методів,  що  передбачено 
3-6 етапами (зокрема, методу побудови інтерваль-
них шкал за правилом «трьох сигм», методу кано-
нічних  кореляцій,  багатовимірного  регресійного 
аналізута коефіцієнтів еластичності), передбачено 
лише  на  першій  ітерації  відповідного  безперерв-
ного процесу. До  того ж  саме ці  етапи й відрізня-
ють пропозиції автора від існуючих напрацювань з 
питань моніторингу фінансової стабільності банків-
ської системи. Це пов’язано з тим, що збір  інфор-
мації для проведення моніторингу, а також прове-
дення оцінки фінансової стабільності  і порівняння 
результатів проведеної оцінки хоч і є найбільш три-
валими за часовим критерієм етапами, але знахо-
дять своє відображення практично в усіх підходах з 
відповідного питання. Тому, вважається за доцільне 
детально  зупинитись  лише  на  тих  етапах  моніто-
рингу фінансової стабільності банківської системи, 
що  дозволяють  удосконалити  відповідний  процес 
та підвищити результативність його реалізації. 

Так,  необхідність  реалізації  третього  етапу 
моніторингу  фінансової  стабільності  банківської 

Розрахунок індикатору настання банківської кризи

Отримання результатів аналізу та формування висновку про зони ризику

Індикатор 
знаходиться 

у безризиковій зоні

нітак

Подальший моніторинг 
індикатору банківської кризи

Визначення характеристик ризикової зони 
індикатору банківської кризи

Фактори 
зовнішнього 
походження

Фактори 
внутрішнього 
походження

Розробка антикризової стратегії державного 
регулювання банківської системи

 
Рис. 3. Технологія здійснення моніторингу банківської системи  

на основі індикатора настання банківської кризи*

Джерело: побудовано автором 
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системи,  що  передбачає  співставлення  частко-
вих  показників  оцінки фінансової  стабільності  на 
макро-  та  мікрорівнях  із  пороговими  значеннями 
у поточному періоді, пояснюється тим, що фінан-
сова  стабільність  і  криза  є  діаметрально  проти-
лежними  станами  системи.  Тому,  виявлення  та 
подолання кризових явищ і процесів у банківській 
системі та у фінансовій діяльності окремих банків 
є  необхідною  передумовою  забезпечення фінан-
сової стабільності банківської системи країни.

Сукупність показників моніторингу фінансового 
стану  та  ідентифікації  кризових  ситуацій  угрошо-
вого  агрегатубанківській  системі  включає:  макро-
економічні показники (зміна реального ВВП; індекс 
споживчих  цін;  рівень  безробіття;  зміна  наявного 
доходу; зміна обсягу інвестицій вгрошового агрега-
туосновний капітал; відношення споживчих витрат 
до  наявного  доходу);  зовнішні  (валовий  зовніш-
ній борг до ВВП; темпи приросту експорту; темпи 
приросту  імпорту);  монетарні  (відношення  грошо-
вого агрегату М2 догрошового агрегатузагального 
обсягу міжнародних резервів країни; середньозва-
жена  ставка  рефінансування  за  всіма  інструмен-
тами; темпи приросту міжнародних резервів; індекс 
доларизації);  внутрішні  банківські  (темпи  при-
росту депозитів;  співвідношення ліквідних активів 
до  сукупних  активів;  співвідношення  зобов’язань 
в  іноземній  валюті  до  сукупних  зобов’язань;  рен-
табельність  капіталу;  темп  приросту  активів;  від-
ношення  кредитів  догрошового  агрегатудепозиті; 
індикатор перегріву кредитного ринку). 

Висновки з проведеного дослідження. 
Обґрунтовано, що важливою складовою удоскона-
лення механізму фінансового регулювання банків-
ської системи України є моніторинг, який забезпе-
чує комплексний підхід до ідентифікації ймовірних 
ризиків та визначення їх кількісного впливу для сво-
єчасного реагування на кризові ситуації у банків-
ській системі та впливає на результативність сфор-
мованого  механізму  фінансового  регулювання 
банківської системи з точки зору оцінки її загальної 
вразливості до системного ризику. Ґрунтуючись на 
положеннях сигнального підходу, методу бінарних 
оцінок рівноважних станів банківської системи роз-
роблено  модель  моніторингу  фінансового  стану 
банківської системи, в якій детермінуються показ-
ники  зовнішнього  та  внутрішнього  походження. 
Її  застосування  підвищить  якість  аналітичного 
забезпечення  механізму  фінансового  регулю-
вання банківської системи вгрошового агрегатуУ-
країні, оскільки представлена система показників, 
включених до моделі, кількісні й якісні характерис-
тики  їх  стаціонарних  і  динамічних  станів  можуть 
використовуватись  як  для  проведення  прогнозу-
вання фінансового стану банківської системи, так 
і  для  ідентифікації  настання  банківської  кризи.

Розроблено алгоритм моніторингу фінансового 
стану  банківської  системи,  який  представлений 
послідовною  реалізацією  обґрунтованої  сукуп-
ності етапів: визначення мети дослідження; фор-
мування  переліку  індикативних  показників  загро-
шового агрегатуобраними групами, на основі яких 
буде проводитись ідентифікація фінансового стану 
банківської  системи,  можливості  настання  кризи; 
вибір  аналітичної  форми  ідентифікації  настання 
фінансової  кризи  у  банківській  системі  на  основі 
системи  бінарних  сигналів;  збір  статистичних 
даних за обраними показниками; розрахунок нор-
мативних значень для кожного з показників; визна-
чення  значень  індикаторів  настання  фінансової 
кризи  у  банківській  системі  за  часовими  інтерва-
лами; інтерпретація отриманих результатів.
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MONITORING OF THE FUNCTIONING OF THE BANKING SYSTEM AS A TOOL  
OF THE MECHANISM OF ITS FINANCIAL REGULATION

The purpose of the article. The purpose of the article is to study the scientific and applied principles of 
monitoring the functioning of the banking system as a direction of promoting the effectiveness of the mecha-
nism of its financial regulation.

Methodology. In the course of the research general scientific and special methods of research were used, 
in particular: theoretical generalization, comparison and morphological analysis – in the process of formation of 
the conceptual-categorical apparatus of the research; Structural-structural-functional analysis – to conducting 
comprehensive monitoring of the effectiveness of financial regulation of the banking system in terms of isola-
tion and characteristics of its main stages. 

Results. The scientific and methodological approach to comprehensive monitoring of the effectiveness of 
financial regulation of the banking system in terms of isolation and characteristics of its main stages (deter-
mination of the purpose of the study; formation of a list of indicative indicators for selected groups; choice of 
analytical form of collection of statistical data on selected indicators, calculation of normative values for each 
of the indicators, determination of the values of indicators of the financial crisis in the banking system at time 
intervals, interpretation of the results).

Practical implications. This approach allows to control the quantitative and qualitative characteristics of 
the indicators of the banking crisis, which arises under the influence of external and internal factors, to identify 
the fact of its occurrence, deployment phase and take specific regulatory measures on this basis.

Value/originality. The proposed algorithm for monitoring the financial regulation of relations in the bank-
ing system, which is an important analytical tool of the mechanism and allows to: identify crisis trends in the 
banking system and, in turn, serves as a forecasting tool to develop sound measures to curtail and neutralize; 
determine the financial performance of the banking system; identify the consequences of the negative impact 
of environmental factors, which in the future may lead to the liquidation of banks or reduce their level of finan-
cial stability.
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  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Постановка проблеми. Практика  господарю-
вання  металургійних  підприємств  дає  підстави 
стверджувати  про  велике  значення  ефективної 
роботи суб’єктів даної галузі для економічної без-
пеки держави. Сьогодні в країні практично припи-
нено виробництво літаків, гвинтокрилів, річкових і 
океанських суден, залізничних локомотивів, аеро-
космічної техніки, багатьох інших видів високотех-
нологічної, металомісткої і науково місткої еконо-
мічно  вигідної  техніки,  машин  та  різноманітного 
обладнання.Семикратне  зменшення  загальних 

обсягів  внутрішнього  споживання  сталі  в  Україні 
призвело  до  глибокого  занепаду  металургійної 
галузі  та  промисловості  в  цілому,  нинішній  стан 
якої визначив одностайну негативну оцінку науков-
ців.Вкрай негативні наслідки розору металургійної 
галузі  в  Україні, що  свідчить  з  досліджень  дина-
міки обсягів експорту та  імпорту товарів  і послуг, 
переконливо  доповнюються  оцінкою  зіставлення 
показників валового внутрішнього продукту в кра-
їнах – виробниках сталі, тому наукові пошуки, які 
присвячені  розв’язку  актуальної  проблематики 

ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ПРИКЛАДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
FORMATION OF COMPONENTS OF APPLIED TOOLS  
FOR EVALUATION OF ECONOMIC AND ECOLOGICAL SAFETY  
OF METALLURGICAL ENTERPRISE

УДК 502.3:608:669

Афонов Р.П.
здобувач
Класичний приватний університет

Дослідження спрямовано на з’ясування 
поточних та стратегічних проблем під-
приємств металургійної галузі, ефективна 
робота яких безпосередньо впливає на еко-
номічну безпеку держави; досліджено зару-
біжний досвід за результатами якого дове-
дено високу кореляційну залежність обсягів 
ВВП від обсягів споживання сталі у країнах, а 
саме – чим більше країна споживає сталі для 
її переробки на дорогі високотехнологічні 
види продукції з високою часткою доданих 
вартостей, тим більше зростають обсяги 
ВВП. Доведено значущість економіко-еко-
логічної безпеки підприємства як складової 
національної безпеки для національної еко-
номіки (галузі, регіону, держави). Для оціню-
вання рівня економіко-екологічної безпеки 
запропоновано використовувати індикатор-
ний підхід; підхід оцінки стану фінансово-гос-
подарської діяльності підприємства; підхід 
заснований на прогнозуванні банкрутства; 
програмно-цільовий підхід; ресурсно-функці-
ональний підхід, зокрема, метод ФВА; сис-
темний підхід; підхід на основі використання 
економіко-математичних методів та моде-
лей; підхід на основі використання методу 
експертних оцінок, а також комбінацію 
зазначених методів.
Ключові слова: індикаторний метод, спо-
живання сталі, інноваційність, екологічний 
податок, економіко-екологічна безпека.

Исследование направлено на выяснение 
текущих и стратегических проблем пред-
приятий металлургической отрасли, 
эффективная работа которых непосред-
ственно влияет на экономическую безопас-
ность государства; исследован зарубежный 
опыт, по результатам которого доказана 
высокая корреляционная зависимость объ-
емов ВВП от объемов потребления стали 
в странах, а именно – чем больше страна 
потребляет стали для ее переработки 
на дорогие высокотехнологичные виды 
продукции с высокой долей добавленной 
стоимости, тем больше растут объемы 
ВВП. Доказана значимость экономико-эко-
логической безопасности предприятия как 
составляющей национальной безопасно-

сти для национальной экономики (отрасли, 
региона, страны). Для оценки уровня эко-
номико-экологической безопасности пред-
ложено использовать такие подходы: инди-
каторный подход; подход оценки состояния 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; подход, основанный на про-
гнозировании банкротства; программно-
целевой подход; ресурсно-функциональный 
подход, в частности, метод ФСА; систем-
ный подход; подход на основе использова-
ния экономико-математических методов 
и моделей; подход на основе использования 
метода экспертных оценок, а также комби-
нацию указанных методов.
Ключевые слова: индикаторный метод, 
потребление стали, инновационность, эко-
логический налог, экономико-экологическая 
безопасность.

The research is aimed at clarifying the current 
and strategic problems of metallurgical enter-
prises, the effective operation of which directly 
affects the economic security of the State; For-
eign experience has been studied, which has 
shown a high correlation between GDP and steel 
consumption in countries – the more a country 
consumes steel for processing into expensive 
high-tech products with a high share of value 
added, the more GDP grows. The importance 
of economic and environmental security of the 
enterprise as a component of national security 
for the national economy (industry, region, state) 
is proved. It is proposed to use an indicator 
approach to assess the level of economic and 
environmental safety; approach to assessing 
the state of financial and economic activities of 
the enterprise; the approach is based on bank-
ruptcy forecasting; program-target approach; 
resource-functional approach, in particular, the 
FVA method; system approach; approach based 
on the use of economic and mathematical meth-
ods and models; approach based on the use of 
the method of expert assessments, as well as a 
combination of these methods.
Key words: indicator method, steel consump-
tion, innovation, ecological tax, economic and 
ecological safety.
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формування  складових  прикладного  інструмен-
тарію  оцінювання  економіко-екологічної  безпеки 
металургійних  підприємств  варто  вважати  сучас-
ними та важливими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми забезпечення економічної безпеки дер-
жави, виробничої безпеки як її складової частини, 
яка  віддзеркалює  стан функціонування  та  розви-
тку  стратегічних  галузей  національної  економіки, 
зокрема металургійної галузі, розглянуто в працях 
зарубіжних та українських учених, зокрема Л. Абал-
кіна,  І.  Бенько,  О.  Власюка,  В.  Євтушевського, 
Я. Жаліла, В. Микитенко, Ю. Продана, Б. Стогнія 
та ін. Сформовано значну теоретичну базу в галузі 
визначення сутності, механізмів, проблем та пер-
спектив зміцнення економічної безпеки та її окре-
мих  складників.  Проблематика  оцінювання  рівня 
економічної,  екологічної  безпеки  промислових 
підприємств піднімалась у наукових працях таких 
зарубіжних  та  вітчизняних  учених,  як  Г.Б.  Клей-
нер,  І.П.  Булєєв, Н.Ю. Брюховецька,  Т.Г.  Василь-
ців,  Ф.І.  Євдокимов,  Є.В.  Мізін,  В.Т.  Шлемко, 
І.П. Шульга, С.Ф. Покропивний, В.М. Геєць, О.А. Гру-
нін, С.Б. Довбня, В.А. Забродський, О.М. Ляшенко, 
М.О. Кизим, Г.В. Козаченко, О.А. Грунін, С.О. Гру-
нін, С.М. Марущак, Т.В. Сухорукова, В.Л. Тамбов-
цев,  Є.О.  Олейніков,  О.В.  Ареф’єва,  І.Б.  Медве-
дєва,  М.Ю.  Погосова,  В.П.  Пономарьова  та  ін. 
Професор, доктор економічних наук Ю.Залознова 
нинішній стан промисловості оцінює,як стан глибо-
кої деіндустріалізації в Україні [1, с. 49]. 

Професор,  доктор  технічних  наук,  член-
кореспондент  НАН  України  В.Мазур,  на  підставі 
проведених  досліджень,  зазначає,  що  наслідком 
нинішньої  стихійної,  необґрунтованої  та  нере-
гульованої  промислової  політики  України  стала 
деіндустріалізація держави [2, с.58].

Постановка завдання. Метою  даного  дослі-
дження  є  проведення  дослідження  у  напряму 
формування  складових  прикладного  інструмен-
тарію  оцінювання  економіко-екологічної  безпеки 
металургійного підприємства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для  обґрунтування  важливості  окресленої  про-
блематики  для  економічної  безпеки  держави, 
галузі,  підприємства  нами  досліджено  вітчизняні 
тенденції  розвитку  металургійної  галузі  та  зару-
біжний  досвід.  Наприклад,  значне  зменшення 
обсягів  споживання  сталі  у  Великобританії  впро-
довж  останніх  десятків  років  призвело  до  нега-
тивних  наслідків  в  економіці  цієї  країни.  Так,  в 
останні  роки  уряд  Великобританії  для  забез-
печення  збільшення  грошових  надходжень  до 
державного  бюджету  змушений  вдаватися  до 
крайніх  заходів  –  експорту  із  недоторканих,  за 
нормальних економічних умов, державних резер-
вів  золота,  платини,  алмазів,  ювелірних  виробів.
Зростання  напруження  в  економіці  змушує  уряд 

Великобританії продавати на міжнародному ринку 
золото  за  паперові  гроші,  незабезпечені  золо-
том.  На  наше  бачення,  вихід Сполученого  Коро-
лівства  із  складу  ЄС,  без,  в  т.  ч.  усвідомлення 
вирішення  своєї  проблеми  щодо  необхідності 
збільшення споживання сталі у країні, є помилко-
вим  і  призведе до ще більшого спаду економіки. 

Валовий  внутрішній  продукт  визначається,  як 
сума  валових  доданих  вартостей  галузей  еконо-
міки і податків на вироблену продукцію за виклю-
ченням державних субсидій на продукцію (товари). 
Починаючи  з  2001  р.  розрахунки  ВВП  здійсню-
ються за видами економічної діяльності [3, с. 33]. 
Загальний обсяг ВВП в Україні з 183,3 млрд. дол. 
США у 2013 р. за поточним курсом зменшився до 
112,2 млрд. дол. у 2017 р., або на 38,8%. У 2015 і 
2016 рр., коли в Україні була здійснена (вважаємо, 
штучно) руйнівна для економіки девальвація наці-
ональної грошової одиниці – гривні, ВВП становив 
лише половину від показника у 2013 р.

Зіставлення показників загального обсягу ВВП 
України  і  інших  країн-виробників  сталі  у  2013  – 
2017  рр.  шокують  розмірами  відставання  нашої 
країни від інших країн світу. Загальний обсяг ВВП 
України в 2017 р. майже у 24 рази був меншим ніж 
у Сполученому Королівстві, у 32 рази ніж у Німеч-
чині, у 17 разів ніж в Італії, у 7,6 рази ніж у Туреч-
чині  (розрахунок  проведений  за  окремими  роз-
різненими  даними  Світового  банку  [4].  За  цим 
показником  Україна  багаторазово  відставала  від 
усіх  без  винятку  країн  –  виробників  сталі.  Наші 
аналітичні дослідження показують високу кореля-
ційну  залежність  обсягів  ВВП  від  обсягів  спожи-
вання сталі у країнах.

Використання  при  проведенні  аналітичних 
досліджень  багатьох  фактичних  матеріалів,  які 
детально характеризують стан і зміни всієї сукуп-
ності  чи  окремих  ознак  (показників,  індикаторів) 
досліджуваних об’єктів господарювання, за допо-
могою  логічних  прийомів  осмислення  інформації 
і кореляційних методів дослідження, показує ста-
тистичний  зв’язок  одного  показника  з  іншим  і  їх 
взаємозалежність  одного  від  іншого. Чим більше 
країна споживає сталі для її переробки на дорогі 
високотехнологічні види продукції з високою част-
кою  доданих  вартостей,  тим  більше  зростають 
обсяги ВВП.

Сьогодні у світі має місце велике розшарування 
країн за рівнем життя їх громадян. За даними ООН 
майже половина людей у світі живе за межеюбід-
ності.  Зіставлення  показників  ВВП  у  розрахунку 
на душу населення в останні роки в Україні і в окре-
мих країнах – виробниках металопродукції, показу-
ють значення і вплив металургійного виробництва 
та  споживання сталі  на стан розвитку економіки.

Таким  чином,  економічна,  екологічна  безпека 
підприємства  як  складові  національної  безпеки 
в економічній сфері показують місце підприємства 
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в  системі  економічних  показників  галузі,  регіону, 
держави.  Основними  оцінюючими  показниками 
цього  рівня  економіко-екологічної  безпеки  є  уза-
гальнюючі показники, що всебічно характеризують 
діяльність підприємства в цілому, які відображені 
у  відповідних  формах  фінансової  звітності,  роз-
раховані  за даними фінансової  звітності  та вста-
новлені і затверджені на державному рівні. Аналіз 
існуючих методичних підходів оцінки системи еко-
номіко-екологічної  безпеки  підприємства  дозво-
лив  об’єднати  їх  у  такі  групи:  індикаторний  під-
хід;  підхід  оцінки  стану  фінансово-господарської 
діяльності  підприємства;підхід  заснований  на 
прогнозуванні  банкрутства;  програмно-цільовий 
підхід;  ресурсно-функціональний  підхід,  зокрема, 
метод  ФВА;  системний  підхід;  підхід  на  основі 
використання  економіко-математичних  методів 
та моделей; підхід на основі використання методу 
експертних оцінок та інші методи і їх комбінація. 

Нами  запропоновано  виділити  декілька  скла-
дових  прикладного  інструментарію  оцінювання 
економіко-екологічної безпеки металургійного під-
приємства  із  застосуванням  методів  системного 
аналізу,  індикаторного методу,  ресурсно-функціо-
нального методу та програмно-цільового, до яких 
віднесено: оцінювання за допомогою абсолютних 
та відносних показників фінансової звітності; оці-
нювання за допомогою удосконаленого механізму 
розрахунку екологічного податку.Методичним під-
ґрунтям для оцінювання обрано: Методичні реко-
мендації щодо виявлення ознак неплатоспромож-
ності  підприємства  та  ознак  дій  з  приховування 
банкрутства,  фіктивного  банкрутства  чи  дове-
дення  до  банкрутства  [5]  (далі  Методика));Наказ 
МФУ  «Про  внесення  змін  до  Порядку  форму-
вання  плану-графіку  проведення  документаль-
них  перевірок  платників  податків»  №  386  від 
26.03.2018 р.[6]; Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі від 29.10.2013 р. № 1277 «Про 
затвердження  Методичних  рекомендацій  щодо 
розрахунку рівня економічної безпеки України» [7]; 
Податковий кодекс України – Розділ VIII, ст. ст. 243, 
245, 246, 249 [8]).

Застосування  індикаторного  підходу  дозволяє 
виділити  систему  коефіцієнтів,  яка  є актуальною 
на  час  проведення  дослідження  та  здійснювати 
розрахунки за даними фінансової звітності. Так, на 
основі використання Методики  [5] нами виділено 
20 показників, які, на наш погляд, найбільш повно 
відображають стан економіко-екологічної безпеки 
металургійного підприємства (табл. 1).

За допомогою визначених актуальних індикато-
рів та за даними фінансової звітності нами прове-
дено  дослідження  економіко-екологічної  безпеки 
ПАТ МК «Запоріжсталь» впродовж 2015–2017 рр. 
(табл. 2) та отримано такі результати. Питома вага 
основних засобів в активах знижується з 56,3% на 
кінець 2014 р. до 33,8% на кінець 2017 р., що, за 

абсолютними  показниками  фінансової  звітності, 
свідчить про зміну структури активів та зростання 
питомої ваги оборотних активів на фоні зростання 
обсягу  господарської  діяльності.  Зі  зростанням 
обсягу  господарської  діяльності  зростають  вики-
див  атмосферне  повітря  забруднюючих  речовин 
стаціонарними джерелами забруднення у випадку, 
якщо підприємство не здійснює заміну застарілого 
обладнання та не змінює (удосконалює) техноло-
гію виробництва.

Маневреність  власних  оборотних  засобів  має 
від’ємне значення на початок та на кінець 2015 р. і 
становить -0,6 та -0,3 відповідно, що свідчить про 
те, що  поточна  діяльність фінансується  за  раху-
нок короткострокових позикових коштів та супро-
воджується фінансовими ризиками, не дивлячись 
на  те,  що  така  політика  фінансування  не  надає 
змогу підприємству в повному обсязі акумулювати 
власні  кошти  та  спрямовувати  їх  на  оновлення 
виробничої системи. Не дивлячись на залучення 
позикових коштів у господарський оборот підпри-
ємства,  покриття  оборотними  активами  коротко-
строкових зобов’язань можна вважати достатнім. 
На кінець 2014 р. коефіцієнт покриття складає 0,8, 
а на кінець 2017 р. – 1,2, тобто не відбулось поси-
лення залежності підприємства від короткостроко-
вих позикових коштів.

Частка  оборотних  активів  зросла  з  32,5%  на 
кінець  2014  р.  до  62,1% на  кінець  2017  р., що  є 
логічним результатом зростання обсягу господар-
ської діяльності та передумовою зростання вики-
дів в атмосферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними  джерелами  забруднення;  скидів 
забруднюючих  речовин  у  водні  об’єкти  та  розмі-
щення  відходів,  що  є  характерними  складовими 
для металургійних підприємств.

Рівень коефіцієнта фінансової автономії є ста-
більним  (0,5) впродовж 2015 – 2016 р.  та знижу-
ється до 0,4 на кінець 2017 р., що також обумов-
лено зростанням обсягів господарської діяльності 
та  необхідністю  залучення  у  господарський  обо-
рот  додаткових  фінансових  ресурсів.Коефіцієнт 
маневреності  власного  капіталу  має  позитивну 
тенденцію  зростання  з  -0,4  на  31.12.2014  р.  до 
0,1 на 31.12.2017 р. Концентрація позикового капі-
талу  впродовж  досліджуваного  періоду  зростає 
з 0,5 на 31.12.2014 р. до 0,6 на 31.12.2017 р., що 
свідчить  про  посилення  фінансової  залежності 
підприємства  від  позикових  коштів,  однак  рівень 
залежності залишається допустимим. Негативною 
можна вважати тенденцію зниження питомої ваги 
довгострокових  вкладень  на  одиницю  вартості 
необоротних  активів  (з  0,18  на  31.12.2014  р.  до 
0,14 на 31.12.2017 р., що свідчить про  зниження 
інвестиційної активності підприємства щодо  інно-
ваційних  змін.Динаміка  коефіцієнта  структури 
позикового  капіталу  також підтверджує  зниження 
питомої  ваги  довгострокових  запозичень  на  оди-
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ницю  загального  обсягу  позикового  капіталу 
(з 0,23 на 31.12.2014 р. до 0,09 на 31.12.2017 р.).

Позитивним  чинником  розвитку  підприєм-
ства  є  стійке  зростання  продуктивності  праці 
з  1536,8  тис.грн./особу  у  2014  р.  до  4137,6  тис.
грн./особу  у  2017  р.,  що  є  ознакою  підвищення 

ефективності  використання  основних  засобів 
підприємства.  Зростає  показник  фондовіддачі  з 
2,2  у  2014  р.  до  2,5  у  2017  р., що  також  є  пози-
тивною  тенденцією  у  виробничій  діяльності  під-
приємства,  але  зростання  виробничої  активності 
за умови відсутності техніко-технологічного онов-

Таблиця 1
Система актуальних індикаторів оцінювання економіко-екологічної безпеки  

металургійних підприємств 
№ Найменування показника Алгоритм розрахунку

К1 Частка основних засобів в активах 
підприємства, відсотків

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К2 Маневреність власних оборотних засобів

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К3 Коефіцієнт покриття

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К4 Частка оборотних коштів в активах, %

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К5 Коефіцієнт фінансової автономії

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К6 Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К7 Коефіцієнт концентрації позикового 
капіталу

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К8 Коефіцієнт структури довгострокових 
вкладень

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К9 Коефіцієнт структури позикового капіталу

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К10 Продуктивність праці, тис.грн. на особу

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К11 Фондовіддача, гривень / гривень

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К12 Час обороту коштів у розрахунках, днів

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К13 Час обороту кредиторської 
заборгованості, днів

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К14 Тривалість операційного циклу, днів

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

К15 Тривалість фінансового циклу, днів

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

 

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

)

 

К16 Оборотність власного капіталу, оборотів

ф. №1 р. 1010 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 (р. 1495 − р. 1095) гр. 4
ф. №1 р. 1195 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №1 р. 1195 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

× 100

ф. №1 р. 1495 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1495 гр. 4 − ф. №1 р. 1095 гр. 4
ф. №1 р. 1495 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4
ф. №1 р. 1300 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1095 гр. 4

ф. №1 р. 1595 гр. 4
ф. №1 р. 1595 гр. 4 + ф. №1 р. 1695 гр. 4

ф. №2 р. 2000 гр. 3
ф. №1˗ПВ(місячна)р. 1040

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1010(гр.3+гр.4
2

)

360/
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

ф. №1 � р. 1595 �гр.3+гр.4
2

� + р. 1695 �гр.3+гр.4
2

�� × 360

ф. №2 р. 2050 р. 3

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)

+ 360/
ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів)

360
ф.№2 р.2000 гр.3

(середньорічна вартість дебіторської заборгованості)
+ 360/ ф.№2 р.2050 гр.3

(середньорічна вартість запасів) ˗ 
ф.№1� р.1595�гр.3+гр.4

2
�+р.1695�гр.3+гр.4

2
��×360

ф.№2 р.2050 р.3

ф. №2 р. 2000 гр. 3

ф. №1 р. 1495(гр.3+гр.4
2

) 

К17 Коефіцієнт Бівера
 
ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3 + ф.№2 р.2515 гр.3

ф.№1 р. (1595 + 1695)р. 4

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3
ф.№2 р. 2000 р.3

× 100

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3

ф.№1 р.1300 �гр.3+гр.4
2

�
× 100  

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3

ф.№1 р.1495 (гр.3+гр.4
2

)
× 100

 

К18 Рентабельність діяльності, %

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3 + ф.№2 р.2515 гр.3
ф.№1 р. (1595 + 1695)р. 4

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3
ф.№2 р. 2000 р.3

× 100

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3

ф.№1 р.1300 �гр.3+гр.4
2

�
× 100  

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3

ф.№1 р.1495 (гр.3+гр.4
2

)
× 100

 

К19 Рентабельність активів, %

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3 + ф.№2 р.2515 гр.3
ф.№1 р. (1595 + 1695)р. 4

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3
ф.№2 р. 2000 р.3

× 100

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3

ф.№1 р.1300 �гр.3+гр.4
2

�
× 100  

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3

ф.№1 р.1495 (гр.3+гр.4
2

)
× 100

 

К20 Рентабельність власного капіталу, %

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3 + ф.№2 р.2515 гр.3
ф.№1 р. (1595 + 1695)р. 4

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3
ф.№2 р. 2000 р.3

× 100

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3

ф.№1 р.1300 �гр.3+гр.4
2

�
× 100  

ф.№2 р. (2350 або 2355)гр.3

ф.№1 р.1495 (гр.3+гр.4
2

)
× 100
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  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

лення  виробництва  є  загрозою  навколишньому 
середовищу.  Комерційна  політика  відносно  роз-
рахунків є поміркованою, про що свідчить трива-
лість обороту коштів, які підприємство відволікає 
у  дебіторську  заборгованість  (178  дн.  у  2017  р.) 
та  тривалість  обороту  коштів,  які  підприємство 
залучає у  господарський оборот у вигляді креди-
торської заборгованості (263 дн. у 2017 р.); тобто 
підприємство  знаходиться  у  більш  вигідних  умо-
вах  з  питань  комерційного  кредитування.  Трива-
лість фінансового  циклу  не  перевищує  100  днів, 
що з сучасної практики комерційних розрахунків є 
«нормальним» періодом, який суттєво не впливає 
на  платоспроможність  металургійного  підприєм-
ства.  Звертає на  себе  увагу  у  2017 р.  зростання 
показника  оборотності  власного  капіталу  до  2,0, 
що  свідчить  про  підвищення  ефективності  його 
використання у цьому періоді.

Вважається, що якщо коефіцієнт Бівера менше 
0,2, то це свідчить про небажане зниження обсягу 
чистого прибутку, що спостерігається у 2017 році, 
але  ж  коефіцієнт  має  позитивне  значення.  Про 
зниження загального обсягу чистого прибутку свід-
чать показники рентабельності, як у 2017 р. мають 
негативну  тенденцію.  Так,  рентабельність  діяль-
ності у 2017 р. становить 7,2%, а у 2016 р. 14,1%; 
рентабельність активів знизилась практично удвічі 
з  13,3%  у  2016  р.  до  6,5%  у  2017  р.;  аналогічну 
тенденцію має рентабельність власного капіталу, 
яка у 2017 р. склала 14,4% проти 26,2% у 2016 р.

В  цілому,  підприємство  має  стабільне  фінан-
сово-економічне  положення,  однак  є  негативні 
тенденції щодо забезпечення екологічності вироб-
ництва:

–  поряд  із  зростанням  обсягів  діяльності  спо-
стерігається  зниження  інвестиційної  активності 
у  необоротні  активи,  тобто  в  основні  засоби,  які 
потребують оновлення з метою скорочення вики-
дів в атмосферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення та ін.;

– знижується питома вага довгострокових пози-
кових коштів, які є джерелом фінансування онов-
лення основних засобів;

–  знижується  обсяг  чистого  прибутку  як  осно-
вного власного джерела оновлення виробництва.

Повертаючись  до  питання  екологічного  опо-
даткування  як  складової  прикладного  інструмен-
тарію  оцінювання  економіко-екологічної  безпеки 
металургійного  підприємства,  слід  зазначити, що 
екологічний  податок  –  це  один  з  тих  небагатьох 
податків, зниження надходжень по якому викликає 
позитивні емоції. Адже зрозуміло, що якщо в звіт-
ному  періоді  бюджет  отримав  і  меншу  суму  еко-
логічного  податку,  то  навколишня  середа  –  пові-
тря,  вода,  ґрунт  менше  піддавалися шкідливому 
впливу.  В  довгостроковій  перспективі  екологічні 
податки,  що  правильно  адмініструються,  мають 
пригнічувати ту економічну діяльність, яка викли-
кає  забруднення  навколишнього  середовища. 
В  результаті  повинне  відбуватися  згортання  опо-

Таблиця 2
Динаміка актуальних індикаторів оцінювання економіко-екологічної безпеки  

ПАТ МК «Запоріжсталь» 

№ Найменування показника
Результати розрахунку (на кінець року)

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017

К1 частка основних засобів в активах 
підприємства, відсотків  56,3 53,8 39,6 33,8

К2 маневреність власних оборотних засобів  -0,6 -0,3 0,04 0,07
К3 коефіцієнт покриття – Кп  0,8 0,99 1,2 1,2
К4 частка оборотних коштів в активах, відсотків  32,5 37,5 52,3 62,1
К5 коефіцієнт фінансової автономії  0,5 0,5 0,5 0,4
К6 коефіцієнт маневреності власного капіталу  -0,4 -0,2 0,04 0,1
К7 коефіцієнт концентрації позикового капіталу  0,5 0,5 0,5 0,6
К8 коефіцієнт структури довгострокових вкладень  0,18 0,16 0,15 0,14
К9 коефіцієнт структури позикового капіталу  0,23 0,21 0,14 0,09
К10 продуктивність праці, тис. гривень / особу  1 536,8 2 242,9 2 368,8 4 137,6
К11 фондовіддача, гривень / гривень  2,2 2,16 2,05 2,5
К12 час обороту коштів у розрахунках, днів  42 63 121 178
К13 час обороту кредиторської заборгованості, днів  224 202 264 263
К14 тривалість операційного циклу, днів  345 305 381 350
К15 тривалість фінансового циклу, днів  121 102 117 87
К16 оборотність власного капіталу, оборотів  2,6 2,4 1,8 2,0
К17 коефіцієнт Бівера  0,16 0,22 0,31 0,14
К18 рентабельність діяльності, відсотків  5,1 5,7 14,1 7,2
К19 рентабельність активів, відсотків  6,0 6,8 13,3 6,5
К20 рентабельність власного капіталу, відсотків  13,2 13,7 26,2 14,4
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датковуваної бази, а відтак – зменшення доходів 
бюджету від екологічних платежівСаме тому еко-
логічний податок не розглядається як бюджетоут-
ворюючий та такий, що забезпечує стабільні над-
ходження до бюджету [9, с. 239].

За даними Міністерства фінансів України, 
питома вага екологічного податку в загальних над-
ходженнях до Зведеного бюджету України про-
тягом останніх років була низькою та мала нега-
тивну тенденцію: в 2016 р. вона становила 0,6%, 
в 2017 р. – 0,5% [10; 11]. В умовах ідеального 
налаштування механізму справляння екологічних 
платежів зазначена статистика по екологічному 
податку вважалася б позитивною через усвідом-
лення того, що вона віддзеркалює або зменшення 
шкідливих для природного середовища вироб-
ництв, або запровадження новітніх, більш доско-
налих з точки зору екологічності, технологій. 

Якщо звернутися до зарубіжного досвіду 
справляння податкових платежів, то в більшості 
про мислово розвинутих країнах світу екологічні 
податки складають досить значну суму в загальній 
системі надходжень: від  3,2% до 11,9%[12, с. 36].

Розрахунок екологічного податку відповідно 
до норм законодавства здійснюється самостійно 
платниками на основі фактичних обсягів викидів 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення, скидів забруднюючих речовин без-
посередньо у водні об’єкти, розміщення відходів 
на власних територіях, утворення радіоактивних 
відходів (включаючи вже накопичені) тощо за фор-
мулами, визначеними статтею 249 Податкового 
кодексу України [8]:

– суми податку, який справляється за викиди 
в атмосферне повітря забруднюючих речовин ста-
ціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчис-
люються платниками податку самостійно щоквар-
талу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок 
податку за формулою:

ПВС = ∑n
і=1, (Mi × Hni),                    (1)

де Мі – фактичний обсяг викиду і-тої забрудню-
ючої речовини в тоннах (т); 

Нпі – ставки податку в поточному році за тонну 
і-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками;

– суми податку, який справляється за скиди 
забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), 
обчислюються платниками самостійно щоквар-
талу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок 
податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:

ПС = ∑n
і=1, (Млі × Нпі × Кос),              (2)

де Млі – обсяг скиду і-тої забруднюючої речо-
вини в тоннах (т); 

Нпі – ставки податку в поточному році за тонну 
і-того виду забруднюючої речовини у гривнях 
з копійками;

Кос – коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосо-
вується у разі скидання забруднюючих речовин 

у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт 
дорівнює 1);

суми податку, який справляється за розміщення 
відходів (Прв), обчислюються платниками само-
стійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів 
розміщення відходів, ставок податку та коригую-
чих коефіцієнтів за формулою:

Прв = ∑n
і=1, (Нпі × Млі × КT × Ко),          (3)

де Нпі – ставки податку в поточному році за 
тонну і-того виду відходів у гривнях з копійками; 

Млі – обсяг відходів і-того виду в тоннах (т); 
КT – коригуючий коефіцієнт, який враховує роз-

ташування місця розміщення відходів і який наве-
дено у пункті 246.5 статті 246 Кодексу; 

Ко – коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і 
застосовується у разі розміщення відходів на зва-
лищах, які не забезпечують повного виключення 
забруднення атмосферного повітря або водних 
об’єктів.

Разом з тим, в умовах сьогодення є доволі 
складним з боку контролюючих органів встановлю-
вати факти неповного декларування платниками 
об’єктів оподаткування екологічним податком, 
втім, як і порушень природоохоронного законодав-
ства, в т.ч. через відсутність відкритої загальнона-
ціональної системи екологічного моніторингу, яка 
б працювала в оперативному режимі. 

Чинне законодавство передбачає взаємодію 
державних органів в цьому напрямку, а саме, 
органи виконавчої влади, що реалізують державну 
політику у сфері охорони навколишнього природ-
ного середовища до 1 грудня року, що передує 
звітному, подають до контролюючих органів пере-
ліки підприємств, установ, організацій, фізичних 
осіб – підприємців, яким в установленому порядку 
видано дозволи на викиди, спеціальне водокорис-
тування та розміщення відходів, а також направля-
ють інформацію про внесення змін до переліку до 
30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому 
такі зміни відбулися (п. 250.3 ст. 250Податкового 
кодексу України) [8]. 

Крім того, контролюючі органи мають право 
залучати за попереднім погодженням працівників 
органів виконавчої влади, що реалізує державну 
політику із здійснення державного нагляду (контр-
олю) у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, для перевірки правильності визна-
чення платниками податку фактичних обсягів 
викидів стаціонарними джерелами забруднення, 
скидів та розміщення відходів (п. 250.12 ст. 250  
Податкового кодексу України) [8]. Але, врахо-
вуючи дуже значну кількість наявних джерел 
забруднення, а також необхідність здійснення 
безперервного моніторингу показників відносно 
кожного джерела забруднення для правильного 
визначення і обліку об’єктів оподаткування еко-
логічним податком, ці механізми взаємодії не 
можуть вважатися досить ефективними. 
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Висновки з проведеного дослідження. Таким 
чином,  при  формуванні  складових  прикладного 
інструментарію оцінювання економіко-екологічної 
безпеки  металургійного  підприємства,  зокрема 
з  метою  упорядкування  справляння  екологічного 
податку  та підвищення відповідальності  суб’єктів 
господарювання і їх зацікавленості в оновленні тех-
нологій  і  обладнання;започаткування  загального 
переналаштування  промислового  виробництва, 
зважаючи  на  необхідність  побудови  економічної 
політики країни з урахуванням економіко-екологіч-
ного вектору розвитку металургійних підприємств, 
нами розроблено етапи формування прикладного 
інструментарію  приведення  у  відповідність  вну-
трішнього  і  зовнішнього  середовища  функціону-
вання металургійних підприємств до вимог сучас-
ного господарювання (рис. 1).

Слід  також  зазначити,  що  досвід  адміністру-
вання  збору  за  забруднення  навколишнього 
середовища  (до  2011  р.)  і  екологічного  податку 
дозволяє  також  стверджувати, що  потребує  удо-
сконалення системи застосування штрафних санк-
цій, що сприятиме встановленню більш жорсткого 
контролю  суб’єктів  господарювання  за  кількістю 
забруднюючих  речовин;уніфікація  законодавчих 
актів  екологічної  спрямованості;  розробка  стиму-

люючого для промислових підприємств механізму 
забезпечення інноваційного вектору розвитку.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1.  Залознова  Ю.  Українська  промисловість: 

сучасні  виклики  та  проблеми  розвитку.  Науковий 
журнал : Економіка України, 2018. № 3. С. 49-68.

2.  Мазур  В.  Проблеми  промислової  політики 
в Україні. Науковий журнал: Економіка України, 2016. 
№ 12. С.45-49.

3.  Статистичний  щорічник  України  за  2002  рік. 
Державний комітет статистики України. Київ  : «Кон-
сультант», 2003. 664 с. 

4.  Вебсайт  Світового  банку.  Внутрішній  вало-
вий  продукт.URL:  https://www.google.com/publicdata/
explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_
cd&hl=ru&dl=ru(дата звернення 04.08.2018).

5.  Про  затвердження  Методичних  рекомендацій 
щодо виявлення ознак неплатоспроможності підпри-
ємства та ознак дій з приховування банкрутства, фік-
тивного  банкрутства  чи  доведення  до  банкрутства. 
Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006. 
№ 14. Бізнес – Бухгалтерія. Право. Податки. Кон-
сультації. Збірник систематизованого законодав-
ства. Київ, 2006. № 4. 

6.  Про  внесення  змін  до  Порядку  формування 
плану-графіка  проведення  документальних  плано-

Рис. 1. Етапи формування прикладного інструментарію приведення  
у відповідність внутрішнього і зовнішнього середовища металургійних підприємств до 

сучасних умов господарювання 

ФОРМУВАННЯ АКТУАЛІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ІНДИКАТОРІВ 
У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПРИНЦИПУ «ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОСТУПНОСТІ» 

ВСТАНОВЛЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ ІНДИКАТОРІВ.
ВИБІР АКТУАЛЬНИХ ІНДИКАТОРІВ

РОЗРАХУНОК ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИХ ЗВ’ЯЗКІВ ВИНИКНЕННЯ 
НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

СУЧАСНИМ УМОВАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ
В УМОВАХ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО ВЕКТОРУ РОЗВИТКУ 

МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ТА ЗАКОНОДАВЧО-ПРАВОВОЇ БАЗИ 
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ПРИКЛАДНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 
ПРИВЕДЕННЯ У ВІДПОВІДНІСТЬ ВНУТРІШНЬОГО І ЗОВНІШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО СУЧАСНИХ
ВИМОГ ГОСПОДАРЮВАННЯ



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

636 Випуск 19. 2018

вих  перевірок  платників  податків.  Наказ  міністер-
ства  фінансів  України  від  26.03.2018 №  386.  URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0465-18# 
Text(дата звернення 24.05.2018).

7. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки України. Наказ Міністерства еко-
номічного розвитку  і  торгівлі України від 29.10.2013 
№  1277.  URL:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/
v1277731-13 (дата звернення 07.06.2018).

8.  Податковий  кодекс  України  від  02.12.2010  
№ 2755-VI  (із змін. та доп.). URL: http://zakon.rada.gov.
ua/laws/main/2755-17(дата звернення 04.05.2018).

9.  Афонов  Р.П.  Функція  екологічних  податків  у 
державному механізмі забезпечення сталого розви-
тку економіки. Екологічний вектор модернізації еко-
номіки та освіти – європейський контент сталого роз-
витку регіонів : монографія / за заг. редакцією д.е.н., 
проф.  Метеленко  Н.  Г.  Запорізька  державна  інже-
нерна академія. Запоріжжя, 2016. С. 237–244.

10.    Річний  звіт  «Про  виконання  Закону  Укра-
їни  «Про  Державний  бюджет  України  на  2016  рік». 
Офіційний  сайт  Міністерства  фінансів  України.  
URL: https://mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets (дата  
звернення 03.05.2018).

11.  Річний  звіт  «Про  виконання  Закону  Укра-
їни  «Про  Державний  бюджет  України  на  2017  рік».  
Офіційний  сайт  Міністерства  фінансів  України.  
URL:  https://mof.gov.ua/uk/previous-years-budgets 
(дата звернення 04.05.2018).

12.  Економіка  природокористування  та  охорони 
навколишнього  середовища:  монографія  /  за  ред. 
д.е.н., проф. О.І. Маслак. Кременчук: Кременчуцький 
національний університет імені Михайла Остроград-
ського, 2012. Харків : ТОВ «Друкарня Мадрид». 208 с.

REFERENCES:
1.  Zaloznova  Yu.  (2018)  Ukrainska  promyslovist: 

suchasni vyklyky ta problemy rozvytku [Ukrainian indus-
try:  current  challenges  and  development  problems]. 
Naukovyi zhurnal : Ekonomika Ukrainy. No 3. Р. 49-68.

2. Mazur V. (2016) Problemy promyslovoi polityky v 
Ukraini  [Problems of  industrial policy  in Ukraine]. Nau-
kovyi zhurnal : Ekonomika Ukrainy. No. 12. Р.45-49.

3.  Statystychnyi  shchorichnyk  Ukrainy  za  2002 
rik  [Statistical  Yearbook  of  Ukraine  for  2002]  (2003).  
Derzhavna  sluzhba  statystyky  Ukrainy.  Kyiv:  «Konsyl-
tant». 664 р. 

4.  Vebsait  Svitovoho  banku.  Vnutrishnii  valovyi 
produkt  [World  Bank  website.].  Retrieved  from: 
h t tps : / /www.goog le .com/pub l i cda ta /exp lo re? 
ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gdp_mktp_cd&hl= 
ru&dl=ru(Accessed 04.08.2018).

5. Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii 
shchodo  vyiavlennia  oznak  neplatospromozhnosti  pid-
pryiemstva  ta oznak dii z prykhovuvannia bankrutstva, 
fiktyvnoho bankrutstva chy dovedennia do bankrutstva. 
[About  the  statement  of  Methodical  recommendations 
concerning revealing of signs of insolvency of the enter-

prise and signs of actions on concealment of bankruptcy, 
fictitious  bankruptcy  or  bringing  to  bankruptcy]  (2006) 
Nakaz Ministerstva ekonomiky Ukrainy vid 19.01.2006. 
№ 14. Biznes – Bukhhalteriia. Pravo. Podatky. Konsul-
tatsii. Zbirnyk systematyzovanoho zakonodavstva. Kyiv. 
No. 4. 

6.  Pro  vnesennia  zmin  do  Poriadku  formuvannia 
planu-hrafika  provedennia  dokumentalnykh  planovykh 
perevirok  platnykiv  podatkiv.  [On  making  changes  to 
the Procedure for forming a plan-schedule for conduct-
ing  documentary  scheduled  inspections  of  taxpayers] 
Nakaz  ministerstva  finansiv  Ukrainy  vid  26.03.2018 
№ 386. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/z0465-18#Text (Accessed 24.05.2018).

7. Metodychni  rekomendatsii  shchodo  rozrakhunku 
rivnia  ekonomichnoi  bezpeky  Ukrainy  [7.  Methodical 
recommendations for calculating the level of economic 
security  of  Ukraine].  Nakaz  Ministerstva  ekonomich-
noho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29.10.2013 № 1277. 
Retrieved  from:  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/
v1277731-13 (Accessed 07.06.2018).

8.  Podatkovyi  kodeks  Ukrainy  vid  02.12.2010 
№  2755-VI  (iz  zmin.  ta  dop.)  [Tax  Code  of  Ukraine 
dated  02.12.2010 №  2755-VI  (as  amended  and  sup-
plemented)].  Retrieved  from:  http://zakon.rada.gov.ua/
laws/main/2755-17(Accessedя 04.05.2018).

9.  Afonov  R.P.  (2016)  Funktsiia  ekolohichnykh 
podatkiv  u  derzhavnomu  mekhanizmi  zabezpechen-
nia  staloho  rozvytku  ekonomiky.  Ekolohichnyi  vektor 
modernizatsii  ekonomiky  ta  osvity  –  yevropeiskyi  kon-
tent staloho  rozvytku  rehioniv  : monohrafiia  [The  func-
tion  of  environmental  taxes  in  the  state  mechanism 
for  ensuring  sustainable  economic  development.  Eco-
logical vector of modernization of economy and educa-
tion – European content of sustainable development of 
regions: monograph]  / za zah.  redaktsiieiu d.e.n., prof. 
Metelenko N. H. Zaporizka derzhavna inzhenerna aka-
demiia. Zaporizhzhia. pp. 237–244.

10.  Richnyi  zvit  «Pro  vykonannia  Zakonu  Ukrainy 
«Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2016 rik» [ Annual 
report  "On  the  implementation  of  the  Law  of Ukraine" 
On  the  State  Budget  of  Ukraine  for  2016"].  Ofitsiinyi 
sait  Ministerstva  finansiv  Ukrainy.  Retrieved  from:  
ht tps: / /mof .gov.ua/uk/prev ious-years-budgets 
(Accessed 03.05.2018).

11.  Richnyi  zvit  «Pro  vykonannia  Zakonu  Ukrainy 
«Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2017 rik» [ Annual 
report  "On  the  implementation  of  the  Law  of Ukraine" 
On  the  State  Budget  of  Ukraine  for  2017"].  Ofitsiinyi 
sait  Ministerstva  finansiv  Ukrainy.  Retrieved  from:  
ht tps: / /mof .gov.ua/uk/prev ious-years-budgets 
(Accessed 05.05.2018).

12.  Ekonomika  pryrodokorystuvannia  ta  okhorony 
navkolyshnoho  seredovyshcha:  monohrafiia  [Econom-
ics of nature management and environmental protection: 
a monograph] (2012)/ za red. d.e.n., prof. O.I. Maslak. 
Kremenchuk:  Kremenchutskyi  natsionalnyi  universytet 
imeni  Mykhaila  Ostrohradskoho.  Kharkiv  :  TOV  «Dru-
karnia Madryd». 208 р.



637

  МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Afonov R.Р.
Degree Seeking Applicant
Classic Private University

FORMATION OF COMPONENTS OF APPLIED TOOLS FOR EVALUATION  
OF ECONOMIC AND ECOLOGICAL SAFETY OF METALLURGICAL ENTERPRISE

The practice of management of metallurgical enterprises gives grounds to assert the great importance of 
the effective work of the subjects of this industry for the economic security of the state. Today, the country has 
virtually stopped production of aircraft, propellers, river and ocean vessels, railway  locomotives, aerospace 
technology, many other types of high-tech, metal-intensive and scientifically cost-effective equipment, machin-
ery and various equipment. The extremely negative consequences of the collapse of the metallurgical industry 
in Ukraine, as evidenced by studies of the dynamics of exports and imports of goods and services, are con-
vincingly complemented by an assessment of the comparison of gross domestic product. – steel producers, so 
scientific research, which is devoted to solving current issues of formation of components of applied tools for 
assessing the economic and environmental safety of metallurgical enterprises should be considered modern 
and important.

Regulatory authorities have the right to involve, with the prior consent of the executive branch, which imple-
ments the state policy on state supervision (control) in the field of environmental protection, to verify the cor-
rectness of taxpayers’ actual emissions from stationary sources of pollution, discharges and disposal. waste 
(paragraph 250.12 of Article 250 of the Tax Code of Ukraine). However, given the very large number of avail-
able sources of pollution, as well as the need for continuous monitoring of indicators for each source of pollu-
tion to correctly identify and account for the objects of environmental taxation, these mechanisms of interaction 
can not be considered effective enough.

Thus, summarizing all the above provisions, one can draw a conclusion that in the formation of the compo-
nents of the applied tools for assessing the economic and environmental safety of the metallurgical enterprise, 
in particular to streamline the environmental tax and increase the responsibility of economic entities and their 
interest in updating technology and equipment; countries, taking into account the economic and environmen-
tal vector of development of metallurgical enterprises, we have developed the stages of formation of applied 
tools to bring the internal and external environment of metallurgical enterprises to the requirements of modern 
management.
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Постановка проблеми. Становлення універ-
ситету як центру педагогічної досконалості і доско-
налості наукових досліджень складно уявити без 
потужного підґрунтя із забезпечення якості освіт-
ньо-наукової діяльності. Система забезпечення 
якості освіти формулює бренд закладу освіти та 
є інструментом підвищення рівня підготовки як 
студентів для ринку праці, так і педагогічних пра-
цівників, їх рівня педагогічної майстерності. Друга 
з вказаних складових дозволяє відкрити нові пер-
спективи залучення додаткових коштів на розви-

ток інфраструктури університету та забезпечення 
його фінансової стабільності. Фактично, це вихід на 
ринок освітніх послуг з навчання протягом життя як 
для науково-педагогічних працівників, так і для пред-
ставників промислового сектора. Цей ринок має 
важливе значення із соціально-економічної точки 
зору, адже окрім власне фінансового зиску з такої 
активності додатково стає можливим залучення 
потенційних замовників (інші університети і наукові 
установи, роботодавці, замовники наукових розро-
бок і послуг) для формування іміджу університету. 

UNIVERSITY AT THE MARKET OF LIFE LONG LEARNING EDUCATIONAL 
SERVICES AND THE CONCEPT OF THE PARADOX OF SKILL
УНІВЕРСИТЕТ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ З НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ 
ЖИТТЯ ТА КОНЦЕПЦІЯ ПАРАДОКСУ МАЙСТЕРНОСТІ

УДК 37.014.542

Артюхов А.Є.
к.т.н., доцент, 
доцент кафедри процесів та 
обладнання хімічних 
і нафтопереробних виробництв
Сумський державний університет

Стаття присвячена розгляду проблеми 
побудови системного алгоритму діяльності 
центру розвитку кадрового потенціалу та 
його соціально-економічного впливу на регі-
ональний розвиток задля максимального 
відтермінування парадоксу майстерності. В 
рамках статті використано системний під-
хід до моделювання діяльності центру роз-
витку кадрового потенціалу, а також метод 
кейсів при розгляді успішної університет-
ської моделі функціонування такого центру 
у ВНЗ. Запропонований алгоритм систем-
ного підходу центру розвитку кадрового 
потенціалу до реалізації навчання протягом 
життя, підкріплений прикладом норматив-
ного документу з принциповими завданнями 
по реалізації цього освітнього напряму, 
дозволяє забезпечити швидку обробку та 
глибокий аналіз отриманої інформації в 
конкурентному ринковому середовищі. При 
цьому в максимальній мірі виключається 
людський фактор, який може сповільнити 
процес застосування інформації задля отри-
мання конкурентних переваг. Такий підхід 
дозволить створити умови для швидкого 
розповсюдження нових ідей та забезпе-
чить вагомий регіональний (національний) 
соціально-економічний вплив ВНЗ, а також 
формування бренду ВНЗ із перспективою 
співпраці із зовнішніми замовниками розро-
бок і послуг.
Ключові слова: ринок освітніх послуг, 
центр розвитку кадрового потенціалу, 
навчання протягом життя, парадокс май-
стерності, соціально-економічний вплив.

Статья посвящена рассмотрению про-
блемы построения системного алгоритма 
деятельности центра развития кадрового 
потенциала и его социально-экономиче-
ского влияния на региональное развитие 
для максимального отсрочка парадокса 
мастерства. В рамках статьи использо-
ваны системный подход к моделированию 
деятельности центра развития кадрового 
потенциала, а также метод кейсов при 
рассмотрении успешной университетской 
модели функционирования такого центра 
в вузе. Предложенный алгоритм систем-
ного подхода центра развития кадрового 
потенциала в реализации обучения в тече-
ние жизни, подкрепленный примером нор-

мативного документа с принципиальными 
задачами по реализации этого образова-
тельного направления, позволяет обеспе-
чить быструю обработку и глубокий анализ 
полученной информации в конкурентной 
рыночной среде. При этом в максимальной 
степени исключается человеческий фак-
тор, который может замедлить процесс 
применения информации для получения 
конкурентных преимуществ. Такой подход 
позволит создать условия для быстрого 
распространения новых идей и обеспечит 
весомый региональный (национальный) 
социально-экономическое влияние вузов, а 
также формирования бренда вуза с перспек-
тивой сотрудничества с внешними заказчи-
ками разработок и услуг.
Ключевые слова: рынок образовательных 
услуг, центр развития кадрового потен-
циала, обучение в течение жизни, парадокс 
мастерства, социально-экономическое  
влияние.

The article deals with the building a system 
algorithm of the center of human resources 
development and its socio-economic impact on 
regional development to maximize the delay of 
the paradox of skill. The article uses a system-
atic approach to modeling the center's activi-
ties for human resources development and the 
method of cases when considering a successful 
university model of functioning of such a center 
in the university. The proposed algorithm of the 
center of human resources development to the 
implementation of lifelong learning, supported by 
an example of a normative document with basic 
tasks for implementing this educational area, 
allows for rapid processing and in-depth analysis 
of information in a competitive market environ-
ment. This eliminates as much as possible the 
human factor, which can slow down the process 
of using the information to gain a competitive 
advantage. This approach will create conditions 
for the rapid spread of new ideas and ensure a 
significant regional (national) socio-economic 
impact of universities and the formation of a 
brand of universities with the prospect of coop-
eration with external customers of developments 
and services.
Key words: educational services market, human 
resources development center, lifelong learning, 
skills paradox, socio-economic impact.
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Однак, в умовах гострої конкуренції на ринку 
програм навчання протягом життя у дію може 
вступити парадокс майстерності, який на тому 
чи іншому етапі притаманний всім ринкам і ринок 
освітніх послуг не є виключенням. 

В даній роботі здійснено спробу опису моделі 
діяльності центру розвитку кадрового потенціалу 
ВНЗ як підрозділу із забезпечення якості власного 
кадрового забезпечення та провайдера освітніх 
послуг навчання протягом життя для сторонніх 
замовників. При цьому увагу буде приділено також 
подоланню парадокса майстерності за рахунок 
реалізації стратегії випереджаючого розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Ряд наукових робіт визначив основні підходи до 
розробки системного алгоритму при моделювання 
складних систем [1-3] та проблему парадоксу май-
стерності в ринкових відносинах [4,5]. Однак, до 
цього часу розгляд соціально-економічного впливу 
університетських центрів навчання протягом життя 
не проводився. Окрім того, опис парадоксу май-
стерності nа методів його відтермінування в освіті 
не проводився. Ці тези і визначають актуальність 
тематики, яка розглядається в даній роботі.

Постановка завдання. Метою статті є побу-
дова системного алгоритму діяльності центру роз-
витку кадрового потенціалу та його соціально-еко-
номічного впливу на регіональний розвиток задля 
максимального відтермінування парадоксу май-
стерності. В рамках статті використано системний 
підхід до моделювання діяльності центру розвитку 
кадрового потенціалу, а також метод кейсів при 
розгляді успішної університетської моделі функці-
онування такого центру у ВНЗ.

Виклад основного матеріалу. Парадокс май-
стерності визначає вплив удачі в процесі досяг-
нення результату. Зростання рівня майстерності 
усіх учасників та певне його вирівнювання призво-
дить до того, що стирається різниця у досвіді між 
учасниками і при всіх інших рівних умовах вони 
мають досягти однакового результату [4]. У визна-
ченні лідера на операційному та тактичному рівні 
все важливішою стає удача. «Внесок» майстер-
ності в такому випадку знижується. Парадокс 
майстерності не слід розглядати на стратегічному 
рівні, адже операційна та тактична інформація, 
яка отримана учасниками того чи іншого процесу, 
негайно та в повній мірі має використовуватись для 
досягнення результату. Всі прогнозні дані мають 
малий життєвий цикл, бо одразу застосовуються 
в роботі. Отримання вигоди від застосування цієї 
інформації відбувається лише тим учасником, який 
першим оперативно обробить та проаналізує отри-
мані дані та прийме рішення на базі аналізу [5]. Інші 
учасники вже не отримають співрозмірної з «пер-
шопрохідцем» вигоди від аналізу тієї ж інформа-
ції. «Першопрохідці» з часом також втрачають 
свої переваги через вирівнювання майстерності.

Ринкова теорія, заснована на парадоксі май-
стерності – ідеальна модель розвитку подій. 
В реаліях миттєві обробка та аналіз даних не від-
бувається через певну інерційність. Причиною 
цього можуть бути нерівномірність поширення 
інформації, технологічні обмеження і, що важливо, 
людський фактор. За умови врахування людського 
фактору важко стверджувати достовірно, що учас-
ники ринку – конкуренти – будуть діяти раціо-
нально та не ризикувати без гарантій отримання 
прибутку.  Реальний учасник ринкових відносин 
схильний до емоцій та суб’єктивізму. В такому разі 
для підвищення рівня раціональності потрібен 
набір алгоритмів, нормативної бази, яка зменшить 
вплив людського фактору та наблизить отриму-
вача інформації до швидких аналізу та обробки 
даних. Інерційність в прийняття рішень у такій 
ситуації також зменшується.

Транслюючи викладені думки на ринок освітніх 
продуктів для навчання протягом життя, особливу 
увагу на конкурентному ринку слід приділити сис-
темності роботи та наявності нормативної бази, 
яка регулює відповідні процеси.

Таким чином, в першу чергу потрібно зупини-
тись на системному підході в діяльності центру 
розвитку кадрового потенціалу, зміцнюючи його 
розробленою нормативною базою, яка зменшує 
вплив людського фактору. Нижче представлено 
пропозиції до кожного з елементів.

І. Системний підхід
Користуючись матеріалами, узагальненими 

в роботах [1-3], запропоновано авторський варіант 
системного підходу в застосуванні до діяльності 
центру розвитку кадрового потенціалу, який відо-
бражено на рисунку 1. 

ІІ. Нормативна база (на основі документів реє-
стру основної нормативної бази системи управ-
ління якістю діяльності Сумського державного 
університету [6]).

Впровадження результатів наукової діяльності 
(витяг з «Положення про Центр розвитку кадро-
вого потенціалу»).

«Основними завданнями та функціями  
Центру є: 

– удосконалення процедур та системи крите-
ріїв оцінювання фахового рівня, кваліфікації пер-
соналу; 

– організація та координація роботи з розробки 
та затвердження типових посадових інструкцій та 
додатків до них; 

– постійний аналіз професійної кваліфікації 
персоналу  та розробка рекомендацій з її підви-
щення; 

– визначення пріоритетних напрямків розвитку 
професійних компетенцій співробітниками універ-
ситету; 

– формування в університеті системи безпе-
рервного, взаємоузгодженого та послідовного 
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Рис. 1. Системний підхід в застосуванні до діяльності центру розвитку  
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розвитку професійних компетенцій співробітників 
за всіма напрямками їх діяльності;

 – розвиток стимулюючих механізмів щодо 
залучення до роботи в університеті іноземних вче-
них з високою міжнародною репутацією, а також 
участі викладачів у викладанні та науковій роботі 
у закордонних університетах, які мають високі 
міжнародні рейтинги з метою вивчення та впрова-
дження передового міжнародного досвіду в органі-
зації наукової та навчальної діяльності;

 – розвиток системи стимулювання співробіт-
ників університету до підвищення власної про-
фесійної кваліфікації, у тому числі посилення 
їх мотивації до підвищення кваліфікації у міжна-
родно-визнаних центрах з отриманням відповід-
них сертифікатів, стажування викладачів на висо-
котехнологічних підприємствах та організаціях, 

в тому числі за кордоном; – організація функціону-
вання існуючих програм підвищення кваліфікації; 

– забезпечення оформлення та видачі доку-
ментів про підвищення кваліфікації;

– організація запровадження нових програм 
підвищення кваліфікації як для працівників уні-
верситету так і для працівників інших навчальних 
закладів; 

– постійне удосконалення та супроводження 
накопичувальної системи підвищення кваліфікації;

 – розвиток системи формального та нефор-
мального навчання співробітників університету. 

– розвиток системи конкурсів серед працівників 
університету, зокрема конкурсу педагогічних інно-
вацій та інших; 

– впровадження та забезпечення функціону-
вання рейтингової системи оцінки відповідної 
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діяльності з метою стимулювання до самовдоско-
налення науково-педагогічних працівників; 

– формування та розвиток в університеті потуж-
ного центру підвищення кваліфікації педагогічних 
та науково-педагогічних працівників інших закла-
дів освіти та організація надання підрозділами уні-
верситету відповідних додаткових платних послуг;

– розвиток дистанційних форм підвищення ква-
ліфікації персоналу навчальних закладів; 

– розробка та впровадження механізмів постій-
ного удосконалення мовних компетентностей пра-
цівників; 

– здійснення моніторингу цілей та напрямків 
міжнародної академічної мобільності науково-
педагогічних працівників; 

– формування стратегічних завдань та цілей в 
питаннях розвитку кадрового потенціалу; 

– організаційне супроводження та аналіз вико-
нання відповідних програм, перспективних пла-
нів, стратегій спрямованих на розвиток кадрового 
потенціалу університету».

Висновки з проведеного дослідження. 
Запропонований алгоритм системного підходу 
центру розвитку кадрового потенціалу до реа-
лізації навчання протягом життя, підкріплений 
прикладом нормативного документу з принципо-
вими завданнями по реалізації цього освітнього 
напряму, дозволяє забезпечити швидку обробку 
та глибокий аналіз отриманої інформації в кон-
курентному ринковому середовищі. При цьому в 
максимальній мірі виключається людський фак-
тор, який може сповільнити процес застосування 
інформації задля отримання конкурентних пере-
ваг. Такий підхід дозволить створити умови для 
швидкого розповсюдження нових ідей та забез-
печить вагомий регіональний (національний) 
соціально-економічний вплив ВНЗ, а також фор-
мування бренду ВНЗ із перспективою співпраці із 
зовнішніми замовниками розробок і послуг.
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UNIVERSITY AT THE MARKET OF LIFE LONG LEARNING EDUCATIONAL SERVICES  
AND THE CONCEPT OF THE PARADOX OF SKILL

The formation of the university as a center of pedagogical excellence and excellence of scientific research 
is difficult to imagine without a strong basis for ensuring the quality of educational and scientific activities. 
The quality assurance system of education formulates the brand of the educational institution. It is a tool to 
increase the preparation of both students for the labor market and teachers, their level of pedagogical skills. 
The second of these components opens up new prospects for attracting additional funds to develop university 
infrastructure and ensure its financial stability. In fact, it is entering the market of lifelong learning services for 
both research and teaching staff and industry. This market is important from a socio-economic point of view 
because, besides the actual financial gain from such activities, it becomes possible to attract potential custom-
ers (other universities and research institutions, employers, customers of research and services) to shape the 
university's image.

The main goal of this paper is building a system algorithm of the center of human resources development 
and its socio-economic impact on regional development to maximize the delay of the paradox of skill.

The article uses a systematic approach to modeling the center's activities for human resources develop-
ment and the method of cases when considering a successful university model of functioning of such a center 
in the university.

The proposed algorithm of the center of human resources development to the implementation of lifelong 
learning, supported by an example of a normative document with basic tasks for implementing this educational 
area, allows for rapid processing and in-depth analysis of information in a competitive market environment. 
This eliminates as much as possible the human factor, which can slow down the process of using the informa-
tion to gain a competitive advantage.

This approach will create conditions for the rapid spread of new ideas and ensure a significant regional 
(national) socio-economic impact of universities and the formation of a brand of universities with the prospect 
of cooperation with external customers of developments and services.

Market theory, based on the paradox of skill - an ideal model of development. In reality, instantaneous data 
processing and analysis do not occur due to certain inertia. This may be due to uneven dissemination of infor-
mation, technological limitations and, importantly, the human factor. Given the human factor, it is difficult to say 
with certainty that market participants - competitors - will act rationally and not take risks without guarantees 
of profit. A real market participant is prone to emotions and subjectivism. In this case, increasing the level of 
rationality requires a set of algorithms, the regulatory framework that will reduce the impact of the human fac-
tor and bring the recipient of information to rapid analysis and data processing. Inertia in decision-making in 
such a situation also decreases. When transmitting the above ideas to the market of educational products for 
lifelong learning, special attention in the competitive market should be paid to the work system and the avail-
ability of a regulatory framework governing the relevant processes.
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