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основна роль і неоБХідність роЗвитку 
соціальноЇ відповідальності в украЇні

THE MAIN ROLE AND NEED OF SOCIAL RESPONSIBILITY  
PROMOTION IN UKRAINE

анотація. у статті досліджено сутність соціальної відповідальності, її прояви та принципи. висвітлено та вста-
новлено взаємозв’язок між тлумаченнями «соціальна відповідальність», «корпоративна соціальна відповідальність», 
«соціально-відповідальний бізнес» та «особистісна соціальна відповідальність». охарактеризовано моделі розвитку 
корпоративної соціальної відповідальності в світі. Проаналізовано на рівні сільськогосподарських підприємств україни 
розуміння соціальної відповідальності та перешкоди щодо її запровадження.

ключові слова: соціальна відповідальність, соціально-відповідальний бізнес, корпоративна соціальна відповідаль-
ність, соціальні та екологічні аспекти.

вступ та постановка проблеми. Протягом останніх 
років все більше уваги приділяється формуванню та попу-
ляризації соціальної відповідальності як одного з напря-
мів підвищення добробуту суспільства. так, оон під час 
формування щорічного звіту «Про людський розвиток» все 
частіше акцентує увагу не тільки на матеріальних показни-
ках діяльності, але й на показниках соціально-екологічного 
спрямування (екологічна та соціальна сталість).

щодо україни, то рівень розвитку соціальної відпо-
відальності знаходиться на досить низькому рівні, проте 
останніми роками спостерігається деяка активізація сто-
совно соціальної відповідальності, особливо на рівні під-
приємств. так, варто відзначити прояви соціальної від-
повідальності на таких аграрних підприємствах україни, 
як, зокрема, «кернел», «нібулон», «астарта-київ», «Мон-
санто», «Миронівський хлібопродукт». це свідчить про 
те, що соціальна відповідальність має місце в україні і в 
перспективі може набути поширення.

аналіз останніх досліджень і публікацій. осно-
вним аспектам розвитку та популяризації соціальної від-
повідальності присвячена значна кількість публікацій як 
вітчизняних, так і іноземних науковців. серед них слід 
назвати таких авторів, як о. грішнова [1], Я. гришина [2], 
р. колишко [5], Ф. котлер [3], о. лазаренко [5], о. охрі-
менко [4].

Хоча соціальна відповідальність досліджується і набу-
ває більшої популярності, виникає потреба в активізації 
соціальних та екологічних чинників розвитку суб’єктів 
господарювання в україні. адже від результатів їхнього 
господарювання залежить не тільки рівень життя насе-
лення, але й підвищення добробуту суспільства загалом 
в країні.

Метою статті є висвітлення основних аспектів, ролі 
та необхідності розвитку соціальної відповідальності в 
україні.

результати дослідження. різне значення та розуміння 
вкладають у поняття та принципи соціальної відповідаль-

ності іноземні та вітчизняні підприємці. в україні під 
ними розуміються добросовісна сплата податків, дотри-
мання законодавства, благодійність. тоді як підприємства 
іноземного походження, окрім наведених аспектів, також 
називають дотримання норм громадянського суспільства, 
турботу про навколишнє середовище, піклування про 
співробітників, енергозаощадження тощо.

соціальна відповідальність в україні розвивається на 
рівні окремих проектів та ініціатив. Поки ще не сформо-
вано узагальнену систему показників оцінки соціальної 
відповідальності як на рівні держави, так і на рівні під-
приємств. соціальна відповідальність в україні виявля-
ється через певні інструменти, категорії (рис. 1).

варто зазначити, що терміни «соціальна відпові-
дальність», «корпоративна соціальна відповідальність», 
«соціально-відповідальний бізнес» мають різні аспекти 
існування, адже соціальна відповідальність має різні рівні 
функціонування (рівень держави, суспільства, особис-
тості), тоді як корпоративна соціальна відповідальність, 
соціально-відповідальний бізнес є рівнем підприємства. 
тому ці дефініції не є різними за значеннями, а доповню-
ють один одного (рис. 2).

у структурі соціальної відповідальності розрізняють 
макроекономічний рівень (державний), мікроекономіч-
ний рівень (ксв, свБ) та особистісний рівень (людини, 
особистості). розвиток та популяризація соціальної від-
повідальності в кожній країні відбувається по-різному 
та має свої відмінності. великий вплив на її формування 
мають історичне підґрунтя, ментальність, економічний і 
соціальний розвиток країни, державна політика, пріори-
тетність соціальної діяльності.

враховуючи відмінність, ми проаналізували моделі 
корпоративної соціальної відповідальності та навели 
основні їх переваги та недоліки (табл. 2).

Як бачимо, американська модель позиціонує бачення 
соціальної відповідальності через некомерційні проекти 
та корпоративні фонди. При цьому державне втручання 
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таблиця 1
сутність основних принципів соціальної відповідальності

принципи Характеристика

1. Підзвітність
готовність організації брати на себе відповідальність за діяльність перед своїми керівними орга-
нами, органами правового захисту та у більш широкому сенсі перед іншими зацікавленими сторо-
нами.

2. Прозорість
організація повинна розкривати в зрозумілій, збалансованій і правдивій формі політику, прийняті 
рішення і свою діяльність, за які вона несе відповідальність, включаючи фактичний і можливий 
вплив їх на суспільство та довкілля.

3. етична поведінка

Поведінка організації повинна ґрунтуватися на принципах і правилах, що базуються на цілісності, 
чесності, рівності, розумному керівництві, добропорядності. із цих етичних принципів випливає 
турбота про оточуючих людей і довкілля, а також зобов’язання задовольняти потреби зацікавлених 
сторін.

4. зацікавлені сторони 
(стейкхолдери)

організація поважає і розглядає інтереси її зацікавлених сторін. зацікавлені сторони організації – 
особи або групи, які мають інтерес у якій-небудь діяльності організації. Хоча завдання організації 
можуть обмежуватися інтересами її власників, співробітників або довірителів, інші зацікавлені 
сторони можуть мати свої права, вимоги та специфічні інтереси, які також варто брати до уваги.

5. Правові норми
закони викладені в письмовому вигляді, загальнодоступні і втілені в життя відповідно до вста-
новлених процедур. у контексті соціальної відповідальності повага правових норм означає, що 
організація дотримується всіх застосовних законів і правил.

6. Права людини
організація поважає права, які прописані у всесвітній декларації по правах людини; визнає те, що 
ці права носять загальний характер, що означає їхню застосовність у будь-якій країні, будь-яких 
культурах.

Джерело: сформовано автором на основі матеріалів [4; 7]

рис. 1. прояви соціальної відповідальності в україні через інструментарій
Джерело: сформовано автором на основі матеріалів [6]

 

Системи управління 
СВ 

Соціальна звітність 
та верифікація 

Партнерство з 
групами впливу 

Інноваційні товари 
та послуги 

Адаптація 
міжнародних 
документів до 

українського ринку 

Підприємства впроваджують системи 
управління на основі змін показників, 
переходять від проектної до програмної 
діяльності, застосовуючи принципи СВ 

Підприємства формують та оприлюднюють 
нефінансову звітність на основі системного 
підходу відповідно до рекомендацій 
Міжнародної Ініціативи із Звітності 

Підприємства долучаються до вирішення 
проблем соціального значення завдяки 
об’єднанню фінансових, людських та 
адміністративних зусиль 

Підприємства, співпрацюючи з неурядовими 
організаціями, в рамках СВ створюють нові 
продукти та послуги, вирішуючи при цьому 
соціальні проблеми 

Підприємства впроваджують найкращі 
міжнародні практики на основі СВ, які є 
придатними та актуальниими для українського 
ринку 

є мінімальним. важливу роль відіграють неприбуткові 
організації. вагомий вплив на розвиток соціальної від-
повідальності відіграє держава та підприємства (органі-
зації) при Європейській (Британській, скандинавській) 
та Японській (азіатській) моделях ксв. латиноамери-
канська модель характеризується високим впливом між-
народних інституцій, проте спостерігається слабкий роз-
виток приватного сектору. в африканській моделі існує 
низький розвиток соціальної відповідальності, адже бід-
ність і низький рівень життя населення унеможливлюють 
розвиток на належному рівні соціальної відповідальності. 
Модель країн Брікс характеризу-
ється високим рівнем корпоратив-
ного управління та проведенням 
соціально-екологічної політики. 
щодо україни, то їй властиві різні 
рівні прояву кожної із наведених 
моделей (державний, регіональ-
ний, місцевий, рівень підпри-
ємств). для активізації соціальної 
відповідальності необхідно на 
кожному рівні в законодавчому 
порядку розробити та затвер-
дити основні аспекти, положення 
(стратегії, концепції) щодо розви-
тку соціальної відповідальності в 
україні.

нами серед сільськогосподар-
ських підприємств очаківського 
району Миколаївської області 
було проведено опитування щодо 
питань соціальної відповідаль-
ності підприємства. одним з 
таких підприємств є ПП «козир-
ське», на якому проводилось анке-
тування щодо питання про те, хто 
або що повинен стимулювати роз-
виток соціально-відповідального 
бізнесу (табл. 3).

за результатами проведеного 
опитування на ПП «козирське» 

очаківського району Миколаївської області можна зро-
бити висновок, що 25% опитаних вважають, що повинно 
надаватися пільгове кредитування для стимулювання роз-
витку соціально-відповідального бізнесу, 15% вважають, 
що сільськогосподарські підприємства повинні виявляти 
власну ініціативу займатися соціальною відповідаль-
ністю, 10% виступають за залучення інвесторів, пропози-
ції місцевих органів влади щодо запровадження соціаль-
ної відповідальності та публічне визнання.

щодо результатів опитування на тов «очаківський 
райагрохім» очаківського району Миколаївської області, 
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то 35% опитаних вважають, що 
повинно надаватися пільгове креди-
тування для стимулювання розвитку 
соціально-відповідального бізнесу, 
15% вважають, що потрібно залу-
чати інвесторів і публічно визнавати 
аграрні підприємства, які впрова-
джують соціальну відповідальність, 
10% виступають за власну соціальну 
відповідальність і результативність 
від впровадження соціальної відпо-
відальності на аграрних підприєм-
ствах.

також на сільськогосподарських 
підприємствах очаківського району 
проводилося опитування щодо пере-
шкод під час впровадження соціаль-
ної відповідальності серед аграрних 
підприємств (табл. 4).

Проаналізувавши результати опи-
тування на тов «очаківський райа-
грохім» очаківського району Мико-
лаївської області, можна зробити 
висновок, що більшість опитаних 
вважає, що головними перешкодами 
під час впровадження соціальної 
відповідальності серед сільськогос-

рис. 2. співвідношення категорій «соціальна відповідальність»,  
«ксв», «свБ», «особистісна соціальна відповідальність»

Джерело: узагальнено автором

 

Соціальна відповідальність – 
відповідальність, що відображає певне 

співвідношення між особистістю та 
суспільством інтегрально 

Корпоративнва 
соціальна 

відповідальність 
(КСВ) – 

відповідальність тих, 
хто приймає бізнес-
рішення, за тих, на 
кого безпосередньо 

чи опосередковано ці 
рішення впливають 

Соціально-
відповідальний 
бізнес (СВБ) – 
відповідальне 

ставлення будь-
якої компанії до 
свого продукту 
або послуги, до 

споживачів, 
працівників, 

партнерів 

Особистісна соціальна відповідальність – поведінка людини, яка має 
суспільне значення і регулюється соціальними нормами (політична, 

юридична, моральна) 

таблиця 2
переваги і недоліки основних моделей ксв

Модель ксв Характеристика переваги моделі недоліки моделі
Можливість 

використання 
положень моделі  

в україні

американська модель

свобода і мінімальне втручання дер-
жави у функціонування приватного 
сектору; систематична участь бізнесу у 
фінансуванні різних некомерційних про-
ектів через корпоративні фонди

різноманітність 
методів з ксв; 
тенденції перева-
жання підтримки 
місцевого співтова-
риства

невисокий рівень 
законодавчо закріпле-
них правил поведінки 
підприємств

розвиток ксв на 
регіональному 
рівні

Європейська модель, 
зокрема Британська та 
скандинавські моделі

Характеризується регулюванням 
соціально-трудових відносин на рівні 
підприємства і значно меншою мірою 
на рівні галузі або регіону; переважно 
держава відіграє роль законодавця і 
регламентатора, а не регулятора

активна роль дер-
жави щодо розви-
тку ксв за рахунок 
законів, урядових 
постанов та про-
грам

надмірно високі 
податки, що значно 
знижують доходи 
суб’єктів господарю-
вання; низький рівень 
регіонального розви-
тку ксв

Формування націо-
нальної соціальної 
ідеї розвитку

Японська, або 
азіатська, модель

Характерне сприйняття підприємства як 
«виробничої сім’ї», а працівника – як її 
члена; специфічні інститути «довічного 
найму», «принцип старшинства» під час 
оплати праці та кар’єрного зростання

активна роль 
держави щодо роз-
витку ксв; ксв 
просувається за 
допомогою уря-
дових інституцій, 
бізнес-асоціацій

низька мотивація під-
приємств для більш 
ефективних інвес-
тицій капіталу, адже 
вони захищені від 
негативних впливів 
зовнішнього серед-
овища

створення відпо-
відних бізнес-асо-
ціацій, інституцій

латиноамериканська 
модель

Характеризується гарною обізнаністю 
громадськості з ксв завдяки роботі 
медіа, університетів та неурядових 
організацій за підтримки міжнародний 
агенцій та мінімальної ролі держави

громадська обізна-
ність з ксв; висо-
кий вплив міжна-
родних інституцій

слабко розвинений 
приватний сектор; 
низьке залучення 
уряду до ксв

Популяризація 
ксв серед громад-
ськості

африканська модель
Характеризується розвитком інновацій-
них форм партнерства з ксв; надання 
допомоги на проекти розвитку з ураху-
ванням інтересів місцевої громади

Масштабні проекти 
з розвитку громад; 
чіткий підхід під-
приємств до ксв

низький рівень 
доходів населення, 
бідність, які унемож-
ливлюють активний 
розвиток ксв

децентралізація 
влади на основі 
соціальної рівності 
регіонів

Модель країн Брікс 
(Бразилія, росія, індія, 
китай)

соціальна відповідальність знаходиться 
на високому рівні і виявляється через 
кодекси корпоративного управління, 
використання енергопостачання, соці-
альну звітність, спонсорство, соціальну 
політику тощо

ефективна інте-
грація політики 
корпоративного 
управління, при-
родоохоронної та 
соціальної політики

деякі країни (росія, 
Бразилія) дещо 
відстають в еконо-
мічному розвитку 
від інших країн цієї 
моделі

державна інтегра-
ційна політика з 
ксв

Джерело: авторська розробка
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таблиця 3
результати опитування про те, хто або що повинен стимулювати розвиток  

соціально-відповідального бізнесу на окремих підприємствах очаківського району
пп «козирське» очаківського району Миколаївської області

перелік питань результати опитування побажання
1. Пільгове кредитування для аграрних підприємств, які впроваджують 
соціальну відповідальність 25% державна підтримка

2. зменшення рівня державного втручання у соціальну відповідаль-
ність підприємств 3% –

3. Приклади впровадження соціальної відповідальності інших аграр-
них підприємств (позитивні) 5% –

4. власна соціальна відповідальність (відповідальність лідера аграр-
ного підприємства) 15% зменшення податкового 

навантаження
5. результативність від впровадження соціальної відповідальності на 
аграрних підприємствах 15% Переваги від впровадження

6. Пропозиції місцевих органів влади щодо запровадження соціальної 
відповідальності (соціальне партнерство) 10% –

7. Публічне визнання аграрних підприємств, які впроваджують соці-
альну відповідальність 10% –

8. інвестори 10% –
9. держава (на законодавчому рівні йдеться про закони, концепції) 5% –
10. наявність банку соціальних програм 2% –

тов «очаківський райагрохім» очаківського району Миколаївської області
1. Пільгове кредитування для аграрних підприємств, які впроваджують 
соціальну відповідальність 35% –

2. зменшення рівня державного втручання у соціальну відповідаль-
ність підприємств 5% –

3. Приклади впровадження соціальної відповідальності інших аграр-
них підприємств (позитивні) 2% висвітлення в зМі

4. власна соціальна відповідальність (відповідальність лідера аграр-
ного підприємства) 10% –

5. результативність від впровадження соціальної відповідальності на 
аграрних підприємствах 10% –

6. Пропозиції місцевих органів влади щодо запровадження соціальної 
відповідальності (соціальне партнерство) 3% Приклади соціального парт-

нерства
7. Публічне визнання аграрних підприємств, які впроваджують соці-
альну відповідальність 15% –

8. інвестори 15% –
9. держава (на законодавчому рівні йдеться про закони, концепції) 3% –
10. наявність банку соціальних програм 2% –

Джерело: сформовано автором

таблиця 4
результати опитування щодо перешкод, які виникають під час впровадження  

соціальної відповідальності на сільськогосподарських підприємствах очаківського району
тов «очаківський райагрохім» очаківського району Миколаївської області

перелік питань результати опитування побажання

1. Брак коштів 30% вплив економічних чин-
ників

2. низький рівень обізнаності щодо принципів соціальної відповідальності 5% –
3. Податкове навантаження 20% досить велике з 2016 року
4. низький рівень державного нормативно-правового регулювання 5% –
5. незацікавленість у веденні соціально-відповідального бізнесу 15% –
6. низький рівень контролю за використанням коштів 5% –
7. відсутність організацій та підприємств, які б спонукали до ведення 
соціально-відповідального бізнесу 20% –

8. інші (навести) – –
пп «козирське» очаківського району Миколаївської області

Перелік питань результати опитування Побажання
1. Брак коштів 10% –
2. низький рівень обізнаності щодо принципів соціальної відповідальності 15% низька поінформованість
3. Податкове навантаження 30% –
4. низький рівень державного нормативно-правового регулювання 7% –

5. незацікавленість у веденні соціально-відповідального бізнесу 7% Переваги від запровадження 
соціальної відповідальності

6. низький рівень контролю за використанням коштів 15%
7. відсутність організацій та підприємств, які б спонукали до ведення 
соціально-відповідального бізнесу 16%

8. інші (навести) –
Джерело: сформовано автором
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подарських підприємств є брак коштів, податкове наван-
таження та відсутність організацій та підприємств, які б 
спонукали до ведення соціально-відповідального бізнесу, 
15% вважають перешкодою зацікавленість сільгоспвироб-
ників у веденні соціально-відповідального бізнесу, а лише 
5% бачать її в низькому рівні обізнаності щодо принципів 
соціальної відповідальності, нормативно-правового регу-
лювання і контролю за використанням коштів.

за результатами опитування на ПП «козирське» 
очаківського району Миколаївської області можна зро-
бити висновок, що 30% опитаних вважають головною 
перешкодою під час впровадження соціальної відпові-
дальності податкове навантаження, 16% вважають пере-
шкодою відсутність організацій та підприємств, які б 
спонукали до ведення соціально-відповідального бізнесу, 
15% – низький рівень контролю за використанням коштів 
і обізнаності щодо принципів соціальної відповідаль-
ності, 10% – брак коштів, 7% – низький рівень держав-
ного нормативно-правового регулювання і зацікавленість 
у веденні соціально-відповідального бізнесу.

висновки. в україні соціальна відповідальність зна-
ходиться на початковій стадії розвитку, адже запрова-
дження на вітчизняних підприємствах соціальної від-
повідальності вимагає від підприємств чіткої ділової 
досконалості та відповідальності. Як правило, прикладом 
запровадження соціальної відповідальності на вітчизня-
них підприємствах є представництва зарубіжних компа-
ній, які дають можливість використовувати зарубіжний 
досвід та практику. на жаль, в україні соціально відпо-
відальних підприємств дуже мало, а тому цінність їхнього 
досвіду в цій сфері досить значна. Перешкодами для 
розвитку та популяризації соціальної відповідальності 
на рівні сільськогосподарських підприємств є нестача 
коштів, велике податкове навантаження, незацікавленість 
у веденні соціальної відповідальності тощо. тому, на 
нашу думку, для поширення соціальної відповідальності 
необхідно на законодавчому рівні затвердити відповідні 
документи (закони, стратегії, концепції), які б спонукали 
підприємства (організації) до активної діяльності у сфері 
соціальної відповідальності.
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аннотация. в статье исследованы сущность социальной ответственности, ее проявления и принципы. освещена и 
установлена взаимосвязь между толкованиями «социальная ответственность», «корпоративная социальная ответствен-
ность», «социально-ответственный бизнес» и «личностная социальная ответственность». охарактеризованы модели 
развития корпоративной социальной ответственности в мире. Проанализированы на уровне сельскохозяйственных 
предприятий украины понимание социальной ответственности и препятствия по ее внедрению.

ключевые слова: социальная ответственность, социально-ответственный бизнес, корпоративная социальная 
ответственность, социальные и экологические аспекты.

Summary. In the article the essence of social responsibility, its demonstration and principles are researched. The relation-
ship between the interpretations “social responsibility”, “corporate social responsibility”, “socially responsible business” and 
“personal social responsibility” has been highlighted and established. The model of the global corporate social responsibility 
is characterized. The understanding of social responsibility in Ukraine and some obstacles to its implementation are analyzed.

Key words: social responsibility, socially responsible business, corporate social responsibility, social and environmental 
aspects.
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Якісні параМетри лЮдського капіталу  
у ЗаБеЗпеченні його конкурентоспроМожності

QUALITY PARAMETERS OF HUMAN CAPITAL  
IN PROMOTING ITS COMPETITIVENESS

анотація. у статті розглянуто якісні параметри людського капіталу в контексті забезпечення його конкурентоспро-
можності. визначено два підходи до визначення причин низької ефективності капіталізації людського капіталу. обґрунто-
вано поняття негативного людського капіталу. встановлено заходи із мінімізації фіктивної складової людського капіталу. 
досліджено роль освіти та мобільності у формуванні людського капіталу. визначено пріоритетні напрями державної по-
літики у стимулюванні внутрішньодержавної мобільності вчених. систематизовано процес підвищення конкурентоспро-
можності людського капіталу шляхом синергетичної взаємодії людського, соціального капіталу та мобільності.

ключові слова: людський капітал, мобільність, соціальний капітал, конкурентоспроможність.

вступ та постановка проблеми. в економічному 
зростанні і покращенні якості та рівня життя населення 
важливу роль відіграє фактор якості людського капіталу, 
який характеризується рівнем освіти, знаннями, іннова-
ційною активністю, мобільністю працівників [1, с. 61]. 
збільшення інвестицій в освіту, професійну підготовку, 
охорону здоров’я, мобільність забезпечує нагромадження 
людського капіталу, водночас воно сприяє розвитку люд-
ського потенціалу (всіх його складових), що розширює 
можливості вибору людини.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
людського розвитку, генезису ринку праці постійно зна-
ходяться в полі зору наукової спільноти як за кордоном, 
так і в україні. серед зарубіжних науковців слід виді-
лити таких, як г. Беккер, а. сміт, д. рікардо, к. Маркс, 
дж. Мілль, дж. Хекмен, т. Шульц. суттєвий внесок в 
дослідження цих проблем зробили такі вітчизняні вчені, 
як, зокрема, а. Базилюк, д. Богиня, і. Бондар, о. гріш-
нова, т. заяць, с. злупко, М. карлін, а. колот, Ю. крас-
нов, е. лібанова, о. рудченко, а. чухно, г. Ярошенко.

Метою статті є визначення якісних параметрів люд-
ського капіталу для забезпечення його конкурентоспро-
можності.

результати дослідження. людський капітал є мірою 
здатності людей отримувати дохід на основі викорис-
тання своїх людських якостей, серед яких особливо виді-
ляються освіта і кваліфікація [2]. у пошуку ефективних 
шляхів капіталізації людського капіталу виникає питання 
виявлення причин незбалансованості попиту і пропозиції 
робочої сили на ринку праці. останнім часом виділяють 
два підходи до визначення чинників цього явища.

згідно з першим підходом основоположною є невід-
повідність сформованого людського капіталу потребам 
роботодавця. тому, з одного боку, впродовж тривалого 
періоду зберігаються вакантні посади на підприємствах, 
в організаціях та установах, з іншого боку, є велика 
«навантаженість», тобто кількість претендентів на вільне 
робоче місце. головна причина такого становища – низь-
кий рівень не тільки професійної, але й іноді навіть освіт-
ньої підготовки працівників. Брак кваліфікації, фаховості, 

освіченості персоналу обумовлює інертність і відставання 
в розвитку підприємств і економіки держави загалом. усе 
це формує нові, адекватні викликам часу, вимоги до якості 
робочої сили як сукупності людських характеристик, що 
виявляються у процесі праці, тобто основи формування, 
базису людського капіталу [3].

відповідно до другого підходу першопричина дис-
балансу в попиті і пропозиції робочої сили криється в 
самому ринку праці. Якщо існуватиме попит на високок-
валіфікований людський капітал з відповідною оплатою 
праці, ринок освітніх послуг швидко на це зреагує. тому 
основна протидія кризі – це створення високотехнологіч-
них робочих місць. Проте починати треба з капіталізації 
конкурентоспроможного людського капіталу на виробни-
чому рівні. тобто проблему капіталізації людського капі-
талу слід вбачати насамперед у створенні та ефективному 
використанні конкурентних здібностей персоналу [4].

Ми більше схиляємось до другого підходу щодо 
визначення причин низької ефективності капіталізації 
людського капіталу, оскільки саме внаслідок низьких 
можливостей реалізації людського потенціалу населення 
відбуваються його відтік у формі зовнішньої міграції та 
перехід у негативну форму (так званий фіктивний люд-
ський капітал [5]).

негативний людський капітал є накопиченим запасом 
особливих і специфічних знань, псевдознань, навичок, 
моральних і психологічних характеристик, який ціле-
спрямовано використовується людиною в соціально-тру-
дових відносинах, не сприяє зростанню продуктивності 
праці, але при цьому впливає на зростання доходів свого 
власника, зменшуючи можливий прибуток підприємства 
та національний дохід [5; 6]. Явище формування негатив-
ного людського капіталу зумовлене чинниками макро-, 
мезо- та мікроекономічного, а також особистісного рів-
нів, що полягають у політичній та соціально-економіч-
ній нестабільності, недовірі до влади, негарантованості, 
невпевненості у соціально-трудовій сфері, поглибленні 
диференціації якості надання освітніх і медичних послуг, 
посиленні негативного впливу корупційних явищ, посту-
повому зменшенні інвестицій у розвиток соціальної 
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сфери, підвищенні кваліфікації та оздоровлення персо-
налу, браку ресурсів та можливостей здобуття якісної 
освіти [5].

з метою мінімізації фіктивної складової людського 
капіталу необхідним є державне сприяння підвищенню 
прозорості економічних відносин, збільшенню обсягів та 
підвищенню ефективності інвестицій в освіту, охорону 
здоров’я, наукову та інноваційну діяльність, формуванню 
реальної потреби у високоякісному людському капіталі. 
необхідно вживати заходів для розвитку регіональних 
ринків праці, створення нових продуктивних робочих 
місць у невеликих містах, забезпечення реальної конку-
ренції на ринку праці. Потрібно посилити громадський 
контроль за діяльністю медичних та освітніх установ, 
державну підтримку та заохочення до навчання працівни-
ків на підприємствах. важливо забезпечити дотримання 
прав людини і захисту їх у суді, сприяти підвищенню 
рівня відповідальності державної влади на всіх рівнях, 
підвищенню рівня соціальної згуртованості суспільства. 
на мікроекономічному рівні принципове значення мають 
зацікавленість менеджменту довгостроковими економіч-
ними результатами підприємства, а не особистим збага-
ченням, збільшення інвестицій у інноваційний розвиток 
виробництва, що потребуватиме справжньої високої ква-
ліфікації працівників. на особистісному рівні найваж-
ливіше значення має утвердження нових, європейських 
цінностей, таких як відповідальність за себе і за свої 
дії, орієнтація на саморозвиток і здоровий спосіб життя, 
якість життя не лише в матеріальному, але й в духовному 
сенсі, готовність до співробітництва, ощадливе, відпові-
дальне споживання. Поширення нових цінностей ство-
рить впливовий попит на чесну і відповідальну владу, яка 
впровадить європейські інститути, відповідні вже сприй-
нятим цінностям [5].

освіта є основним видом інвестицій в людський капі-
тал, що не лише приносять прямі економічні та зовнішні 
соціальні вигоди, але й стимулюють економічне зрос-
тання. у країнах Єс державний вплив на цю сферу має 
яскраво виражений економічний характер. освіта стає 
елементом стратегії економічного зростання, а сприяння 
йому та його прогнозування ввійшло в практику держав-
ного регулювання країн об’єднання. ці країни виходять 
з того факту, що чим краща освітня підготовка робочої 
сили, тим значніша її роль у виробництві, тим менша кіль-
кість соціальних проблем в країні, пов’язаних із безробіт-
тям, бідністю, злочинністю тощо. особливо ефективним 
заходом є освіта в умовах структурного безробіття, що 
супроводжує суттєві техніко-економічні зміни, оскільки 
вона підвищує мобільність працівника, створює основу 
для швидкого оволодіння новою спеціальністю.

система освіти, що регулюється та субсидується 
державою, створює запаси людського капіталу, і чим 
вище цінність цього капіталу, тим більше економічний 
виграш суспільства. у зв’язку з цим прихильники кон-
цепції людського капіталу твердять, що освіта є важли-
вішим засобом соціально-економічної політики держави, 
ніж трансфертні виплати, прогресивне оподаткування чи 
перерозподіл багатства [7]. тому одними з функцій дер-
жави повинні бути політична та економічна підтримка 
розвитку освіти і створення умов для заохочення приват-
них інвестицій у цю сферу.

Поряд з отриманими висновками слід підкреслити, що 
не лише освіта підвищує конкурентні переваги людського 
капіталу. зростаючий досвід країн Єс вказує на те, що вну-
трішня мобільність робочої сили має позитивний вплив на 
продуктивність і зростання країн-членів. сучасними пріо-
ритетами стратегії розвитку інноваційної Європи є форму-

вання сприятливого ринку інноваційної продукції та послуг 
і втілення в життя нової парадигми мобільності, метою якої 
є підвищення структурної мобільності економіки, а також 
мобільності людських, фінансових ресурсів і знань. рівень 
мобільності інноваційних ресурсів країни впливає не 
тільки на розвиток економіки країни загалом, але й на фор-
мування інноваційної якості людського капіталу [7]. тому 
видалення наявних бар’єрів для внутрішньої мобільності є 
важливим для підвищення конкурентоспроможності люд-
ського капіталу україни. внутрішня мобільність підвищує 
адаптаційний потенціал населення та сприяє ефективнішій 
реалізації людського потенціалу та формуванню людського 
капіталу. результати досліджень світового банку пока-
зують, що економіці україни не вистачає динамічності. 
внутрішня мобільність становить приблизно половину 
того, що очікується під час порівняння україни з іншими 
країнами. з населенням, що старіє швидше, ніж в інших 
країнах, підвищення мобільності трудових ресурсів має 
відбутись якомога раніше, а не пізніше, оскільки ще менш 
ймовірно, що літнє населення мігруватиме в пошуках 
роботи. основними бар’єрами для внутрішньої міграції в 
україні є інституційні. Переваги адміністративних проце-
дур пов’язані з місцем проживання, нерозвинутий житло-
вий і кредитний ринки, слабкі формальні інститути ринку 
праці перешкоджають і стримують мобільність праці в 
україні. наприклад, слабкі інститути ринку праці зни-
жують динамічність на ринку праці, стимулюють нефор-
мальні домовленості щодо роботи і не надають працівни-
кам достатню кількість достовірної інформації про вакансії 
та умови на ринку праці за межами їх нинішнього місця 
проживання. крім того, людям у відстаючих регіонах часто 
не вистачає навичок, необхідних для доступу до кращих 
економічних можливостей у високопродуктивних, сучас-
них секторах у провідних регіонах. вирішення проблеми 
інституційної складової, що впливає на внутрішню мобіль-
ність, сприятиме розвитку україни та переходу до сучасної 
динамічної економіки [8].

необхідно відзначити, що внутрішня мобільність є 
вагомою альтернативою відтоку нереалізованого люд-
ського потенціалу за кордон.

серед категорій населення, що виступають потенцій-
ними закордонними мігрантами, одне з чільних місць 
посідають саме високоосвічені професіонали, тобто 
йдеться про найбільш конкурентоспроможну частину 
людського капіталу. за своїми демографічними, особис-
тісними і діловими характеристиками, а також ставлен-
ням до умов і можливостей своєї самореалізації на акту-
альному етапі життєдіяльності та кар’єрного просування 
ці люди можуть бути віднесені до найактивніших і най-
більш мобільних суб’єктів національного ринку праці [9].

для україни вкрай важливою є проблема мобільності 
вчених та працівників науково-технічної сфери, оскільки 
активна участь у цих процесах сприяє активізації передачі 
та обміну знаннями і навичками у сфері сучасних техно-
логій. Мобільність носіїв інновацій є умовою стимулю-
вання потоків наукового знання, посилення взаємодії вче-
них на національному та міжнародному рівнях. україні 
для подолання негативних наслідків відтоку висококва-
ліфікованих кадрів і кращих спеціалістів науково-техніч-
ної сфери, а також підвищення міжнародної мобільності 
вітчизняних учених і залучення іноземних необхідно 
спрямувати свої зусилля на розробку державних програм 
і механізмів підтримки та стимулювання зворотної мігра-
ції вітчизняних учених і працівників науково-технічної 
сфери, інтеграцію та визнання кваліфікації вітчизняних 
і зарубіжних учених, інтенсифікацію проведення міжна-
родних досліджень, грантів тощо.
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у напрямі стимулювання внутріш-
ньодержавної мобільності вчених пріо-
ритетними напрямами інноваційної та 
кадрової політики мають стати співпраця 
українських учених і науковців з різних 
регіонів країни за умов реалізації спіль-
них інноваційних програм і проектів, 
поліпшення інфраструктури науково-тех-
нічної сфери, вдосконалення національ-
ної політики у науково-дослідній сфері і 
правової бази із захисту інтелектуальної 
власності загалом [7].

необхідно підкреслити, що мобіль-
ність – це здатність і можливість зміни 
або розширення сфери використання 
праці людиною, своїх професійних здібностей. це обумов-
лено безліччю чинників, залежних як від самої людини, 
яка є носієм своєї капіталоспроможності, так і від інших 
суб’єктів формування та використання людського капі-
талу. Працівник формує свою мобільність перш за все 
через конкурентоспроможність на ринку праці за рахунок 
накопичених знань, умінь, навичок, досвіду, відповідної 
кваліфікації, одержаної в результаті професійної підго-
товки (перепідготовки), опанування суміжних професій 
за допомогою особистих якостей. важливу роль у форму-
ванні мобільності людини відіграють соціальні чинники 
умов її життя: стан здоров’я, наявність сім’ї, дітей, рівень 
забезпеченості житлом, матеріальний добробут тощо.

держава й органи місцевого самоврядування також 
формують сферу трудової, соціальної, інституційної та 
іншої мобільності для громадян і роботодавців. для робо-
тодавців створюються необхідні сприятливі умови для 
розвитку бізнесу, стимулювання створення нових робочих 
місць і збільшення заробітної плати працівникам, запобі-
гання можливим скороченням персоналу шляхом уста-
новлення податкових пільг, спрощення системи контролю 
і звітності, відшкодування потенційних збитків за неза-
лежних від підприємства причин тощо [10, c. 6–26].

в умовах ринку формування і забезпечення конкурен-
тоспроможності людського капіталу є одними з основних 
функцій держави. на прискоренні розвитку науково-тех-
нічного потенціалу як одного з пріоритетних напрямів 
діяльності зосереджена увага Європейського союзу. на 
це націлена головним чином і Болонська система реорга-
нізації вищої освіти. Протягом півстоліття Єс ефективно 
впроваджував концепцію інтеграції в освіті і науці в умо-
вах загострення конкурентної боротьби за людський капі-
тал на міжнародному рівні. Болонська система фактично 
виступає платформою мобільності носіїв людського 
потенціалу та формування людського капіталу країн Єс 
завдяки створенню умов для вільного пересування сту-
дентів, викладачів, науковців у межах європейського регі-

ону, спрощення процедури визначення кваліфікацій, що 
сприяє працевлаштуванню випускників і студентів на 
європейському ринку праці [10].

на даному етапі дослідження слід відзначити, що 
мобільність є частиною як людського, так і соціального 
капіталу, а також одним із чинників формування соціаль-
ного капіталу за рахунок людського (рис. 1).

для здійснення інноваційно-постіндустріального про-
риву необхідним є використання синергетичного ефекту 
активної участі носіїв людського капіталу в продукуванні 
нових знань, ідей, реалізації інновацій. адже людський 
капітал має емерджентну властивість: капітал колективу, 
групи населення нетотожний сумі індивідуальних люд-
ських капіталів учасників; у процесі взаємодії, кооперації 
інтелектуальних зусиль працівників з’являються множинні 
додаткові ефекти. тому ступінь задіяння інструмента 
синергії в акумуляції людського капіталу у поєднанні з 
активацією ринкового рушія економічної ефективності, 
тобто конкуренції (що змушує індивіда самовдосконалюва-
тися, нарощувати свій людський капітал) [11], визначатиме 
перспективи виходу вітчизняної економіки на якісно новий 
рівень, на орбіту інноваційного розвитку.

висновки. виходячи з вищезазначених позицій, 
можна сказати, що забезпечення конкурентних переваг 
людського капіталу у стимулюванні євроінтеграційного 
процесу має передбачати ряд заходів державної політики 
у сферах освіти, науки, ринку праці, мобільності та управ-
ління економічним розвитком. такі висновки широко під-
тверджуються досвідом країн Єс, де головним фактором 
розвитку людського капіталу є підвищення продуктив-
ності праці й рівня зайнятості на основі вирішення таких 
першочергових завдань: забезпечення можливостей пра-
цівникам і компаніям адаптуватися до мінливих умов; 
залучення більшої кількості людей до ринку праці на 
постійній основі; підвищення ефективності інвестицій у 
людський капітал і освіту; удосконалення управління про-
веденням реформ.
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рис. 1. підвищення конкурентоспроможності людського капіталу шляхом 
синергетичної взаємодії людського, соціального капіталу та мобільності
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аннотация. в статье рассмотрены качественные параметры человеческого капитала в контексте обеспечения его 
конкурентоспособности. определены два подхода к определению причин низкой эффективности капитализации че-
ловеческого капитала. обосновано понятие негативного человеческого капитала. установлены меры по минимизации 
фиктивной составляющей человеческого капитала. исследована роль образования и мобильности в формировании че-
ловеческого капитала. определены приоритетные направления государственной политики в стимулировании внутри-
государственной мобильности ученых. систематизирован процесс повышения конкурентоспособности человеческого 
капитала путем синергетического взаимодействия человеческого, социального капитала и мобильности.

ключевые слова: человеческий капитал, мобильность, социальный капитал, конкурентоспособность.

Summary. The article describes the qualitative parameters of human capital in the context of its competitiveness. The two 
approaches are defined to determine the causes of low efficiency of human capital capitalization. The negative concept of human 
capital is proved. The measures to minimize the fictitious component of human capital are established. The role of mobility and 
education in human capital formation is researched. The priority areas of government policy in stimulating domestic mobility 
of researchers are determined. The process of improving the competitiveness of human capital through synergetic interaction of 
human and social capital and mobility is systematized.

Key words: human capital, mobility, social capital, competitiveness.
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концептуальні підХоди до виЗначеннЯ сутності понЯттЯ 
«господарська діЯльність підприЄМства»

CONCEPTUAL APPROACHES TO DEFINING THE NOTION  
OF “BUSINESS ACTIVITY OF AN ENTERPRISE”

анотація. стаття присвячена проблемі законодавчої та теоретичної невизначеності поняття господарської діяль-
ності. в роботі розглянуто теоретичні підходи до визначення сутності поняття «господарська діяльність підприємства». 
Проаналізовано положення нормативно-правових актів, що закріплюють визначення господарської діяльності. дослі-
джено сутнісні ознаки та характеристики поняття. на основі критичного аналізу запропоновано авторське бачення по-
няття «господарська діяльність підприємства».

ключові слова: підприємство, зміст поняття, господарська діяльність, сутнісні характеристики, ознаки господар-
ської діяльності.

вступ та постановка проблеми. система управління 
сучасним підприємством потребує ефективних засо-
бів комплексного вирішення стратегічних і оперативних 

завдань. її можна вдосконалити лише за умови систем-
ного підходу до організації господарської діяльності під-
приємства. Проблеми, що виникають у процесі господар-
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ської діяльності, є досить різноманітними, однак усі вони 
зумовлені недостатньо ефективною організацією процесу 
управління на підприємстві, спрямованого на швидке реа-
гування на стрімкі зміни зовнішнього середовища, пошук 
нових методів управління та їх інформаційного забезпе-
чення.

в умовах девальвації національної грошової одиниці 
та військово-політичних викликів, які постають перед 
вітчизняними суб’єктами господарювання, виникає необ-
хідність детального дослідження сутності та особливос-
тей організації господарської діяльності як головного 
поняття, з якого починаються становлення економіки кра-
їни та її державне регулювання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. складні 
процеси, які відбуваються в економіці україни, вимагають 
поглиблення знань з теоретичних і практичних питань 
управління господарською діяльністю вітчизняних під-
приємств для досягнення й підтримки високого рівня 
фінансової стійкості та конкурентоспроможності як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. теоретичні, 
методологічні й практичні аспекти управління господар-
ською діяльність знайшли відображення в працях бага-
тьох вітчизняних й зарубіжних учених, таких як, зокрема, 
в.в. лаптєв, о.М. вінник, г.л. знаменський, в.с. щер-
бина. Проте аналіз наукових досліджень виявив, що сьо-
годні в економічній літературі не існує єдності стосовно 
трактування сутності поняття «господарська діяльність 
підприємства», що значно ускладнює процес ухвалення 
обґрунтованих управлінських рішень. актуальність, 
практична значущість, недостатня розробленість і недо-
слідженість вказаних питань зумовили вибір теми статті 
та визначили її мету.

Метою роботи є поглиблення теоретико-методологіч-
них підходів до визначення економічної сутності поняття 
«господарська діяльність підприємства», формування 

теоретичних основ господарської діяльності підприєм-
ства та виокремлення основних її ознак.

результати дослідження. Поняття «господарська 
діяльність», без сумніву, є головним поняттям господар-
ського права, а отже, основним інструментом всього пра-
вового регулювання економіки. стратегія і тактика дер-
жавного управління економікою, увесь термінологічний 
апарат господарського законодавства будуються навколо 
поняття «господарська діяльність» [1]. узагальнюючи 
погляди науковців на категорію «господарська діяльність 
підприємства» (табл. 1), наведемо та прокоментуємо най-
більш розповсюджені дефініції цього поняття.

на основі проведеного аналізу відзначимо, що серед 
вчених і практиків існують неоднозначні погляди щодо 
трактування господарської діяльності підприємства. крім 
того, сутність цього поняття по-різному розкривається в 
різних нормативно-правових актах, що й зумовлює необ-
хідність аналізу таких джерел.

вперше в україні визначення господарської діяльності 
було подано в законі україни «Про зовнішньоекономічну 
діяльність». так, відповідно до положень закону, госпо-
дарська діяльність трактується як діяльність, пов’язана з 
виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних 
благ, що виступають у формі товару, що, на нашу думку, 
є неправомірним, оскільки, по-перше, таке визначення не 
враховує сферу послуг, а по-друге, нематеріальні блага не 
завжди можуть виступати у формі товару; оскільки, від-
повідно до цивільного кодексу україни, нематеріальними 
благами є, окрім інформації та результатів інтелектуаль-
ної, творчої діяльності, ще й здоров’я, життя, честь, гід-
ність і ділова репутація, ім’я (найменування), авторство, 
свобода літературної, художньої, наукової і технічної 
творчості, а також інші блага, які охороняються цивільним 
законодавством [11]. схоже трактування поняття «госпо-
дарська діяльність» наведено і у фінансово-економічному 

таблиця 1
сутнісне наповнення поняття «господарська діяльність підприємства»

автор визначення

господарський кодекс [2]
діяльність суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на 
виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного 
характеру, що мають цінову визначеність.

Податковий кодекс [3]

діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією 
товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і про-
водиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також 
через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комі-
сії, дорученнями та агентськими договорами.

закон україни «Про зовнішньое-
кономічну діяльність» [4]

Будь-яка діяльність, зокрема підприємницька, пов’язана з виробництвом і обміном мате-
ріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару.

Методика визначення відносин 
контролю [5]

діяльність юридичних осіб, зокрема органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю та/або 
фізичних осіб з виробництва, реалізації, придбання товарів, а також здійснення ними 
контролю над іншою юридичною чи фізичною особою.

о.М. вінник [6]

суспільно-корисна діяльність суб’єктів господарювання щодо виробництва продукції, 
виконання робіт, надання послуг з метою їх реалізації за плату (як товару), що ґрунту-
ється на поєднанні приватних і публічних інтересів, здійснюється професійно та зазнає 
значного регулювання з метою соціального спрямування економіки.

т.с. васильєва [7] суспільно корисна діяльність суб’єктів господарювання щодо систематичного виробни-
цтва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою реалізації їх за плату (як товару).

а.г. загородній, г.л. вознюк [8] Будь-яка діяльність, зокрема підприємницька, пов’язана з виробництвом та обміном 
(реалізацією) матеріальних та нематеріальних благ, що є товаром.

в.г. Швець [9] діяльність, що пов’язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нема-
теріальних благ.

в.в. лаптєв [10] діяльність, яка пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт та 
наданням послуг, а також із забезпеченням їх виробників необхідними ресурсами.

Джерело: систематизовано автором



16

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 12, частина 2 • 2017

словнику за редакцією а.г. загороднього, г.л. вознюк [8] 
та у дослідженнях в.г. Швець [9].

наступне визначення господарської діяльності як 
будь-якої діяльності, зокрема підприємницької, юридич-
них осіб, а також фізичних осіб-підприємців, пов’язаної 
з виробництвом (виготовленням) продукції, торгівлею, 
наданням послуг, виконанням робіт, було подано у законі 
україни «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності» від 1 червня 2000 р. № 1775-III. Проте уже 
в новій редакції закону від 2 березня 2015 р. № 222-VIII 
визначення господарської діяльності не подається.

у Методиці визначення відносин контролю господар-
ська діяльність [5] трактується виключно як діяльність 
виробництва, реалізації, придбання товарів, отже, не вра-
ховує невиробничу сферу, а також підкреслює функцію 
контролю, що здійснюється суб’єктами господарювання. 
такий підхід, на нашу думку, потребує суттєвого доо-
працювання, оскільки значно звужує сутність поняття, а 
виокремлення лише функції контролю нівелює існування 
інших важливих функції управління, таких як плану-
вання, організація та мотивація.

у науковій літературі вважається, що закріплене в 
господарському кодексі україни визначення господар-
ської діяльності є найповнішим та містить більш детальну 
характеристику господарської діяльності, ніж поняття, що 
закріплені в інших нормативно-правових актах. однак, 
як зазначають дослідники, зокрема в.М. гайворонський 
і в.П. жушман, до цього слід додати, що господарю-
вання означає здійснення економічно значущої діяль-
ності, метою якої є здобуття господарської вигоди, тобто 
не тільки одержання прибутку, але й задоволення суспіль-
них потреб. адже задоволення суспільних потреб є кін-
цевою метою виготовлення продукції у виробничій сис-
темі з використанням природних ресурсів. саме потреби 
є рушійною силою розвитку виробництва, збереження і 
відтворення природних ресурсів [12, с. 3]. Фактично така 
позиція відображена в інших нормах господарського 
кодексу (ч. ч.1, 2 ст. 3), проте не знайшла свого вираження 
у визначенні поняття, що свідчить про необхідність його 
доповнення та внесення чіткості у визначення його змісту.

також досить дискусійним є трактування господар-
ської діяльності як діяльності суб’єктів господарювання, 
оскільки у ст. 55 господарського кодексу суб’єктами гос-
подарювання визнаються учасники господарських відно-
син, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи 
господарську компетенцію (сукупність господарських 
прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть 
відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього 
майна, крім випадків, передбачених законодавством 
[2]. таким чином, виникає плутанина, хто ж все таки є 
суб’єктами господарювання та що ж таке господарська 
діяльність.

і останнє з прийнятих на законодавчому рівні визна-
чень господарської діяльності наведено у Податковому 
кодексі від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI [3]. Податковий 
кодекс трактує господарську діяльності виключно як під-
приємницьку діяльність, оскільки зазначає спрямування 
такої діяльності на отримання доходу, тому не врахо-
вує наявність некомерційної господарської діяльності, 
яка може здійснюватися і без мети одержання прибутку. 
Проте у Податковому кодексі зазначається, що госпо-
дарська діяльність може провадитися як господарюю-
чим суб’єктом самостійно, так і через свої відокремлені 
підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на 
користь першої особи, зокрема за договорами комісії, 
доручення та агентськими договорами, що розширює сут-
ність поняття.

відсутність єдиного трактування господарської діяль-
ності у чинних нормативно-правових актах не тільки не 
сприяє гармонізації господарського законодавства, але й 
вносить плутанину щодо його використання, що обумов-
лює наявність значної кількості різного роду практичних 
проблем.

вирішити ці проблеми у своїх дослідженнях пропо-
нує, зокрема, о.М. вінник [6], який розглядає господар-
ську діяльність через призму підприємницької діяльності, 
зазначаючи метою виробництва продукції, виконання 
робіт, надання послуг їх реалізацію за плату (як товару), 
отже, не враховує наявність некомерційної господарської 
діяльності. автор підкреслює такі характеристики госпо-
дарської діяльності, як суспільна корисність та професій-
ність, а також робить акцент та регулюванні господарської 
діяльності з метою соціального спрямування економіки. 
так, дійсно, у процесі виробництва продукції, виконання 
робіт, надання послуг виявляються приватні інтереси, 
інтереси товаровиробників, суспільства і держави, трудо-
вих колективів, споживачів, що породжує необхідність їх 
узгодження.

т.с. васильєва [7] у своїх дослідженнях також роз-
глядає господарську діяльність як суспільно корисну та 
акцентує увагу на її систематичності. автор, як і попере-
дні дослідники, розглядає лише комерційну діяльність та 
не враховує те, що господарська діяльність може здійсню-
ватися і без мети одержання прибутку.

в.в. лаптєв [10] у своїх дослідженнях підходить 
досить стримано до трактування поняття «господарська 
діяльність» і, на нашу думку, не розкриває його сутність 
повною мірою. автор акцентує увагу на тому, що госпо-
дарська діяльність пов’язана із забезпеченням виробників 
товарів, робіт послуг необхідними ресурсами, однак не 
пояснює, які ресурси має на увазі, що не дає змогу роз-
крити сутність цього поняття.

визначивши змістовні характеристики господарської 
діяльності, розглянемо основні ознаки цього поняття 
(табл. 2).

найчастіше у своїх дослідженнях науковці виділяють 
таку ознаку господарської діяльності, як сфера здійснення 
та поєднання приватних і публічних інтересів. також 
більшість авторів виокремлює зміст (мету) діяльності, 
вартісний характер та статус суб’єкта господарювання. Як 
видно з табл. 2, кількість ознак варіюється від 4 до 7. таке 
різноманіття ознак господарської діяльності пов’язане 
зі складністю та синтетичністю зазначеного поняття, а 
також із відсутністю єдиного підходу до його визначення.

Ми вважаємо, що не всі із перелічених ознак варто 
враховувати під час розкриття сутності господарської 
діяльності, оскільки одні ознаки надто звужують це 
поняття, а інші, навпаки, сприяють виникненню плута-
нини стосовно його змісту. наприклад, виділення такої 
ознаки, як систематичність діяльності, не дає змогу від-
носити до господарської діяльності несистематичну 
діяльність фізичних осіб, що не зареєстровані як підпри-
ємці, яка полягає у продажу вироблених, перероблених 
та придбаних речей, товарів, реалізації власної сільсько-
господарської продукції, що вирощена самостійно на 
земельних ділянках, наданих їм у розмірах, встановлених 
земельним кодексом україни для ведення садівництва та/
або для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та/
або для індивідуального дачного будівництва; особистого 
селянського господарства та/або земельні частки (паї), 
виділені в натурі (на місцевості).

щодо такої ознаки, як нерозривне поєднання в гос-
подарській діяльності майнового елементу з організацій-
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ним, то вона має виключно правовий характер і полягає 
у тому, що господарська діяльність як об’єкт правового 
регулювання потребує застосування норм як приватного, 
так і публічного права.

на основі проведеного аналізу ми вважаємо за 
доцільне виокремити такі ознаки господарської діяль-
ності.

1) сфера здійснення – суспільне виробництво (госпо-
дарська сфера).

2) зміст – виробництво та реалізація продукції, вико-
нання робіт, надання послуг відбуваються не для власних 
потреб виробника, а для задоволення потреб інших осіб – 
споживачів.

3) вартісний характер – в межах господарської діяль-
ності реалізується продукція, виконуються роботи, нада-
ються послуги, які можливо оцінити у грошовому еквіва-
ленті.

4) особливий суб’єктний склад – господарська діяль-
ність здійснюється суб’єктами господарювання, якими, 
відповідно до ст. 55 господарського кодексу, є господар-
ські організації (юридичні особи, створені відповідно 
до цивільного кодексу україни, державні, комунальні та 
інші підприємства, створені відповідно до законодавства, 
а також інші юридичні особи, які здійснюють господар-
ську діяльність та зареєстровані в установленому законом 
порядку), а також громадяни україни, іноземці та особи 
без громадянства, які здійснюють господарську діяль-
ність та зареєстровані відповідно до закону як підпри-
ємці [2]. окрім того, ми вважаємо за доцільне відносити 
до складу суб’єктів господарювання і фізичних осіб, які 
не зареєстровані як підприємці, проте реалізують товари, 
здійснюють продаж вироблених, перероблених та придба-
них речей, товарів, реалізацію власної сільськогосподар-
ської продукції, що вирощена самостійно на земельних 

ділянках, наданих їм у розмірах, встановлених земельним 
кодексом україни.

5) Поєднання приватних інтересів виробника (в одер-
жанні прибутку чи інших вигод/переваг від господарської 
діяльності) та публічних інтересів (суспільства в особі 
широкого кола споживачів – в отриманні певних благ; 
держави – в отриманні прибутків та інших обов’язкових 
платежів від суб’єктів господарювання; територіальної 
громади – в забезпеченні зайнятості членів громади шля-
хом їх залучення на засадах індивідуального підприємни-
цтва чи трудового найму суб’єктами господарювання до 
господарської діяльності; у задоволенні потреб громади 
в певних роботах, послугах, продукції; в участі суб’єктів 
господарювання у вирішенні завдань територіальної гро-
мади в благоустрої; у сплаті місцевих податків та зборів 
тощо) [6, с .8–13].

6) виконання на професійній основі.
7) здійснення в межах чинного законодавства.
вказані загальні риси господарської діяльності набу-

вають додаткового специфічного забарвлення в кожній 
конкретній галузі чи сфері національної економіки.

висновки. таким чином, проаналізувавши сутність 
та зміст поняття «господарська діяльність», ми вважа-
ємо за доцільне трактувати його як самостійну, суспільно 
корисну діяльність юридичних осіб незалежно від органі-
заційно-правової форми та форми власності чи фізичних 
осіб, спрямовану на виготовлення і реалізацію продук-
ції, виконання робіт чи надання послуг, що мають цінову 
визначеність, яка поєднує приватні і публічні інтереси та 
здійснюється в межах чинного законодавства. такий під-
хід підкреслює основні ознаки господарської діяльності 
та робить акцент на необхідності дотримуватися вимог 
чинного законодавства, що особливо актуально в умовах 
сьогодення.

таблиця 2
Матриця підходів до визначення ознак господарської діяльності підприємства

ознака господарської діяльності
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сфера здійснення + + + + + + + 7
зміст (мета) діяльності + + + + + 5
вартісний характер + + + + + 5
статус суб’єкта господарювання + + + + + + 6
поєднання приватних та публічних інтересів + + + + + + + 7
систематичність + 1
цінова визначеність + + 2
професійні засади здійснення + + + + 4
нерозривне поєднання майнового та 
організаційного елементів + 1

всього 5 6 6 7 4 5 5 38
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аннотация. статья посвящена проблеме законодательной и теоретической неопределенности понятия хозяйствен-
ной деятельности. в работе рассмотрены теоретические подходы к определению сущности понятия «хозяйственная 
деятельность предприятия». Проанализированы положения нормативно-правовых актов, которые закрепляют опреде-
ления хозяйственной деятельности. исследованы сущностные признаки и характеристики понятия. на основе критиче-
ского анализа предложено авторское видение понятия «хозяйственная деятельность предприятия».

ключевые слова: предприятие, содержание понятия, хозяйственная деятельность, сущностные характеристики, 
признаки хозяйственной деятельности.

Summary. The article deals with the problem of legal and theoretical uncertainty in defining the concept of “business activ-
ity of an enterprise”. This article is devoted to the problem of legal uncertainty and theoretical concepts of business. The paper 
considers theoretical approaches to defining the essence of the concept of “economic activity of the enterprise”. Analyzed the 
provisions of regulations that reinforce the definition of economic activity. Investigated essential features and characteristics of 
the concept. Based on a critical analysis of proposed authors’ view the concept of business enterprise.

Key words: enterprise, meaning of concept, economic activity, essential characteristics, characteristics of economic activity.
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аналіЗ ринку плодово-ЯгідноЇ продукціЇ украЇни

THE MARKET ANALYSIS HORTICULTURAL PRODUCTS OF UKRAINE

анотація. у статті наведено результати досліджень ринку плодово-ягідної продукції україни. визначено основні аспекти 
його функціонування. Представлено міжнародний досвід виробництва та реалізації плодово-ягідної продукції. сформульо-
вано рекомендації з визначення перспективних напрямів розвитку ринку плодово-ягідної продукції в україні.

ключові слова: плодово-ягідна продукція, розвиток, садівництво, інноваційна діяльність, експорт, імпорт, серти-
фікація.

вступ та постановка проблеми. з посиленням 
впливу глобалізаційних процесів на економіку нашої кра-
їни галузь садівництва повинна розвиватись відповідно 
до загальносвітових тенденцій підвищення конкуренто-
спроможності та бути експортоорінтованою. садівництво 
є традиційною галуззю сільського господарства україни. 

Плодово-ягідна продукція має велике значення у забез-
печенні продовольчої безпеки. рівень самозабезпеченості 
продукцією галузі в 2015 р. становив 92,3%, що з ураху-
ванням порівняно низьких обсягів споживання свідчить 
про недостатнє використання потенційних можливостей 
розвитку садівництва.
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аналіз останніх досліджень і публікацій. остан-
німи роками висвітленню проблем стабілізації і розвитку 
садівництва, створенню організаційних структур у галузі, 
формуванню внутрішнього й зовнішнього ринків плодів 
і ягід, а також обґрунтуванню поширення інноваційних 
технологій виробництва плодоягідної продукції присвя-
чені роботи о.М. Шестопаля, о.Ю. Єрмакова, а.М. кан-
диби, а.і. Шумейка, П.в. кондратенка, і.к. омельченка, 
т.а. Маркіної, к.в. Мазур, о.в. кравця, л.а. костюк, 
о.в. рибакової, о.о. Яцух та інших науковців.

теоретичною та методологічною основою дослі-
дження стали діалектичний метод пізнання та системний 
підхід під час вивчення наукових праць вітчизняних та 
зарубіжних вчених. в процесі дослідження також було 
використано методи аналізу та синтезу, логічний метод, 
метод рядів динаміки, метод середніх величин тощо.

Метою статті є дослідження ринку плодово-ягідної 
продукції україни, визначення можливостей та перспек-
тивних напрямів його розвитку.

результати дослідження. обсяги продажу плодово-
ягідної продукції різного асортименту на вітчизняному 
ринку залежать від біологічних особливостей порід та 
помологічних сортів вирощування у різних регіонах. 
так, плоди зерняткових культур у 2014–2015 рр. над-
ходили переважно з вінницької, закарпатської, львів-
ської, рівненської, чернівецької, Хмельницької областей 
(до 60%, 610 тис. т), кісточкових – з дніпропетровської, 
донецької, одеської, Полтавської та Хмельницької 
областей (50%), ягід – з дніпропетровської, донецької, 
житомирської областей (до 40%), горіхів – з Хмельниць-
кої, одеської, Полтавської, дніпропетровської та доне-
цької областей (50%).

в табл. 1 наведемо основні показники виробництва 
плодово-ягідної продукції в динаміці.

з табл. 1 можна зробити висновок, що з 2009 р. здій-
снюється поступове нарощення виробництва плодово-
ягідної продукції. скорочення обсягів виробництва в 
2013 р та 2014 р. стало наслідком погіршення економічної 
ситуації та війни. цей вплив можна простежити в 2014 р., 
коли скоротились видатки з бюджету на підтримку галузі 
садівництва. в 2015 р. відбулось нарощення обсягів 
виробництва, оскільки здійснювалась стабілізуюча полі-
тика уряду, очікувалось створення зони вільної торгівлі з 

Єс, а до 1 січня 2016 р. скасовувались експортні мита на 
ввіз продукції в Єс. усе це позитивно вплинуло на галузь. 
до загальної тенденції потрібно додати підвищення уро-
жайності та сприятливі погодні умови (рис. 1).
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рис. 1. урожайність плодово-ягідних культур, ц/га

Можна відзначити, що урожайність плодово-ягідних 
культур поступово зростає, переважно вона зростає через 
впровадження нових інноваційних технологій в галузі та 
застосування високопродуктивних сортів. також потрібно 
сказати, що, оскільки на ринку праці є багато незадіяного 
ресурсу, значно дешевшого, ніж закордоном, тільки цей 
фактор робить українське садівництво за умови правиль-
ного підходу більш рентабельним та конкурентоспромож-
ним. особливо це стосується ягідництва.

нині актуальною стає проблема інноваційної діяль-
ності. українське садівництво має в галузі інновацій зна-
чні резерви, оскільки над відповідними розробками пра-
цюють науково-дослідні станції та інститути, лабораторії. 
також українські садівничі підприємства мають можли-
вість обміну зарубіжним досвідом [5].

у садівництві спостерігається суттєве зменшення 
площ плодово-ягідних насаджень. цю тенденцію можна 
побачити в табл. 2.

це обумовлено тим, що скорочуються раніше вико-
ристовувані екстенсивні малоефективні насадження, які 
в сучасних умовах є нерентабельними. також причиною 
скорочення площ плодових насаджень є застаріла мате-
ріально-технічна база в садівництві та низька окупність 
закладки саду в довгостроковій перспективі. закладання 
нових рентабельних садів потребує інвестицій, а відсут-
ність прийнятних схем кредитування та висока ставка за 

таблиця 1
виробництво основних видів плодово-ягідної продукції в україні в усіх категоріях господарств, тис. тонн

рік усього Зерняткові та кісточкові
яблуня груша айва слива абрикос персик вишня черешня

2009 1 746,5 897,0 141,7 9,6 154,5 154,5 77,2 154,5 73,0
2010 1 896,3 954,1 153,1 9,9 134,7 134,7 119,9 172,9 72,8
2011 2 008,7 1 126,8 157,5 10,5 147,2 147,2 62,9 172,8 72,6
2012 2 295,3 1 211,4 169,4 9,7 183,6 183,6 135,0 200,8 81,2
2013 2 168,3 1 141,4 162,4 7,8 179,2 179,2 64,5 192,8 72,7
2014 1 999,1 1 085,4 157,7 7,5 163,2 163,2 64,9 182,9 67,3
2015 2 152,8 1 179,6 170,6 7,4 184,0 184,0 77,2 192,9 76,6

Ягоди
рік усього суниці і полуниці малина смородина аґрус

2009 1 746,5 57,2 25,7 25,8 6,8
2010 1 896,3 56,0 28,1 25,7 7,3
2011 2 008,7 60,0 30,3 24,1 7,5
2012 2 295,3 70,7 29,5 26,6 7,3
2013 2 168,3 66,9 30,8 25,8 6,8
2014 1 999,1 64,0 30,4 25,5 6,6
2015 2 152,8 57,2 25,7 25,8 6,8
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кредитами негативно впливають на цей процес. Проте 
зростає площа насаджень ягідників, особливо зросла 
площа насаджень малини ремонтантних сортів.

загальна негативна динаміка площ під плодовими 
насадженнями є загрозливою з огляду на їх вікову та сор-
тову структуру. це порушує процеси відтворення. а отже, 
ситуація, що склалася, потребує розробки заходів щодо 
стабілізації галузевого виробництва на державному рівні 
[6]. доцільним буде розроблення комплексу заходів щодо 
поліпшення вікового та породно-сортового складу наса-
джень. основним з них має стати комплексна підтримка 
держави. у 2013 р. на підтримку галузі садівництва було 
виділено більше 3 млрд. грн. на закладання і догляд за 
новими насадженнями.

за рахунок цього зростання урожайності ягідних наса-
джень збільшилось на 15,1%, валовий збір – на 14,4%. 
але в 2014 р. у зв’язку із закриттям та скороченням про-
грам державної підтримки відбулось падіння основних 
показників в галузі садівництва. в 2016 р. діяльність уря-
дових програм частково відновилась. завдяки фінансовій 
підтримці держави планується до кінця 2017 р. збільшити 
плодово-ягідне виробництво в 1,5 рази.

Фінансова компенсація держави на створення ягідни-
ків передбачає виділення субсидій на розвиток галузі, а 
також відшкодування на придбання холодильного облад-
нання, що має значно зменшити втрати продукції. всі ці 
умови повинні позитивно сприяти розвитку плодово-ягід-
ного виробництва на базі як фермерських, так і селянських 
одноосібних господарств. україна має високий потенціал у 
виробництві ягід і фруктів. топ-5 регіонів-лідерів за обся-
гами валового збору плодово-ягідної продукції в україні 
склали вінницька область з часткою 10,9%, Хмельницька, 
чернівецька, дніпропетровська і донецька області. також 
п’яте місце розділили рівненська та закарпатська області 
практично з рівною часткою майже 6,5%.

серед основних конкурентних переваг українських 
виробників ягід на ринку Єс слід назвати короткий тер-
мін доставки, сприятливі кліматичні умови для вироб-
ництва більшості видів ягід, низьку вартість робочої 
сили. а отже, цей напрям ми рекомендуємо розглядати 
як найбільш перспективний для садівництва україни. за 
широтною поясністю наша держава має сприятливі при-
родно-кліматичні умови, територія країни розподіляється 

зонально, що дає можливість розміщувати вигідно ягідні 
господарства та отримувати вищу рентабельність порів-
няно з іншими країнами.

варто зазначити, що подальший успішний розви-
ток ринку потребує консолідації його учасників. напри-
клад, на основі великих кооперативів доцільно було б 
створити ягідні біржі, які допоможуть оперативно від-
стежувати ціни, залучати покупців і забезпечувати спра-
ведливі умови продажу для виробників. такі біржі, або, 
скоріше, товарні центри, повинні бути організовані на 
спеціальних складах за прикладом оптових ринків, таких 
як «столичний» у києві, «Шувар» у львівській області. 
таких оптових ринків близько десяти, а їх повинно налі-
чуватись значно більше для забезпечення нормального 
функціонування галузі. успішні прецеденти у світо-
вій практиці є. наприклад, свого часу різке зростання 
виробництва лохини в голландії, а також конкуренція, 
що загострилася через неї, привели до того, що мережі 
стали диктувати ціну, невигідну виробникам. тоді 16 
виробників об’єдналися, створивши ягідну біржу “Sun 
Berry”. вони купили обладнання для сортування й роз-
фасовки ягід (стартова ціна якого склала 500 тис. євро), 
побудували холодильники. Якщо ціна на ягоду падає, 
вони припиняють продаж і тримають товар в холодиль-
никах (лохина зберігається до семи днів без втрати 
якості) або пускають її на переробку, підтримуючи ціну 
на стабільному рівні.

в україні також існують об’єднання, що успішно функ-
ціонують. Прикладом є тов «Пфаннер агро» що об’єднує 
тов «Міжлісся», тов «комарівці», тов «Маньківці» 
(ці товариства спеціалізуються на виробництві плодово-
ягідної сировини) та тов «киянівка» (спеціалізується 
на органічному садівництві). спільні підприємства тов 
«Пфаннер-Бар» та тов «Пфаннер-агро» були створені на 
виробничій базі Барського консервного заводу у 2002 р. 
і контролюються “Hermann Pfanner Getranke GmbH” 
(австрія). «Пфаннер-Бар» спеціалізується на переробці 
плодово-ягідної сировини і виробництві сокових концен-
тратів, сокомістких нектарів, холодних чаїв і безалкоголь-
них напоїв від торговельної марки «Фруті віта» і «Пфан-
нер». Потужності підприємства дають змогу переробляти 
до 2 тис. тонн сировини за добу. це об’єднання успішно 
функціонує та планує розширювати сферу діяльності [1].

таблиця 2
площа плодових насаджень у плодоносному віці в україні в усіх категоріях господарств, тис. га

рік усього Зерняткові та кісточкові
яблуня груша айва слива абрикос персик вишня черешня

2009 223,4 105,2 13,6 0,9 19,3 9,2 6,0 20,0 12,5
2010 223,4 105,5 13,4 0,9 19,2 9,3 6,1 20,1 12,5
2011 221,7 103,9 13,3 0,9 19,2 9,3 5,9 20,3 12,4
2012 209,8 99,6 12,8 0,8 18,7 9,3 5,8 19,9 11,4
2013 209,9 100,2 12,7 0,8 18,6 8,5 3,7 19,7 11,3
2014 206,0 97,3 12,6 0,8 18,4 8,2 3,5 20,0 10,8
2015 147,8 56,9 11,3 0,8 16,5 9,2 3,5 18,3 6,3

Ягідники
рік усього суниці і полуниці малина смородина аґрус

2009 223,4 8,1 5,0 4,3 1,0
2010 223,4 8,1 5,1 4,4 1,0
2011 221,7 8,2 5,1 4,4 1,0
2012 209,8 8,4 5,0 4,4 1,0
2013 209,9 8,6 5,1 4,5 1,0
2014 206,0 8,2 4,9 4,5 0,9
2015 147,8 8,2 5,0 4,5 0,9
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зазначимо, що лохина – найбільш перспективна куль-
тура вирощування в україні. По-перше, її ціна не опус-
кається нижче 3 дол. за кг, а не в сезон досягає 10 дол. за 
кг. По-друге, щоб наситити внутрішній ринок, потрібно 
висадити близько 6–8 тис. га цієї культури, а зараз є 
700-1 000 га, тобто у вісім разів менше. По-третє, кліма-
тичні умови сприятливі для вирощування цієї ягоди, а є 
країни, де вона не росте, тому має хороші експортні пер-
спективи, причому як свіжої, так і замороженої ягоди. 
тому на найближчі 10 років вона є найцікавішою куль-
турою. Ягоду можна вигідно продавати там, де вона не 
росте, або там, де її недостатньо. з цієї точки зору пер-
спективним виглядає ринок Близького сходу та країн азії.

сегмент, який найменше постраждав в умовах еконо-
мічної кризи, – яблука. вартість яблук на українському 
ринку порівняно з вартістю інших фруктів є найбільш 
прийнятною для споживачів. однак у зв’язку з прийнятим 
в грудні 2014 р. законом про введення додатково податку 
на ввезення імпортної продукції в україні від 5–10% 
зросли ціни на імпортну плодово-ягідну продукцію.

згідно з даними офіційної статистики за 2016 р. наша 
країна поставила на зовнішні ринки 98 тис. тонн фрук-
тів, що на 38% більше порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. При цьому найбільше україна експор-
тувала перероблені фрукти (сирі, варені або морожені), 
обсяг постачання яких за звітний період становив близько 
31 тис. тонн. експорт динь і кавунів за 9 місяців 2016 р. 
становив 21 тис. тонн, волоських горіхів – 26 тис. тонн, 
яблук –10 тис. тонн. наведемо дані сальдо зовнішньої 
торгівлі плодово-ягідною продукцією в табл. 3.

сальдо зовнішньоекономічного обороту є негативним. 
необхідно зосередити увагу на можливостях покращення 
зберігання продукції, розширення можливостей експорту 
та пошуку нових ринків. експорт продукції поступово 
зростає. Хоча був втрачений російський ринок, перспек-
тивними є ринки азії.

стабільно високий попит на фрукти як в світі, так і 
в україні робить їх імпорт вельми привабливим як для 

виробників, так і для посередників. також прикладами 
ефективної експортної політики, що проводиться держа-
вою, є програми сертифікації та перевірки AMS-підтримки 
американських експортерів плодово-ягідної продукції, які 
гарантують, що продукція відповідає певним вимогам екс-
порту для країн по всьому світі, зокрема в країнах Європей-
ського союзу, азії та Південній америці.

Місткість вітчизняного ринку плодів та ягід є досить 
високою, проте споживання становить менше норми. роз-
глянемо баланс виробництва та споживання плодово-ягід-
ної продукції в табл. 4.

з табл. 4 можна зробити висновок, що обсяг спожи-
вання продукції садівництва поступово зростав до 2013 р., 
що можна пояснити зростанням рівня доходу населення 
за стабільного росту економіки. з початку 2014 р. можна 
відзначити падіння рівня споживання плодово-ягідної 
продукції, спричинене падінням економіки, та реальних 
доходів населення, а, як наслідок, зниження купівельної 
спроможності населення та подорожчання «продоволь-
чого кошика» споживача [2].

Потрібно також охарактеризувати споживання про-
дукції садівництва, основним показником якого можна 
назвати споживання на душу населення. цей показник для 
україни становить 48,8 кг в 2016 р. в розрахунку на одну 
особу в рік (фізіологічна норма на 1 людину складає в рік 
82 кг). для порівняння: в країнах Єс середній показник 
споживання становив 148,8 кг, тобто можна констатувати, 
що українці недоспоживають 33,2 кг, що, згідно з висно-
вками воз, є негативним і веде до погіршення здоров’я.

з рис. 2 можна також зробити висновок, що обсяги 
виробництва є вищими за обсяги споживання в динаміці 
років на внутрішньому ринку, тому доцільним буде пошук 
нових каналів продажу продукції, або розвиток переробки 
садівничої продукції з подальшим експортом технічно 
переробленої (консервованої, сушеної чи мороженої про-
дукції), що є значно ефективнішим.

Якщо брати до уваги дослідження в розрізі децельних 
груп, то можна побачити, що найвищий рівень спожи-

таблиця 3
експортно-імпортні операції з реалізації плодово-ягідної продукції за 2011–2016 рр.

рік
імпорт експорт сальдо, 

тис. дол. сШавартість 
тис. дол. сШа частка, % вартість 

тис. дол. сШа частка, %

2011 683 450 0,84% 217 350 0,32% -466 100
2012 1 129 997 1,36% 199 856 0,29% -930 141
2013 1 242 916 1,62% 138 495 0,22% 1 104 421
2014 803 104 1,53% 148 701 0,28% -654 403
2015 466 062 1,28% 154 548 0,40% -311 514
2016 397 376 1,14% 20 083 0,41% -264 306

таблиця 4
Баланс виробництва та споживання плодово-ягідної продукції і винограду в україні, тис. тонн

показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.
виробництво 2 154 2 418 2 465 2 871 2 435 2 539
зміна запасів на кінець року 10 76 8 105 -55 31
імпорт 1 130 1 163 1 171 1 172 856 588
усього ресурсів 3 274 3 505 3 628 3 938 3 346 3 096
експорт 353 239 351 392 350 324
витрачено на корм та втрати 170 221 210 277 231 218
Переробка на вино 548 640 635 709 491 355
Фонд споживання 2 203 2 405 2 432 2 560 2 249 2 179
у розрахунку на 1 особу, кг 48,0 52,6 53,3 56,3 52,3 50,9



22

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 12, частина 2 • 2017

вання фруктів спостерігається 
серед населення, яке має висо-
кий рівень доходу. цю тенден-
цію можна побачити на рис. 3.

із збільшенням рівня доходу 
збільшується споживання фрук-
тів. Фізіологічна норма спожи-
вання буде забезпечена за доходу 
від 840,1 до 1 200 грн., проте, 
згідно з нормами воз, дорос-
лій людині потрібно споживати 
близько 243 кг фруктів для нор-
мального функціонування орга-
нізму, тобто середньодушовий 
дохід повинен становити понад 
3 720 грн. також потрібно зазна-
чити, що витрати на спожи-
вання зростають зі збільшенням 
середньодушових еквівалентних 
місячних доходів [3].

також дослідження пока-
зало, що споживання фруктів на 
території україни нерівномірне, 
оскільки нерівномірно розподі-
лені ресурси, чисельність насе-
лення та доходи. тому наведемо 
показник середньомісячного 
рівня споживання на рис. 4.

найвищий рівень спожи-
вання спостерігається у цен-
тральному та карпатському 
районах, а найнижчий – в схід-
ному районі, що пояснюється 
перевагами споживачів, рівнем 
економічного розвитку насе-
лення та кількістю населення.

також попит на продукцію 
садівництва залежить від віко-
вого складу населення, адже най-
більше фруктів споживають діти 
та молодь. Показники обсягів 
споживання плодово-ягідної про-
дукції в україні в 2015 р. на душу 
населення становили 50,9 кг 
в рік за норми 82 кг. з урахуван-
ням того, що середні ціни реалі-
зації плодів і ягід за підсумками 
2015 р. були знижені на 14,2%.

з 2013 р. спостерігалося значне збільшення середніх 
цін реалізації плодово-ягідної продукції, а за підсумками 
2014 р. рівень цін порівняно з аналогічним періодом 
2013 р. зріс на 8,6%. так, в умовах економічної ситуа-
ції в україні рівень інфляції в 2015 р. по відношенню 
до аналогічного періоду 2014 р. склав 28,5%, що спри-
чинило зростання цін на продукти харчування. зокрема, 
ціни на фрукти на українському ринку в 2015 р. збільши-
лися на 13,5% порівняно з попереднім роком, а в 2016 р. 
по відношенню до 2014 р. в річному вираженні зросли 
на 72,8%.

динаміку середніх цін на продукцію наведемо в 
табл. 5.

ціни за порівняльний період значно зросли, що зумов-
лено ростом інфляції, зростанням собівартості продукції, 
подорожчанням транспортних витрат і загальним рос-
том цін на продукти харчування. також за моніторингом 
середніх сезонних цін можна визначити, що найбільш 
перспективною ягодою для вирощування є лохина [4].

рис. 2. середній рівень виробництва та споживання продукції садівництва  
в областях (в розрахунку на душу населення в середньому за 2010–2016 рр.), кг

 рис. 3. Залежність рівня споживання фруктів від рівня доходу населення  
за місяць на одне домогосподарство, кг

рис. 4. рівень споживання фруктів за економічними 
районами в середньому за місяць, тис. тонн
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висновки. отже, можна зробити такі висновки.
1) з 2009 р. здійснюється поступове нарощення 

виробництва плодово-ягідної продукції, хоча у 2013–
2015 рр. спостерігалося падіння виробництва, у 2015 р. 
і 2016 р. відбулось нарощення темпів виробництва пло-
дово-ягідної продукції. також негативною тенденцією 
є скорочення площ під плодовими насадженнями, проте 
розширюються площі під ягідниками. тому потрібно роз-
ширювати площі насаджень під садами на інноваційній 
основі. також слід розробляти програми державної під-
тримки для заохочення створення нових садівничих під-
приємств. завдяки впровадженню інтенсивних техноло-
гій та інноваційних розробок спостерігається підвищення 
урожайності плодово-ягідних насаджень.

2) Подальший успішний розвиток ринку потребує кон-
солідації його учасників. наприклад, на основі великих коо-
перативів доцільно було б створити ягідні біржі, які допо-
можуть оперативно відстежувати ціни, залучати покупців і 
забезпечувати справедливі умови продажу для виробників.

3) Попит на плодово-ягідну продукцію в загальносві-
тових тенденціях зростає. дослідженнями воз представ-
лено норму споживання фруктів, а саме 1–4 порції на добу 
(одна порція становить 80 г). тоді як в україні за період 
з 2013 р. до 2016 р. споживання плодово-ягідної продук-
ції скоротилося. тому насамперед потрібно знижувати 
собівартість продукції садівництва та розробляти урядові 
програми з підтримки галузі.

4) Потрібно впроваджувати фінансову компенса-
цію держави на створення ягідників з виділенням суб-
сидій на розвиток галузі та відшкодувань на придбання 
холодильного обладнання, що зменшить втрати продук-
ції. Потрібно створювати кооперативи з повним циклом 
виробництва, тобто від закладання саду до переробки 
сировини та створення готового продукту, що є найбільш 
економічно ефективним. важливим повинне стати розро-
блення програми пільгового кредитування на закупівлю 
садівничого устаткування для збирання та сортування 
врожаю.
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аннотация. в статье приведены результаты исследований рынка плодово-ягодной продукции украины. определе-
ны основные аспекты его функционирования. Представлен международный опыт производства и реализации плодо-
во-ягодной продукции. сформулированы рекомендации по определению перспективных направлений развития рынка 
плодово-ягодной продукции в украине.

ключевые слова: плодово-ягодная продукция, развитие, садоводство, инновационная деятельность, экспорт, им-
порт, сертификация.

Summary. The article presents the results of market research fruits and berries Ukraine. The main aspects of its operation. 
Presented international experience production and sales of fruit products. Recommendations to determine promising areas of 
development of the fruit and berry production in Ukraine.

Key words: fruit products, development, gardening, innovation activity, export, import, certification.
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анотація. у статті визначено головні резерви посилення фінансового потенціалу аграрних підприємств. обґрунто-
вано вплив дебіторської та кредиторської заборгованості на стан фінансового потенціалу. виявлено можливі джерела 
збільшення обсягу фінансування підприємств галузі. розроблено алгоритм формування структури фінансування поси-
лення фінансового потенціалу аграрних підприємств.
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постановка проблеми. Швидкий розвиток економіки 
потребує надійного та якісного забезпечення фінансового 
потенціалу. через різноманітні екзогенні та ендогенні 
фактори діяльність підприємств перебуває у постійній 
невизначеності, що потребує ретельної уваги передусім 
до його фінансової політики. особливо актуальним висту-
пає визначення резервів посилення фінансового потенці-
алу аграрних підприємств.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню 
фінансового потенціалу аграрних підприємств присвя-
чено праці вітчизняних та закордонних дослідників, а 
саме о. ареф’єва, в. Бабич, о. гудзь, М. дем’яненка, 
о. кизима, в. ковальова, М. лепа, в. ляшенко, Ю. ряс-
нянський, П. саблука, П. стецюка Б. Шелегеда та ін. 
Проте недостатньо розкритим залишається питання 
визначення резервів посилення фінансового потенціалу 
аграрних підприємств.

Мета статті полягає у визначенні резервів посилення 
фінансового потенціалу аграрних підприємств.

виклад основного матеріалу дослідження. у резуль-
таті аналізу сучасного стану розвитку фінансового потен-
ціалу аграрних підприємств виявлено, що однією з голо-
вних проблем, які перешкоджають його ефективному 
розвитку, є порушення фінансування господарюючого 
суб’єкта. вважаємо, що для збільшення фінансового 
потенціалу аграрних підприємств шляхом покращення 
його фінансування варто вирішити такі головні завдання: 
розширити асортимент фінансових ресурсів підприєм-
ства; збільшити дохідну частину бюджету підприємства; 
оптимізувати витрати підприємства.

окрім того, фінансовий потенціал аграрних під-
приємств має пряму залежність від стану залучення та 
використання фінансових ресурсів [4]. у разі зниження 
ефективності даного процесу відповідна динаміка роз-
повсюджується і на стан фінансового потенціалу підпри-
ємства, а збалансування показників першого стабілізува-
тиме та підвищуватиме показники останнього, тому для 
збільшення фінансового потенціалу аграрних підпри-
ємств господарюючих суб’єктів галузі доцільним є покра-
щення процесу фінансування [1; 3]. Передусім необхідно 
акцентувати увагу на визначенні структури фінансових 

ресурсів аграрних підприємств. варто зазначити, що 
визначення оптимальної структури фінансових ресурсів 
підприємств знаходилося у центрі уваги багатьох вітчиз-
няних та закордонних учених. значна частина наукового 
дискусу звертає увагу на необхідності визначення струк-
тури джерел фінансування, користуючись співвідношен-
ням власного та залученого капіталу господарюючого 
суб’єкта. такий аналіз дає змогу передбачити виникнення 
загрозливого стану для фінансового потенціалу та пору-
шення фінансової безпеки аграрного підприємства. 

вважаємо, що залучення додаткових кредитних ресур-
сів у сучасних складних умовах функціонування фінан-
сової системи україни потребує детального аналізу його 
доцільності, тому що прийняття рішення повинно ґрунту-
ватися на діагностиці таких ключових блоків фінансової 
безпеки аграрного підприємства, як: імовірність банкрут-
ства, ліквідність господарської діяльності, визначення 
частки залученого капіталу в структурі джерел фінансу-
вання підприємства та платоспроможність господарюю-
чого суб’єкта (рис. 1).

Перш ніж прийняти управлінське рішення про необ-
хідність розширення обсягу фінансових ресурсів за 
рахунок залучених джерел для збільшення фінансового 
потенціалу аграрного підприємства, необхідно визначити 
ймовірність банкрутства аграрного підприємства (блок 
1, рис. 2). для аналізу варто використовувати поширені 
моделі оцінки, зокрема модифіковану модель альтмана. 
за результатами оцінки отримаємо результат, який відпо-
відатиме високому, середньому або низькому рівню ймо-
вірності банкрутства аграрного підприємства, що прямо 
впливає на стан його фінансового потенціалу. 

так, висока ймовірність банкрутства є високоризи-
кованим станом фінансового потенціалу аграрного під-
приємства і передбачає відмову від залучення зовнішніх 
позикових ресурсів [1; 2]. у цьому разі аграрне підпри-
ємство для збільшення свого фінансового потенціалу  
має вибір: 

1) відмовитися від залучення позикових фінансо-
вих ресурсів та провести оптимізацію наявного обсягу 
фінансових ресурсів для виявлення можливих внутрішніх 
резервів фінансування;
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2) незважаючи на високий ризик, прийняти рішення 
про формування структури джерел фінансування аграр-
ного підприємства за рахунок позикових фінансових 
ресурсів для збільшення фінансового потенціалу господа-
рюючого суб’єкта;

3) орієнтувати діяльність аграрного підприємства на 
пошук інвестиційних фінансових ресурсів, грантів, аль-
тернативних низьковартісних фінансових ресурсів, роз-
ширення обсягу власного фінансування тощо.

середній рівень імовірності банкрутства також харак-
теризує небезпеку порушення фінансового потенціалу 
аграрного підприємства, а тому передбачає визначення 
співвідношення ризиків та вигід залучення позикових 
фінансових ресурсів. за умови перевищення ризиків над 
вигодами доцільно відмовитися від залучення фінансо-
вих ресурсів, оптимізувати наявний обсяг фінансових 
ресурсів аграрного підприємства й орієнтуватися на вико-
ристання менш вартісних джерел. у разі перевищення 
вигід над ризиками позикового фінансування діяльності 
аграрного підприємства для збільшення його фінансового 
потенціалу можливо або відмовитися від такого фінансу-
вання, або залучити позикові фінансові ресурси.

низький рівень імовірності банкрутства є найбільш 
сприятливим для функціонування господарюючого 
суб’єкта та збільшення його фінансового потенціалу, 
тому доцільність формування структури джерел фінан-
сування за рахунок зовнішніх позикових фінансових 
ресурсів має місце. крім того, можливим варто назвати 
у цьому разі варіант діагностики співвідношення ризиків 
та вигід залучення фінансових ресурсів, який дасть змогу 
визначити перспективи зміни структури джерел фінан-
сування діяльності аграрного підприємства та динаміки 
стану його фінансового потенціалу. високі ризики залу-
чення позикових фінансових ресурсів є негативним для 
фінансового потенціалу, а тому свідчать про необхідність 
мінімізації кредитних коштів у структурі джерел фінансу-
вання аграрних підприємств. натомість високі вигоди на 
противагу низьким ризикам підтверджують доцільність 
використання кредитних джерел.

ліквідність господарюючого суб’єкта забезпечує 
здатність швидко продати наявні активи підприємства 
для збільшення грошових ресурсів із метою виплати 
зобов’язань. низький рівень ліквідності є свідченням 
порушення фінансового потенціалу, а тому існує висо-
кий ризик залучення необґрунтованого обсягу кредит-
них ресурсів. середній рівень ліквідності потребує його 
аналізу в динаміці, що дасть змогу встановити причини 
порушення показників. використання у структурі джерел 
фінансування аграрних підприємств позикових коштів за 
середнього рівня ліквідності можливе за умови високої 
ефективності блоків 1, 3 та 4. за інших умов розширення 
обсягу фінансових ресурсів не сприятиме збільшенню 
фінансового потенціалу аграрних підприємств, тоді як 
висока ліквідність аграрного підприємства дає змогу 
оптимізувати структуру фінансових ресурсів позиковими 
коштами й збільшити тим самим фінансовий потенціал.

Метою діагностики третього блоку алгоритму форму-
вання структури фінансування для зростання фінансового 
потенціалу аграрного підприємства є виявлення наявного 
співвідношення власного та залученого капіталу. аналіз 
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частини залученого капіталу у структурі джерел фінан-
сування аграрного підприємства дає змогу визначити 
рівень безпеки фінансування господарюючого суб’єкта, 
оскільки збільшення частки залученого капіталу виступає 
ризиковим фактором фінансового потенціалу. відповідно, 
його зростання додатково залученим обсягом фінансових 
ресурсів на платній основі спричинить порушення ефек-
тивності діяльності.

у разі виявлення у структурі джерел фінансування 
менше 50% власних коштів підприємства необхідно про-
вести аналіз у динаміці причин та наслідків перевищення 
частки залучених фінансових ресурсів над власними. 
вважаємо, що в такому разі необхідно реалізувати такі 
альтернативні шляхи: акцентувати увагу на нарощенні 
власного капіталу аграрного підприємства; пошук джерел 
підвищення частки власних фінансових ресурсів; пога-
шення поточної та простроченої заборгованості. крім 
того, за даних умов в україні за високої частки кредитних 
коштів у структурі джерел фінансування залучення додат-
кових позикового капіталу недоцільне та ризиковане. за 
умови наявності високої частки власних коштів аграрного 
підприємства, на нашу думку, необхідно: визначити стан 
власних ресурсів агарних підприємств; провести аналіз 
причин зниження частки власного капіталу, діагностику 
перспектив додаткового залучення фінансових ресурсів; 
визначити доцільність та необхідність обсягу залучених 
фінансових ресурсів. таким чином, діагностика третього 
блоку дає змогу встановити перспективи залучення кре-
дитних ресурсів.

останнім кроком у запропонованому нами алгоритмі 
формування структури фінансування для зростання 
фінансового потенціалу аграрного підприємства є ана-
ліз четвертого блоку, присвяченого платоспроможності 
(рис. 3). його слід проводити за коефіцієнтами плато-
спроможності, фінансування, забезпеченості власними 
оборотними засобами та маневреності. 

Порівняння отриманих результатів із нормативними 
значеннями дасть змогу виявити напрями порушення пла-
тоспроможності господарюючого суб’єкта. вважаємо, що 
негативна динаміка та невідповідність нормативному зна-
ченню показника за всіма коефіцієнтами потребує аналізу 
причин і відмови від залучення додаткових кредитних 
ресурсів. Якщо нормативному значенню не відповідає 
три показника з чотирьох, окрім аналізу причин стану, 
необхідно діагностувати можливість залучення кредит-
них ресурсів за умови наявності нормативного значення 
коефіцієнта платоспроможності та не порушення через 
збільшення залучених джерел коефіцієнтів забезпече-
ності власними оборотними запасами, а також коефіці-
єнту фінансування. у разі наявності негативного значення 
за одним показником доцільність залучення фінансових 
ресурсів можлива за умови відповідності нормативному 
значенню коефіцієнту платоспроможності і збереження 
позитивної динаміки інших коефіцієнтів.

також нагальним резервом збільшення фінансового 
потенціалу аграрних підприємств має бути запрова-
дження шляхів підвищення платоспроможності суб’єкта 
господарювання. особливо актуальність даного питання 
загострюється в період міжсезоння, коли найбільше від-
чувається дефіцит фінансових ресурсів. сигналізують 
про погіршення стану фінансової безпеки аграрних під-
приємств через втрату платоспроможності такі показ-
ники: наявність збитків, зниження швидкості обороту 
активів, зниження показника величини чистих активів, 
зростання частки простроченої заборгованості, незба-
лансованість темпів росту дебіторської та кредиторської 
заборгованості та інші негативні прояви порушення 
фінансового стану господарюючого підприємства [1; 2]. 
тому передусім варто акцентувати увагу на управлінні 
грошовими потоками аграрного підприємства. сучасні 
вітчизняні аграрні підприємства управління платоспро-
можністю здійснюють у напряму її підвищення та про-
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філактики неплатежів. Підвищення платоспроможності 
підприємства можна досягти шляхом регулярного про-
ведення фінансовим менеджментом заходів з усунення 
причин і чинників зниження платоспроможності, а також 
сприяння підвищенню ліквідності активів.

управління грошовими потоками передбачає оптимі-
зацію (мінімізацію) розміру грошових коштів, що перебу-
вають на рахунках підприємства, для реалізації цільових 
пріоритетів діяльності, а також оптимізації розміру поточ-
них платежів. в управлінні грошовими потоками визна-
чаються декілька етапів: інформаційне забезпечення, 
визначення операційного і фінансового ланцюгів, оцінка 
грошових потоків, обробка отриманої інформації, розра-
хунок показників, узагальнення результатів, планування, 
оптимізація грошових потоків, орієнтована на кінцевий 
результат, а також розроблення загальних рекомендацій 
щодо підвищення їх ефективності.

Мобільність грошових операцій, складність виробни-
чих умов, необхідність стрімкої адаптації оперативного 
управління грошовими потоками до господарських умов, 
що змінюються, змінюють підходи і методику організа-
ції оперативної фінансової роботи на підприємстві. опе-
ративне управління грошовими потоками спрямоване на 
вирішення визначених проблемних ситуацій у найопти-
мальніші терміни. Практичний досвід засвідчує, що найпо-
внішу і багатофакторну оцінку стану грошових потоків на 
підприємстві дає фінансовий аналіз, на основі якого фор-
муються висновки та приймаються управлінські рішення в 
операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності.

дослідженнями виявлено, що фінансовий потенціал 
аграрних підприємств знижується за негативної дина-
міки дебіторської заборгованості, тому вважаємо за необ-
хідне підвищувати платоспроможність господарюючого 
суб’єкта галузі шляхом рефінансування дебіторської 
заборгованості, що стимулюватиме збільшення фінансо-
вого потенціалу.

серед інших резервів збільшення фінансового потен-
ціалу аграрних підприємств варто назвати збільшення 
прибутку. звернемо увагу, що вирішення питання прибут-
ковості сільськогосподарської діяльності досліджується 
як на теренах вітчизняної науки, так і за її межами досить 
давно, що виражається у значному просуванні даної про-
блематики. але слід наголосити, що погіршення націо-
нальної безпеки країни значно посилило її актуальність. 
Ґрунтуючись на попередньому науковому надбанні, серед 
найбільш ефективних напрямів збільшення прибутку 
аграрних підприємств слід назвати: бюджетний контроль, 
управління грошовими коштами, управління прибутком 
та фінансовий аналіз проектів.

Під час здійснення бюджетного контролю аграрних 
підприємств слід: визначити основні проблеми, бюджетні 
припущення (проекти); здійснювати координацію бюдже-
тів окремих підрозділів; підготувати загальний план 
продажів; планувати витрати підрозділів за методикою 
«бюджетування з нуля»; планувати капітальні витрати, 

бюджет грошових коштів; складати ефективну щомі-
сячну звітність, річні фінансові прогнози. Фундаменталь-
ними основами фінансового управління і контролю між-
народною практикою визначено складання реалістичних 
бюджетів, щомісячних звітів про фактичні результати і 
систематично оновлюваних прогнозів очікуваних підсум-
ків фінансового року. для забезпечення ефективного роз-
роблення і виконання бюджету має значення відношення 
до цього керівництва компанії. необхідна колективна при-
хильність ради директорів і кожного менеджера компанії 
на досягнення обсягів продаж і контроль над витратами 
за бюджетами підрозділів компанії. Під час здійснення 
бюджетного контролю слід визначити: рівень виробничих 
досягнень, який має бути відображено в бюджеті, відпо-
відальних за досягнення запланованих обсягів продаж. 
утрати у разі спаду валової виручки слід компенсувати 
зниженням витрат.

управління грошовими коштами передбачає застосу-
вання основних елементів збирання дебіторської забор-
гованості, безперервної взаємодії маркетингових, збуто-
вих, виробничих і постачальницьких підрозділів компанії 
з обмеження витрат на зберігання запасів і скорочення 
виробничого циклу; управління кредиторською забор-
гованістю, накладними витратами; добір адекватного 
фінансування; контроль над рухом грошових коштів; 
відносини з банком. коли кредиторам не платять у вста-
новлені терміни, призначається тимчасовий або конкурс-
ний керуючий. до цього часу компанія, можливо, вже 
заробила невеликий прибуток у поточному місяці або є 
впевненість, що в найближчі кілька місяців збитки посту-
пляться місцем прибутку. однак усе це зовсім нічого не 
означає, якщо немає можливості досить швидко сплатити 
борги. насправді однією з причин труднощів, що вини-
кли, могло бути занадто швидке розширення бізнесу щодо 
наявних фінансових ресурсів.

управління грошовими коштами необхідно для опти-
мізації прибутку. інакше сума виплачуваних банку від-
сотків буде невиправдано велика. Фінансова служба 
не управляє компанією, як не керує вона і грошовими 
коштами. в обох випадках фінансисти лише допомагають 
своїм колегам із команди менеджерів.

не менш важливим залишається залучення інвестицій 
у діяльність аграрного підприємства, що сприятиме збіль-
шенню його фінансового потенціалу. Потреба аграрних під-
приємств у доступних додаткових джерелах фінансування 
має постійно зростаючу тенденцію. вважаємо, що сприя-
тиме залученню інвестицій, зокрема іноземних, у фінансу-
вання аграрних підприємств проектне фінансування. 

висновки. таким чином, ключовими резервами поси-
лення фінансового потенціалу аграрних підприємств 
мають бути розширення асортименту та структури фінан-
сових ресурсів, зміцнення конкурентних переваг, під-
вищення платоспроможності, зростання доходу підпри-
ємства, залучення інвестиційних ресурсів та розвиток 
експортоорієнтованих напрямів. 
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аннотация. в статье определены основные резервы усиления финансового потенциала аграрных предприятий. 
обосновано влияние дебиторской и кредиторской задолженности на состояние финансового потенциала. выявлены 
возможные источники увеличения объема финансирования предприятий отрасли. разработан алгоритм формирования 
структуры финансирования усиления финансового потенциала аграрных предприятий.

ключевые слова: финансовый потенциал, финансовый потенциал аграрного предприятия, источники финансиро-
вания, кредиторская задолженность, дебиторская задолженность, аграрное предприятие.

Summary. In this article the provisions strengthen the financial capacity of agricultural enterprises. Grounded impact re-
ceivables and payables on the state of financial capability. Discovered possible sources of increased funding of the industry. The 
algorithm financing structure formation strengthen the financial capacity of agricultural enterprises.

Key words: financial potential, financial potential of the agricultural enterprises, sources of financing, accounts payable, 
accounts receivable, agricultural enterprises.
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анотація. у статті розглянуто загальну структуру дебіторської та кредиторської заборгованостей підприємств те-
плопостачання м. Харкова та Харківської області. Проаналізовано динаміку зміни дебіторської та кредиторської забор-
гованостей в умовах турбулентної економіки. наведено прогноз заборгованостей досліджуваних теплоенергетичних 
підприємств з використанням трендових моделей. Проведено моделювання дебіторської та кредиторської заборгова-
ностей за допомогою сучасних адаптивних моделей прогнозування.
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вступ та постановка проблеми. однією з основних 
проблем житлово-комунального господарства є постійне 
накопичення дебіторської заборгованості, що призводить 
до збільшення кредиторської заборгованості. ці фактори 
значною мірою впливають на те, що житлово-комунальне 
господарство є найбільш кризовою серед основних підга-
лузей міського господарства україни. найбільше ця про-
блема спостерігається в теплоенергетиці, оскільки цей 
комплекс підгалузей має найбільше соціальне та полі-
тичне значення в україні.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженням та аналізом дебіторської та кредиторської забор-
гованості теплоенергетичної підгалузі та комплексу 
підприємств житлово-комунального господарства займа-
лися багато науковців. до них відносяться П.т. Бубенко, 
л.М. Бражнікова, о.в. димченко, т.М. качала, р.а. раді-
онов, о.о. рудаченко та інші. вплив відповідності пері-
одичності трансформації дебіторської заборгованості у 
грошові засоби періодичності погашення кредиторської 
заборгованості на фінансовий стан підприємства окрес-
лено у роботі М.н. крейніної [5, с. 3]. в.М. Шелудько вва-
жає, що необхідним структурним елементом управління 
дебіторською заборгованістю та комерційним кредитом є 
кредитна політика підприємства [11, с. 333]. але, на жаль, 
незважаючи на глибинні теоретичні дослідження пробле-
матики, кризові явища неплатежів лише поглиблюються.

Мета статті. Після аналізу наукових праць вище-
названих вчених підтвердилась актуальність означеної 
проблеми. наукове висвітлення проблеми збільшення 
дебіторської та кредиторської заборгованостей повинно 
більше зосередити увагу законодавчої та виконавчої влади 
всіх рівнів. в іншому випадку накопичені заборгованості 
можуть привести до колапсу діяльності багатьох теплое-
нергетичних підприємств україни та їх контрагентів.

результати дослідження. найбільш вагомою загрозою 
фінансової кризи на підприємствах житлово-комуналь-
ного господарства, зокрема теплоенергетики, є постійне 
зростання дебіторської заборгованості, яка веде до зросту 
та накопичення кредиторської заборгованості. внаслідок 
цього ситуація, що виникає на підприємствах жкг, свід-
чить насамперед про неплатоспроможність населення 
щодо оплати тарифів за спожиті комунальні послуги за 
незмінної мінімальної заробітної плати, що в подальшому 
може призвести до негативних результатів фінансової 
діяльності досліджуваних підприємств [1; 7; 8].

дебіторська і кредиторська заборгованості є реальним 
явищем у платіжному обороті підприємства, вони виника-
ють у результаті відсутності збігу між датою виникнення 
зобов’язання та датою платежу за ним. Проте їх динаміка 
в умовах фінансової кризи на підприємствах не забезпе-
чує підвищення ефективності використання оборотного 
капіталу. на величину оборотного капіталу, безумовно, 
впливає його вкладання у виробничі запаси підприємств, 
однак великий обсяг заборгованостей характеризує сту-
пінь незавершеності кругообігу оборотного капіталу та 
його трансформації в матеріальну і грошову форми [2].

роботу будь-якої фірми оцінюють за безліччю показ-
ників, і всі вони характеризують різні аспекти її діяль-
ності. так, обсяг виробництва показує потужність підпри-
ємства, рентабельність – його економічну ефективність, 
забезпеченість тими чи іншими ресурсами – стабіль-
ність і надійність поставок. дебіторська та кредиторська 
заборгованості є важливими показниками фінансового 
здоров’я підприємства. дебіторська заборгованість відо-
бражає суму, яку повинні підприємству його контрагенти, 
тобто покупці, постачальники, органи влади та ін. іноді 
трапляється так, що заборгованість контрагента є яки-
мись матеріальними цінностями, які вже оплачені, але 
ще не доставлені. незважаючи на те, що реальний пред-
мет заборгованості – товари, в балансі все одно відобра-
жається їх грошова вартість. кредиторська ж заборгова-
ність – це сума, яку заборгувало саме підприємство іншим 
суб’єктам господарської діяльності або органам держав-
ного управління. таким чином, дебіторська та кредитор-
ська заборгованості є, з одного боку, протилежними, а з 
іншого – тісно взаємопов’язаними поняттями [4].

загалом наявність заборгованостей є нормальним і 
допустимим явищем у певних межах. Якщо ж борги пере-
вищують ці межі, то існує висока ймовірність виникнення 
кризи.

у разі перевищення допустимих порогів показниками 
дебіторської заборгованості можуть виникнути проблеми 
з ліквідністю, а в разі кредиторської заборгованості – з 
платоспроможністю підприємства.

виходячи з вищесказаного, найважливішим завданням 
для керівництва підприємства вважаємо управління дебі-
торською та кредиторською заборгованостями. цей процес 
покладається на вищу ланку керівництва в галузі фінан-
сів. його складовими є облік дебіторської та кредитор-
ської заборгованості, прогнозування майбутніх показників 

таблиця 1
дебіторська та кредиторська заборгованості теплоенергетичних підприємств, тис. грн.

період
кп «Харківські теплові 

мережі»
кп «нововодолазьке 

підприємство теплових мереж»
кп теплових мереж 

Харківського району
дЗ* кЗ** дЗ* кЗ** дЗ* кЗ**

1 кв. 2014 року 1 120,8 10 230,2 527,9 555,8 728,7 697,8
2 кв. 2014 року 1 250,3 1 450,5 622,7 752,5 847,2 854,4
3 кв. 2014 року 1 001,0 999,0 555,8 545,2 895,5 798,8
4 кв. 2014 року 888,4 738,5 656,8 660,8 897,8 798,5
1 кв. 2015 року 1 214,5 1 224,5 787,5 702,4 987,2 898,7
2 кв. 2015 року 1 112,0 1 017,3 888,4 845,6 998,2 979,7
3 кв. 2015 року 11 122,5 11 112,0 785,9 725,7 865,7 785,7
4 кв. 2015 року 10 010,4 11 010,5 623,8 598,9 987,9 1 011,2
1 кв. 2016 року 10 454,0 16 485,0 725,1 7 958 1 205,1 1 124,2
2 кв. 2016 року 11 222,1 14 232,7 625,5 724,5 1 782,3 1 652,2
3 кв. 2016 року 12 221,1 15 271,4 982,4 756,8 1 798,2 1 897,2
4 кв. 2016 року 12 531,4 16 511,9 924,4 889,7 1 753,4 1 655,2

* дебіторська заборгованість;
** кредиторська заборгованість
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заборгованості; встановлення гранично допустимих сум 
боргу; за необхідності вжиття заходів щодо коригування 
показників, що не задовольняють вимоги керівництва.

в табл. 1 представлена дебіторська та кредиторська 
заборгованості теплоенергетичних підприємств м. Хар-
кова та Харківської області за останні три роки з розподі-
лом за кварталами.

з табл. 1 видно, що з кожним роком дебіторська та 
кредиторська заборгованості зростають. особливої уваги 
заслуговує кП «Харківські теплові мережі», яке обслу-
говує більше ніж 880 тис. жителів м. Харкова [10]. так, 
кП «Харківські теплові мережі» у і кварталі 2014 року 
мало дебіторську заборгованість у 1 120,8 тис. грн., а 
наприкінці ііі кварталу 2016 року – 12 531,4. зростання 
дебіторської заборгованості призвело до росту та накопи-
чення кредиторської заборгованості, яка за аналізований 
період зросла на 6 281,7 тис грн.

аналогічна ситуація склалася і на інших досліджува-
них теплоенергетичних підприємств м. Харкова та Хар-
ківської області:

1) на кП «нововодолазьке підприємство теплових 
мереж» дебіторська заборгованість у 2014–2016 роках 
зросла на 396,5 тис. грн., кредиторська – на 333,9 тис. грн.;

2) на кП теплових мереж Харківського району дебі-
торська заборгованість у 2014–2016 роки зросла на 1 
024,7 тис. грн., кредиторська – на 957,4 тис. грн.

ситуація, що склалася на підприємствах житлово-
комунального господарства, може призвести до кризового 
фінансового стану підприємств в майбутньому періоді. 
тому для визначення подальшого росту та накопичення 
дебіторської та кредиторської заборгованості у статті про-
понується провести їх прогнозування.

Швидкість реакції моделі на зміни в динаміці процесу 
характеризує так званий параметр адаптації. Параметр 
адаптації має бути обраний так, щоб забезпечувалося 
адекватне відображення тенденції за одночасної філь-
трації випадкових відхилень. значення параметра адап-
тації може бути визначено на основі емпіричних даних, 
виведено аналітичним способом або отримано на основі 
методу спроб [5; 6; 8]. Як критерій оптимальності під час 
вибору параметра адаптації був обраний критерій міні-
муму середньої абсолютної відсоткової помилки про-
гнозування. на основі розглянутих особливостей дамо 
визначення групи методів прогнозування, об’єднаних 
загальною назвою «адаптивні» [5; 6; 8]. адаптивними 
називаються методи прогнозування, що дають змогу буду-
вати самоналагоджувальні економіко-математичні моделі, 
які здатні оперативно реагувати на зміну умов шляхом 
обліку результату прогнозу, зробленого на попередньому 
кроці, і обліку різної інформаційної цінності рівнів ряду. 
завдяки зазначеним властивостям адаптивні методи осо-
бливо вдало використовуються під час короткострокового 
прогнозування (під час прогнозування на один або на 
кілька кроків вперед) [3]. до адаптивних методів зарахо-
вують дуже багато різних методик, однак для отримання 
короткострокового прогнозу за наявними рядам доціль-
ніше використовувати методи експоненціального згла-
джування [5; 6; 7; 8; 9].

Біля витоків адаптивного напряму лежить найпро-
стіша модель експоненціального згладжування. розра-
хунок експоненціально-згладжувальних значень прово-
диться за такою формулою [2, с. 94, 95, 97, 132, 135, 190]:

St=α∙Xt+(1-α)∙St-1,                               (1)
де St – згладжені значення рівнів;
Xt – вихідні значення рівнів;
α – параметр згладжування.

Модифікації та узагальнення цієї моделі спричинили 
появу цілого сімейства адаптивних моделей з різними 
властивостями [5; 6; 9].

в економіці багато явищ характеризуються пері-
одично повторюваними сезонними ефектами. відпо-
відно, часові ряди, що їх відображають, містять періо-
дичні сезонні коливання. ці ряди та їхні коливання можна 
подати як генерувальні моделі двох основних типів, а 
саме як моделі з мультиплікативними і з адитивними кое-
фіцієнтами сезонності [5; 6; 9].

Моделі першого типу мають такий вигляд [5; 6; 9]:
xt=ξt+et,                                       (2)
ξt=a1,t ft,                                       (3)

де a1,t – динаміка величини, що характеризується тен-
денцією розвитку процесу;

ft, ft-1, …, ft-l+1 – коефіцієнти сезонності;
l – кількість фаз в повному сезонному циклі;
еt – неавтокореліаційний шум з нульовим математич-

ним очікуванням.
Моделі другого типу записуються так [5; 6; 9]:

xt=ξt+et,                                      (4)
ξt=a1,t+gt,                                     (5)

де a1,t – динаміка величини, що характеризується тен-
денцією розвитку процесу;

gt, gt-1, …, gt-l+1 – адитивні коефіцієнти сезонності;
l – кількість фаз в повному сезонному циклі;
еt – неавтокореліаційний шум із нульовим математич-

ним очікуванням.
Як описувалося в роботі [5], адаптивна модель з муль-

типлікативною сезонністю була запропонована П.р. уін-
терсом [13]. адитивна модель розглянута г. тейл і с. вей-
джем [12; 14].

для побудови моделей використовувався ППП 
Statistica 8.0. адаптивні моделі будуються в модулі “Time 
series forecasting” (прогнозування часових рядів). ППП 
Statistica дає можливість побудувати адаптивні моделі різ-
ними видами тренда (лінійний, експоненціальний, затуха-
ючий тренд, а також без тренда) та мультиплікативною чи 
адитивною сезонністю.

у табл. 2 подано порівняння моделей прогнозування дебі-
торської заборгованості кП «Харківські теплові мережі».

за аналогічним алгоритмом з використанням ППП 
Statistica проводимо вибір адаптивних моделей прогно-
зування кредиторської заборгованості кП «Харківські 
теплові мережі». Порівняння моделей прогнозування 
наведено в табл. 3.

результати порівняння показали, що адекватним є 
результат прогнозування за допомогою затухаючого 
тренду, оскільки помилка моделі складає 5,34%.

таким чином, у результаті порівняння моделей про-
гнозування були обрані адекватні моделі, які мають най-
менший відсоток помилки (<10%) для дебіторської та 
кредиторської заборгованостей кП «Харківські теплові 
мережі», які наведені в табл. 4.

отже, для прогнозування дебіторської та кредитор-
ської заборгованостей досліджуваного теплоенергетич-
ного підприємства були обрані адаптивні моделі, які пока-
зали адекватні результати і можливість їх подальшого 
використання. враховуючи проведений прогноз, можна 
зробити висновок, що в і кварталі 2017 року дебіторська 
заборгованість складе 12 739,45 тис. грн., а кредитор-
ська – 16 344,00 тис. грн. таким чином, з табл. 4 видно, 
що з кожним наступним кварталом дебіторська та креди-
торська заборгованості постійно зростають, що говорить 
про негайне впровадження управлінських рішень, спря-
мованих на ліквідацію заборгованостей.
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таблиця 2
вибір моделі прогнозування дебіторської заборгованості кп «Харківські теплові мережі»

назва моделі вид моделі 
прогнозування графік помилка m.a.p.e.

Бе
з т

ре
нд

а

α = 0,9;
S0 = 0,6179

Exponential smoothing:  S0=6179,
No trend,no season; Alpha=  ,100

VAR1

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

 VAR1 (L)   Smoothed Series (L)   Resids (R)

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

V
A

R
1:

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

R
es

id
ua

ls

 
 

Exp. smoothing:  S0=-56E2 T0=982,6
Lin.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100
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Exp. smoothing:  S0=1061, T0=1,116

Expon.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100
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Exp. smoothing:  S0=-299, T0=-386,
Damped trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100 Phi=,100
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Exponential smoothing:  S0=8357,
No trend,no season; Alpha=  ,100
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Exp. smoothing:  S0=1613, T0=520,4
Lin.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.;
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Exp. smoothing:  S0=-56E2 T0=982,6
Lin.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.;
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Exp. smoothing:  S0=1061, T0=1,116
Expon.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100
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Exp. smoothing:  S0=-299, T0=-386,
Damped trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100 Phi=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.; Exp.smooth.resids.;
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Exponential smoothing:  S0=8357,
No trend,no season; Alpha=  ,100
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Exp. smoothing:  S0=1613, T0=520,4
Lin.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.;
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Exponential smoothing:  S0=6179,
No trend,no season; Alpha=  ,100
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Exp. smoothing:  S0=-56E2 T0=982,6
Lin.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.;
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Exp. smoothing:  S0=1061, T0=1,116
Expon.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100
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Exp. smoothing:  S0=-299, T0=-386,
Damped trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100 Phi=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.; Exp.smooth.resids.;
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Exponential smoothing:  S0=8357,
No trend,no season; Alpha=  ,100
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Exp. smoothing:  S0=1613, T0=520,4
Lin.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.;
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47,51%
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Exp. smoothing:  S0=-56E2 T0=982,6
Lin.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.;
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Exp. smoothing:  S0=1061, T0=1,116
Expon.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100
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Exp. smoothing:  S0=-299, T0=-386,
Damped trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100 Phi=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.; Exp.smooth.resids.;
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Exponential smoothing:  S0=8357,
No trend,no season; Alpha=  ,100
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Exp. smoothing:  S0=1613, T0=520,4
Lin.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.;
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таблиця 3
вибір моделі прогнозування кредиторської заборгованості кп «Харківські теплові мережі»

назва моделі вид моделі 
прогнозування графік помилка m.a.p.e.

Без тренду α = 0,9;
S0 = 0,8357

 

Exponential smoothing:  S0=6179,
No trend,no season; Alpha=  ,100
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Exp. smoothing:  S0=-56E2 T0=982,6
Lin.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.;
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Exp. smoothing:  S0=1061, T0=1,116
Expon.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100
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Exp. smoothing:  S0=-299, T0=-386,
Damped trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100 Phi=,100
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Exponential smoothing:  S0=8357,
No trend,no season; Alpha=  ,100
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Exp. smoothing:  S0=1613, T0=520,4
Lin.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.;
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83,81%
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Exponential smoothing:  S0=6179,
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Exp. smoothing:  S0=-56E2 T0=982,6
Lin.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.;
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Exp. smoothing:  S0=1061, T0=1,116
Expon.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100
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Exp. smoothing:  S0=-299, T0=-386,
Damped trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100 Phi=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.; Exp.smooth.resids.;
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Exponential smoothing:  S0=8357,
No trend,no season; Alpha=  ,100
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Exp. smoothing:  S0=1613, T0=520,4
Lin.trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.;
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10,04%

експоненці-
альний тренд
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Exp. smoothing:  S0=,5631 T0=,7780
Expon.trend,no season; Alpha=  ,900 Gamma=,900
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Exp. smoothing:  S0=-19E2 T0=3347,
Damped trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100 Phi=,100
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Exp. smoothing:  S0=-19E2 T0=3347,
Damped trend,no season; Alpha=  ,100 Gamma=,100 Phi=,100

VAR1    : Exp.smooth.resids.; Exp.smooth.resids.;
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аналогічний підбір моделей прогнозування дебітор-
ської та кредиторської заборгованостей був проведений 
і на ряді інших теплоенергетичних підприємств Харків-
ської області.

висновки. таким чином, суттєве зростання тари-
фів за теплопостачання призвело до кризи неплатежів з 
боку населення та юридичних осіб, що стало причиною 
заборгованостей теплоенергетичних підприємств перед 
нак «нафтогаз україни». Подібні явища вже декілька 

разів призводили до значних проблем у роботі теплоенер-
гетичного підприємства, а в подальшому можуть мати і 
соціальні наслідки. у статті були прогнозовані можливі 
фінансові наслідки на підприємствах теплопостачання. 
для прогнозування дебіторської та кредиторської забор-
гованостей досліджуваних теплоенергетичних підпри-
ємств були обрані адаптивні моделі прогнозування, які 
показали адекватні результати і можливість їх подаль-
шого використання.

таблиця 4
вибір моделей прогнозування дебіторської та кредиторської заборгованостей кп «Харківські теплові мережі»

показник Модель помилка (m.a.p.e.) прогнозне значення, 
тис. грн.

дебіторська заборгованість станом на і квартал 
2017 року лінійний тренд 0,800% 12 739,45

кредиторська заборгованість станом на і квартал 
2017 року затухаючий тренд 5,34% 16 344,00
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аннотация. в статье рассмотрена общая структура дебиторской и кредиторской задолженностей предприятий те-
плоснабжения г. Харькова и Харьковской области. Проанализирована динамика изменения дебиторской и кредиторской 
задолженностей в условиях турбулентной экономики. Приведен прогноз задолженностей исследуемых теплоэнерге-
тических предприятий с использованием трендовых моделей. Проведено моделирование дебиторской и кредиторской 
задолженностей с помощью современных адаптивных моделей прогнозирования.

ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, дебиторская и кредиторская задолженности, теплоэнергетика, 
финансовое состояние, прогнозирование.

Summary. The general structure of accounts receivable and payable arrears of heat supply enterprises of Kharkov and 
Kharkov region is considered in the article. The dynamics of changes in accounts receivable and payable under the conditions 
of a turbulent economy is analyzed. The forecast of the arrears of the thermal power enterprises under investigation using trend 
models is given. Modeling of accounts receivable and accounts payable using modern adaptive forecasting models is carried out.

Key words: dwelling and communal services, accounts receivable and accounts payable, thermal power, financial condition, 
forecasting.
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анотація. Метою публікації є дослідження та узагальнення теоретико-методичних засад здійснення державно-при-
ватного партнерства (дПП) в масштабах національної економіки, а також розробка рекомендацій щодо формування, 
практичного використання та подальшого поліпшення механізму його державного регулювання. узагальнюються мето-
дологічні підходи до визначення сутності дПП та змісту механізму його регулювання, уточняється класифікація форм 
та методів регулювання дПП, систематизується досвід великої Британії у питаннях використання сучасних форм регу-
лювання з метою його застосування в економіці україни, досліджуються особливості управління процесом партнерства 
органів державного управління (оду) та приватного бізнесу на різних рівнях національної економіки, а також пов’язані 
з цим особливості функціонування механізму регулювання дПП.

ключові слова: державно-приватне партнерство, механізм регулювання, форми та методи державного регулюван-
ня, ризики реалізації проектів дПП, фінансування проектів дПП, моніторинг проектів дПП.

вступ та постановка проблеми. глобальні соці-
ально-економічні трансформації та розвиток ринкових 
відносин в україні піднімають питання про трансфор-
мацію ролі і місця держави, а також приватного підпри-
ємництва у ході регулювання ринкової економіки, осо-
бливо на регіональному рівні. незважаючи на глобальні 
інституційні реформи, держава продовжує виступати у 
ролі головного суб’єкта регулювання усіх сфер життєді-
яльності. водночас все чіткіше проявляється об’єктивна 
потреба в активному та дієвому втручанні у ці процеси 
громадських організацій підприємців та роботодавців, 
створенні повноцінної системи дПП.

аналіз останніх досліджень і публікацій. у зару-
біжній економічній науці, а саме в класичних працях 
д. кейнса, М. Блауга, П. самуельсона, П. друкера, М. Пор-
тера, розроблено основоположні теоретичні підходи до 
розвитку дПП, апробовано моделі, форми та механізми 
продуктивної співпраці державних управлінських структур 
та бізнесу. найбільш ґрунтовно станом натепер досліджено 
питання взаємодії держави та малого бізнесу, становлення 
та діяльності його корпоративних спілок. особливо від-
значимо вагомий внесок таких видатних дослідників, як 
а. акінтойє, Б. Флавбйорг, д. Хельм, г. Ходж, т. Мерна, 
Є. савас, г. тейсман, р. вікерманн [1–8].

гостра проблематика й перспективи становлення дПП 
висвітлені у працях українських вчених, а саме в робо-
тах Б. винницького, в. геєця, Б. данилишина, к. Павлюк, 
П. Шилепницького [9–13]. однак, незважаючи на численні 
дослідження, недостатньо висвітленими залишаються про-
блеми адаптації передового зарубіжного досвіду (насампе-
ред, великої Британії) до вітчизняних реалій.

Метою роботи є узагальнення теоретико-методичних 
засад здійснення дПП в масштабах національної економіки 
та розробка рекомендації щодо формування, практичного 
використання та подальшого поліпшення механізму його 
державного регулювання з урахуванням досвіду великої 
Британії у питаннях управління процесом партнерства орга-
нів державного управління (оду) та приватного бізнесу.

результати дослідження. управління економікою з 
боку оду здійснюється через регулятивний вплив на сис-

тему відносин між суб’єктами регулювання (держава – 
корпорації – громадські спілки підприємців та промис-
ловців – споживачі товарів та послуг), що взаємодіють 
в рамках обмеженого економічного простору з метою 
реалізації цілей та умов суспільного виробництва. Якщо 
в процесі регулювання постає питання про необхідність 
об’єднання матеріальних та нематеріальних ресурсів сус-
пільства (в особі оду), а також коштів приватного бізнесу 
з метою створення громадських благ або надання суспіль-
них послуг, то за сучасних умов розвитку національної 
економіки це відбувається переважно у вигляді дПП.

ознайомлення з методами системного підходу до ана-
лізу варіантів регулювання дПП зарубіжних дослідни-
ків-практиків, серед яких особливо слід виділити р. Хем-
мінга, е. енгеля, е. Фаркугарсона, дж. Ходжеса, т. ірвіна, 
е. істрате, дало змогу здійснити узагальнення міжнарод-
ного досвіду та удосконалити класифікацію його окремих 
форм, які відображають юридичні особливості ступеня 
та масштаби співпраці держави та об’єктів партнерства у 
формі договорів про надання послуг, управління, оренди, 
лізингу, розподілу продукції, створення спільних підпри-
ємств, акціонування власності, варіантів концесії, угод про 
кооперацію, договорів про участь у дослідженнях [14–20].

з точки зору проведеного дослідження видається 
доцільним використання визначення сутності категорії 
«механізм регулювання дПП» як упорядкованої системи 
заходів адміністративно-розпорядного впливу оду на 
комплекс взаємовигідних відносин між представниками 
влади, бізнесу, інститутів громадянського суспільства, 
місцевих громад з перерозподілу повноважень у сфері 
виробництва товарів та надання послуг, котрі на даний 
момент здійснюються переважно державними підприєм-
ствами та установами.

ефективне використання механізму регулювання 
дПП забезпечує оптимальний характер погодження між 
сторонами співпраці широкого спектру питань, а саме 
питань розподілу відповідальності, ризиків, зобов’язань 
стосовно фінансового забезпечення, проектування, будів-
ництва, експлуатації, прав власності, участі в управлінні 
та розподілі прибутку.
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внаслідок прямого та опосередкованого впливу ряду 
причин правового та організаційного характеру перелік 
застосовуваних моделей дПП в україні порівняно з між-
народною практикою суттєво звужено. він обмежуються 
контрактами на технічні послуги, послуги соціального 
характеру, управління державними активами, договорами 
про співпрацю найпростішого типу, угодами лізингу зі 
сплатою оренди державі, концесії, розвитку інфраструк-
тури, надання послуг в межах соціальної відповідальності 
корпорацій. Міжнародний досвід застосування моделей 
дПП порівняно з вітчизняним є набагато вагомішим та 
розповсюджується на значно ширший перелік об’єктів 
інфраструктури [17; 18; 20]. зважаючи на це, вважаємо 
за необхідне запровадження у практику вітчизняного 
регулювання дПП міжнародного досвіду співпраці оду 
та приватних інвесторів, який з урахуванням результатів 
проведення SWOT-аналізу практики партнерства перед-
бачає здійснення заходів з його реформування.

По-перше, подальший розвиток практики дПП вима-
гає розширення переліку показників оцінювання його 
результативності [21]. розрахунок показників бюджет-
ної, соціальної, фінансової ефективності, прийоми тех-
ніко-економічного аналізу ризиків на стадії конкурент-
ного розгляду варіантів реалізації проектів дПП доцільно 
доповнити оцінними процедурами на стадіях практичної 
реалізації проекту, а також стадії аналізу реалізованого 
проекту та його завершення (рис. 1).

По-друге, в контексті підвищення ефективності вико-
ристання механізму регулювання дПП в україні в умовах 
децентралізації управління та переходу на моделі підви-

щення рівня самостійності у ході формування та вико-
ристання місцевих бюджетів вагомого значення набуває 
процес диверсифікації рекомендованих до використання 
моделей партнерства за окремими регіонами держави. 
для цього слід регулярно здійснювати інтегральне оціню-
вання фактичного стану та перспектив поширення дПП у 
складі показників регіонального рівня формування. лише 
за результатами такого оцінювання може бути запропо-
новано пріоритетні заходи регулятивного впливу оду на 
реалізацію процедур партнерства за участі усіх зацікавле-
них сторін співпраці.

По-третє, необхідно здійснювати постійні удоскона-
лення вже функціонуючої моделі «матриці ризиків» реалі-
зації проектів дПП, розширювати перелік категорій ризи-
ків, уточнювати місця їх дислокації, що у подальшому 
може бути використано для розроблення деталізованих 
карт засобів їх запобігання, послаблення та усунення.

По-четверте, через ту обставину, що чинний в укра-
їні механізм регулювання дПП підпадає під вплив 
характерних для всіх країн факторів ризику та недосяг-
нення сторонами партнерства, обумовлених попередніми 
домовленостями економічних інтересів, а сам процес 
регулювання економічного розвитку регіону переслідує 
мету задоволення життєвих потреб не лише сторін парт-
нерства, що перебувають у комерційних відносинах, але 
й усього загалу стейкхолдерів (передусім, населення як 
постачальника усіх видів ресурсів, а саме виробничих, 
трудових, грошових), попередня експертиза проектів 
партнерства повинна передбачати обов’язкові розрахунки 
грошових потоків, а саме операційної та інвестиційної 

 
рис. 1. система показників оцінювання ефективності реалізації проектів дпп в регіональній інфраструктурі
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діяльності, а також показників суспільної ефективності 
інвестиційних проектів дПП; операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності на стадії визначення показників 
комерційної ефективності в аналогічному переліку показ-
ників; операційної та інвестиційної діяльності у разі оці-
нювання бюджетної ефективності інвестиційного проекту 
дПП з розрахунками бюджетного ефекту, дисконтованого 
бюджетного ефекту з урахуванням коефіцієнта розподілу, 
індексу прибутковості бюджетних гарантій, внутрішньої 
норми бюджетної ефективності [22].

По-п’яте, «дорожні карти» на шляху усунення мож-
ливих загроз реалізації проектів партнерства за місцями 
дислокації у ході здійснення регулятивних дій оду 
мають обов’язково передбачати перелік заходів техніко-
економічного обґрунтування, юридичної експертизи, 
аудиту з трансакційного ціноутворення, формування сис-
теми нефінансових критеріїв для оцінювання приватних 
партнерів, тайм-менеджменту, інжинірингової експер-
тизи, антикризового менеджменту, управління компетен-
ціями, операційного менеджменту, менеджменту надзви-
чайними ситуаціями, використання новітніх фінансових 
інструментів, поглибленого технічного аналізу, управ-
ління рамковими угодами, гарантування від непередбачу-
ваного впливу зовнішніх ризиків та форс-мажору, управ-
ління постійними змінами.

По-шосте, з організаційної точки зору необхідним є 
розширення переліку етапів реалізації проектів дПП, які 
повинні передбачати визначення інтересів сторін співп-
раці з метою обрання конкретного механізму дПП; аналіз 
варіантів задоволення потреб проекту; попередній аналіз 
придатності об’єкта до реалізації; технічний, юридичний, 
ринковий, фінансовий, екологічний аналіз проекту дПП; 
дослідження проекту на ризики, прибутковість, доступ-
ність та цінність для споживачів; дослідження цінності 
проекту співпраці для ринку; проведення обов’язкового 
тендеру; розрахунок обсягів державного фінансування 
для неприбуткових проектів дПП; забезпечення можли-
вості моніторингу проекту дПП замовником.

По-сьоме, придатною для практичного використання 
в урахуванням специфіки вітчизняного законодавства у 
сфері дПП визнано модель «змішаного контракту жит-
тєвого циклу» (зкжц) (DBFM) [23], що, на відміну від 
традиційного «контракту життєвого циклу» (кжц) – 
модифікації PFI, що є аналогом DBFO (Design – Build – 
Finance – Operate) дПП, передбачає його використання у 
поєднанні з «мікстом структурних та інвестиційний фон-
дів», застосування яких є превалюючим у Єс протягом 
програмного періоду 2014–2020 рр. (рис. 2).

згідно з розробленою моделлю зкжц визначено як 
контрактну форму дПП, за якої державний партнер на 
конкурсній основі укладає з приватним партнером угоду 

на проектування, будівництво та експлуатацію об’єкта 
протягом всього життєвого циклу, здійснює оплату про-
екту рівними частинами лише після його введення в екс-
плуатацію за умови підтримання приватним партнером 
об’єкта відповідно до визначених функціональних вимог. 
залучення інвестиційних коштів за одним з п’яти варіан-
тів регламентується за аналогією до блендингу структур-
них та інвестиційних фондів з проектами дПП, що розро-
блені Європейським центром експертизи [24].

Перевагами для оду у разі реалізації моделі зкжц 
є делегування процесу справляння соціально значимих 
для держави функцій приватному капіталу; мінімізація 
ризиків неякісного проектування; уникнення ризику роз-
риву відповідальності приватного партнера за проекту-
вання та будівництво об’єкта інфраструктури; усунення 
фінансових ризиків неналежної експлуатації; уникнення 
непередбачуваних майбутніх витрат на підтримання інф-
раструктури. вигоди приватного партнера полягають 
у можливості отримати крупний контракт на життєвий 
цикл об’єкта інфраструктури, бути вільним у процесі 
вибору проектних та технічних рішень; фінансовій гаран-
тії з боку держави у процесі залучення коштів приватним 
партнером; уникненні ризику попиту.

По-восьме, запровадження оду обов’язкових про-
цедур моніторингу реалізації дПП у разі використання 
традиційних моделей партнерства пропонується здій-
снювати за алгоритмом, за якого об’єктом моніторингу 
виступають показники ефективності (рис. 1) або їх дис-
контовані величини.

висновки. дієва модернізація розвитку проектів дПП 
в україні з урахуванням досвіду реформування їх системи 
у великій Британії повинна базуватись на таких засадах: 
уточнення сутнісних характеристик проектів партнерства 
з урахуванням усіх особливостей функціонування наці-
ональної економіки; раціоналізація національної моделі 
розвитку дПП; оновлення переліку цілей реалізації полі-
тики дПП; розширення переліку видів економічної діяль-
ності, на які поширюється практика реалізації угод про 
співпрацю; розширення переліку різновидів юридичного 
оформлення угод; перегляд підходів до розширення пере-
ліку суб’єктів господарювання, що можуть виступати з 
ініціативою про укладання угод про партнерство; розши-
рення та уточнення змісту окремих стадій реалізації дПП; 
удосконалення чинного законодавства з питань регулю-
вання дПП; розширення повноважень сторін участі в уго-
дах; удосконалення засобів та прийомів управління ризи-
ками здійснення угод дПП; розробка дієвого механізму 
гарантування повернення інвестованих коштів учасників 
угод про співпрацю оду та приватного бізнесу; організа-
ція постійного моніторингу проектів дПП; розробка меха-
нізму реалізації «незатребуваних проектів» співпраці.
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аннотация. целью публикации является исследование и обобщение теоретико-методических основ осуществле-
ния государственно-частного партнерства (гчП) в масштабах национальной экономики, а также разработка рекомен-
даций по формированию, практическому использованию и дальнейшему улучшению механизма его государственного 
регулирования. обобщаются методологические подходы к определению сущности гчП и содержанию механизма его 
регулирования, уточняется классификация современных форм и методов регулирования гчП, систематизируется опыт 
великобритании в вопросах использования современных форм регулирования с целью его применения в экономике 
украины, исследуются особенности управления процессом партнерства органов государственного управления (огу) и 
частного бизнеса на разных уровнях национальной экономики, а также связанные с этим особенности функционирова-
ния механизма регулирования гчП.

ключові слова: державно-приватне партнерство, механізм регулювання, форми та методи державного регулюван-
ня, ризики реалізації проектів дПП, фінансування проектів дПП, моніторинг проектів дПП.

Summary. The purpose of this publication is to summarize the methodological approaches to definition of essence of the 
category “public-private partnerships” and the content of the mechanism of the regulation of its development in Ukraine; im-
prove the classification of the forms and methods of the regulation of the PPP; generalize the current international experience of 
using different forms of the regulation of the PPP for its use in the economy of Ukraine; explore the methodological and mana-
gerial aspects of the increasing of the efficiency of impact of the mechanism of the regulation of the PPP to solve issues of the 
social and economic development by preventing the inherent risks; to develop strategic directions for using the UK experience 
of building the mechanism of the regulation of the PPP in Ukraine; to develop proposals for the organization of monitoring of 
the PPP procedures.

Key words: public-private partnerships, regulatory mechanism, forms and methods of state regulation, risks of PPP projects, 
financing of PPP projects, monitoring of PPP projects.
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впровадженнЯ БенчМаркінгу З МетоЮ підвиЩеннЯ соціальноЇ 
відповідальності підприЄМств на ринку продовольчиХ товарів

EMBEDDING OF BENCHMARKING AIMED TO BOOST THE SOCIAL 
RESPONSIBILITY OF BUSINESS ON THE PROVISIONS MARKET

анотація. у роботі розглянуто методологію використання бенчмаркінгу з метою підвищення соціальної відпо-
відальності бізнесу та його маркетингу на ринку продовольчих товарів. наведено приклади успішних стратегій підви-
щення соціальної відповідальності зарубіжних підприємств. обґрунтовано, що бенчмаркінг є ефективним інструмен-
том підвищення соціальної відповідальності вітчизняних суб’єктів господарювання.

ключові слова: бенчмаркінг, соціальна відповідальність бізнесу, соціальна відповідальність маркетингу, підпри-
ємство.

вступ та постановка проблеми. досвід зарубіж-
них компаній свідчить про високу ефективність впрова-
дження стратегій, покликаних забезпечити підвищення 
рівня соціальної відповідальності бізнесу та його марке-
тингу. однак детальний аналіз практики українських під-
приємств, що працюють на ринку продовольчих товарів, 
свідчить про безвідповідальність компаній і реалізацію 
поодиноких соціальних ініціатив замість інтеграції сис-
темного підходу, покликаного забезпечити високий рівень 
соціальної відповідальності. в таких умовах ефективним 
інструментом підвищення соціальної відповідальності 
постає бенчмаркінг, який дає змогу вивчити досвід інших 
компаній та ефективно його імплементувати з урахуван-
ням відмінностей і потреб кожного окремого підприєм-
ства.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
формування і забезпечення соціальної відповідальності 
суб’єктів господарювання розглядали у своїх робо-
тах такі відомі зарубіжні вчені, як, зокрема, р. акерман, 
г. Боуен, д. вуд, к. девіс, П. друкер, а. керолл, Ф. кот-
лер, т. левітт, дж. Макгуір, лі ненсі, М. Портер, л. Пре-
стон, дж. рассел, с. сеті, М. Фрідман.

значний внесок у розробку теоретичних і прикладних 
аспектів підвищення соціальної відповідальності бізнесу 
зробили українські та російські вчені, такі як, зокрема, 
Ф. аделькін, М. Бутко, н. Борецька, о. гетьман, н. дем-
ченко, л. дідик, в. жуковська, л. коломієць, М. Мель-
ник, г. назарова, М. окландер, П. орлов, Ю. Петруня, 
М. саприкіна, н. супрун, н. ткаченко, р. Хачатуров, 
в. Шаповал, М. Шефер, р. Ягутян.

дослідженню сутності соціальної відповідальності 
маркетингу присвятили свої наукові праці провідні 
вітчизняні і зарубіжні вчені, такі як, зокрема, д. акімов, 
л. амджадін, дж. Боуен, т. галт, а. градов, е. демінг, 
к.л. келлер, Ф. котлер, ж.-ж. ламбен, дж. Макейнз, 
М. окландер, П. орлов, р. рейденбах, П. робін, дж. Хар-
рінгтог, Ш. Харрісон.

Бенчмаркетинг досліджували р.к. кемп, к. дервітсіо-
тіс, і. Прайс, е. Білокоровін, а. ерков, П. Перерва, ж. гор-
ностаева, Б. кузнецов, о. Михайлова та інші вчені.

детальний аналіз праць провідних науковців свідчить 
про недостатню обґрунтованість ефективності викорис-
тання інструмента бенчмаркінгу з метою підвищення 
рівня соціальної відповідальності бізнесу та його марке-
тингу на ринку продовольчих товарів. це питання потре-
бує подальшого дослідження.

Метою статті є обґрунтування доцільності викорис-
тання інструмента бенчмаркінгу з метою підвищення 
соціальної відповідальності підприємств на ринку продо-
вольчих товарів.

результати дослідження. дослідженням проблеми 
соціальної відповідальності суб’єктів господарювання та 
їх маркетингу займається широке коло вітчизняних і зару-
біжних дослідників. дефініції соціальної відповідаль-
ності бізнесу можна згрупувати за чотирма напрямами:

– відповідальність як добровільні зобов’язання ком-
паній;

– відповідальність як спосіб управління підприєм-
ством;

– відповідальність як система моральних норм;
– відповідальність за вплив рішень компанії;
– відповідальність як об’єкт державної політики 

[1, с. 235–236].
на думку автора, фундаментом соціальної від-

повідальності бізнесу є соціально-відповідальний 
маркетинг, який є сукупністю виробничих відносин, 
необхідних для забезпечення ефективної взаємодії 
між попитом та пропозицією в умовах конкурентного 
обміну для найбільш повного задоволення потреб чле-
нів суспільства шляхом дотримання вимог чинного 
законодавства, забезпечення високої якості товарів і 
послуг, забезпечення гідних і безпечних умов праці на 
підприємстві, інформаційної відкритості і екологічної 
відповідальності підприємства, чесного рекламування 
товарів і реалізації соціальних ініціатив з метою отри-
мання конкурентних переваг на ринку [2, c. 29]. При 
цьому соціальні ініціативи – це лише один із напрямів 
соціальної відповідальності підприємства, і їх реаліза-
ція без виконання інших вимог не означає, що таку ком-
панію можна вважати відповідальною.
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визначення соціальної відповідальності бізнесу 
та його маркетингу підкріплене результатами аналізу 
чинного законодавства україни. таким чином, можна 
виділити такі шість напрямів реалізації соціальної від-
повідальності бізнесу: дотримання вимог чинного зако-
нодавства; забезпечення високої якості товарів і послуг; 
забезпечення гідних і безпечних умов праці на підпри-
ємстві; інформаційна відкритість підприємства і чесне 
рекламування товарів; екологічна відповідальність під-
приємства; реалізація соціальних ініціатив суб’єктом гос-
подарювання [1, c. 236].

ефективним інструментом підвищення соціальної від-
повідальності бізнесу є проведення бенчмаркінгу з метою 
вивчення досвіду зарубіжних суб’єктів господарювання. 
Бенчмаркінг як економічний термін з’явився у 1972 
році в інституті стратегічного планування кембриджа 
(сШа). за визначенням р.к. кемпа, керівника глобальної 
мережі бенчмаркінгу, бенчмаркінг – це «постійний про-
цес вивчення і оцінки товарів, послуг, досвіду виробни-
цтва найсерйозніших конкурентів або тих компаній, які є 
визнаними лідерами в своїх сферах» [3, с. 152].

нині не існує єдиного підходу до визначення сут-
ності бенчмаркінгу, дефініції не відображають особли-
востей використання інструмента бенчмаркінгу з метою 
підвищення соціальної відповідальності бізнесу та його 
маркетингу, тому у нашому дослідженні доцільно вико-
ристовувати таке визначення, розроблене автором: бенч-
маркінг – це систематичний процес вивчення й оцінки 
продуктів, бізнес-процесів, організаційних структур, 
фінансових показників, стратегій розвитку найбільш 
успішних компаній з метою удосконалення діяльності 
підприємства і підвищення його соціальної відповідаль-
ності.

за результатами дослідження напрацювань вітчизня-
них і зарубіжних вчених можна виокремити шість етапів 
розвитку бенчмаркінгу (рис. 1) [4, c. 44; 5, c. 172].

вчені називають такі переваги використання бенчмар-
кінгу порівняно з іншими інструментами:

– на основі результатів аналізу показників, функцій, 
процесів та стратегій інших підприємств можна з міні-
мальними фінансовими витратами вдосконалити бізнес-
процеси компанії;

– використання досвіду конкурентів та успішних під-
приємств з неконкурентного середовища дає змогу скоро-
тити витрати, підвищити прибуток і оптимізувати вибір 
стратегії діяльності;

– орієнтація на кращі практики з подальшим синер-
гуванням результатів дає змогу досягати рівня конкурен-
тів і перевершити його [6, с. 814].

відповідно до методології проведення бенчмаркінгу 
під час використання цього інструмента на підприємстві 
з метою підвищення його рівня соціальної відповідаль-
ності слід виконати сім етапів (рис. 2).

звичайно, основоположним етапом, успішність про-
ходження якого є запорукою високої ефективності про-
ведення бенчмаркінгу, є це вибір об’єкта проведення 
аналізу. об’єктами проведення бенчмаркінгу можуть 
виступати продукція і послуги; фінансові показники 
діяльності суб’єкта господарювання; бізнес-процеси; 
стратегічні альтернативи; система управління підприєм-
ства та система управління персоналом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другий етап   сформувати команду спеціалістів 

Третій етап   визначити перелік показників 

Шостий етап   визначити напрями покращення 

П’ятий етап   зібрати і проаналізувати дані 

Четвертий етап  обрати еталон для порівняння 

Перший етап   обрати об’єкт бенчмаркінгу 

Сьомий етап   запровадити план дій 

рис. 2. етапи проведення бенчмаркінгу на підприємстві

Під час проведення бенчмаркінгу особливу увагу 
слід приділити вибору підприємств, досвід яких слушно 
вивчити з метою підвищення соціальної відповідальності 
українських компаній. також важливим етапом є вибір 
країни базування виробничих потужностей підприємства, 
аналіз діяльності якого буде проводитись. рівень соці-
альної відповідальності підприємств тісно пов’язаний з 
якістю державного регулювання економіки, тому вибір 
країни слушно проводити за такими показниками, як 
«рівень економічної свободи» і «розмір ввП».

індекс економічної свободи – показник, за яким дослід-
ницькі центри “The Heritage Foundation” та “The Wall Street 
Journal” щорічно публікують рейтинг країн світу за такими 
чотирма групами показників, як верховенство права, обме-
жений уряд, регуляторна ефективність, відкритість ринків. 
таким чином, країни можна об’єднати у такі п’ять груп: 
вільні країни; переважно вільні країни; помірно вільні кра-
їни; переважно не вільні країни; не вільні країни [7].

рівень економічної свободи країн доцільно зіставити 
з розміром ввП країни. Порівняльний аналіз показників 
ввП на душу населення у 2016 році та індексу еконо-
мічної свободи свідчить про користь забезпечення права 
власності, подолання корупції, фіскальної свободи та від-
критих ринків (табл. 1): із 10 країн 4 належать до категорії 
«вільні країни», ще 4 країни зараховано до групи «пере-
важно вільні країни», що свідчить про наявність тісного 
зв’язку між рівнем економічної свободи і рівнем ввП на 
душу населення. лише Макао – провінція кнр – посідає 
високу позицію у рейтингу і належить до категорії пере-
важно не вільних країн [8].

у рейтингу країн світу за розміром ввП 
і за розміром ввП на душу населення у 2016 
році україна посідає 66 і 138 місця відповідно 
зі 190 країн світу, за індексом економічної 
свободи належить до групи не вільних країн.

з метою розробки рекомендацій щодо 
підвищення соціальної відповідальності 
суб’єктів господарювання на рівні підпри-
ємств і на державному рівні україни про-
аналізуємо досвід бізнесу Швейцарії – кра-
їни, яка посідає друге місце у рейтингу країн 
світу за розміром ввП на душу населення у 
2016 році і належить до групи країн з віль-
ною економікою.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шостий етап            конкурентно-синергетичний бенчмаркінг 

Другий етап   конкурентний бенчмаркінг 

Перший етап   реінженірінг 

Третій етап   процесний бенчмаркінг 

Четвертий етап  стратегічний бенчмаркінг 

П’ятий етап   глобальний бенчмаркінг 

рис. 1. етапи розвитку бенчмаркінгу
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серед швейцарських підприємств, які працюють на 
ринку продовольчих товарів, на особливу увагу заслу-
говують такі компанії, як “Nestlé”, “Emmi”, “Hügli”, 
“Lindt&Sprüngli”, “Rahm AG”, “Bell” та “JOWA”; вони 
є лідерами на ринку продовольчих товарів Швейцарії 
і країн Єс [9; 10]. детально розглянемо досвід перших 
п’яти з перелічених підприємств.

компанія “Nestlé” була створена у 1866 році у Швей-
царії, вона дотримується у своїй діяльності принципів 
глобального договору оон і GRI, а також запровадила 
показники досягнення успіху у таких чотирьох напрямах, 
як харчування, розвиток сільських територій, вода та ста-
лий екологічний розвиток (табл. 2) [11].

компанія “Nestlé” зазначає, що підприємство може 
успішно довгостроково працювати лише тоді, коли гене-
рує додану вартість не тільки для акціонерів, але й для 
суспільства. серед стейкхолдерів компанії слід назвати 
акціонерів та фінансову спільноту; галузеві та торго-
вельні об’єднання; спільноти; вищі навчальні заклади; 
споживачів і відкритість загалом; клієнтів; постачальни-

таблиця 1
взаємозв’язок між розміром ввп  

на душу населення і рівнем економічної свободи  
провідних країн світу у 2016 році

№ країна
розмір ввп на 

душу населення 
у 2016 році, 

млрд. дол. сШа

група країн 
за рівнем 

економічної 
свободи у 2016 році

1. люксембург 105,829 переважно вільні
2. Швейцарія 79,578 вільні
3. норвегія 71,497 вільні
4. Макао (кнр) 67,013 переважно не вільні
5. ірландія 65,871 вільні
6. катар 60,733 переважно вільні
7. ісландія 57,889 переважно вільні
8. сШа 57,294 переважно вільні
9. данія 53,243 вільні
10. сінгапур 53,053 вільні
…

138. україна 2,052 не вільні

№ основні показники успіху GRI
1. Харчування

1.1 Продукти, які відповідають вимогам комі-
сії “Nestlé” з харчування G4-EC1

1.2 кількість перероблених продуктів, специ-
фічних для харчування G4-FP7

1.3
кількість продуктів з низьким вмістом 
натрію, цукру, транс-жирів, жирів, калорій 
і штучних барвників

G4-FP6

1.4 кількість продуктів, які було проаналізо-
вано і покращено G4-PR1

1.5 Продукти з активними інгредієнтами, які 
захищено маркою G4-PR1

1.6 Продукти із компасом харчування “Nestlé” G4-PR3

1.7 Продукти, на яких вказані нормативи 
щоденного споживання G4-PR3

1.8 Продукти з нестандартними порціями G4-PR3
1.9 одиниці, які позиціоновані як популярні G4-EC1

1.10 Продукти, які позиціоновані як популярні G4-EC1

1.11
телевізійна реклама “Nestlé” для дітей 
віком до 12 років, яка відповідає керівним 
вимогам з реалізації соціально-відпові-
дального маркетингу

G4-PR7

1.12

Порушення керівних принципів “Nestlé” 
і вимог реалізації Міжнародного кодексу 
всесвітньої організації захисту здоров’я 
щодо продажу продуктів, які заміщують 
материнське молоко

G4-PR7

1.13
співробітники у продажу продуктів харчу-
вання для немовлят у країнах з високим ризи-
ком, в яких також впроваджуються положення 
всесвітньої організації захисту здоров’я

G4-PR6

2. розвиток сільських територій

2.1 частка постачальників, які відповідають 
кодексу постачальників “Nestlé” G4-FP1

2.2 частка обсягу покупок, що відповідає 
кодексу постачальників“Nestlé” G4-FP1

3. вода
3.1 загальний обсяг забору води G4-EN8
4. сталий екологічний розвиток
4.1 використання сировини G4-EN1
4.2 Матеріали для упакування G4-EN1

енергія

4.3 загальне споживання енергії із відновлю-
ваних джерел G4-EN3

№ основні показники успіху GRI
4.4 загальне пряме споживання енергії G4-EN3

4.5 загальне пряме споживання енергії з від-
новлюваних джерел G4-EN3

4.6 загальне непряме споживання енергії G4-EN4
Біорізноманіття

4.7 загальна площа місць виробництва у захи-
щених зонах G4-EN11

викиди, сточні води і відходи
4.8 Прямі викиди парникових газів G4-EN15
4.9 непрямі викиди парникових газів G4-EN16
4.10 загальний обсяг сточних вод G4-EN22
4.11 середня якість води G4-EN22
4.12 Побічні продукти G4-EN23
4.13 відходи для утилізації G4-EN23

управління екологічною сталістю

4.14 Місця виготовлення продукції, сертифіко-
вані ISO 14001
Права людини і відповідність

5.1 загальна кількість повернень продукції 
або порушення відповідності G4-PR2

5.2 кількість проведених оцінок наслідків 
порушення прав людини G4-HR9

5.3 кількість співробітників, які пройшли 
навчання з прав людини
співробітники

6.1 Персональний склад
6.2 загальна кількість нових призначень G4-LA1

6.3 загальна кількість звільнених співробіт-
ників G4-LA1

6.4 випадки, пов’язані з пораненнями і захво-
рюваннями G4-LA6

6.5 загальна кількість нещасних випадків і 
захворювань G4-LA6

6.6 загальна кількість смертельних випад-
ків G4-LA6

6.7 середньорічна кількість годин навчання 
на співробітника G4-LA9

6.8 управлінські посади, які обіймають жінки G4-LA12

6.9 Місцеві учасники правлінь підприємства у 
країнах, що розвиваються G4-EC6

таблиця 2
основні показники досягнення успіху компанії “Nestlé”
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ків (зокрема, фермерів і малих фермерів); співробітників 
та їх представників; неурядові організації; відділи техніч-
ного контролю; уряди; громадські організації. за активної 
участі стейкхолдерів компанією “Nestlé” було розроблено 
і погоджено основні напрями реалізації програми соці-
альної відповідальності бізнесу (табл. 3) [11].

Можна зробити висновок, що компанія “Nestlé” 
активно працює у напрямі підвищення соціальної відпові-
дальності і дотримання принципів глобального договору 
оон і GRI, проводить моніторинг діяльності всіх підроз-
ділів компанії, оцінює вплив суб’єктів господарювання на 
навколишнє середовище і всіх стейкхолдерів, впроваджує 
і реалізовує програми сталого розвитку з метою досяг-
нення високих результатів. звичайно, важливу роль віді-
грає унікальний досвід компанії – 150 років на ринку – і 
здійснення операцій у 83 країнах світу на 448 фабриках і 
підприємствах. це дає змогу розробити унікальну мето-
дику оцінки впливу у різних країнах світу, агрегувати 
показники і зосередитись на програмах підвищення соці-
альної відповідальності бізнесу.

Швейцарська група компаній “Emmi”, заснована у 
1907 році, спеціалізується на виготовленні молочних про-
дуктів. станом на кінець 2015 року компанія входила до 
переліку 10 підприємств Швейцарії з найвищою репута-
цією, її чистий прибуток склав 120,0 млн. швейцарських 

франків, кількість співробітників сягнула 5 400 осіб, про-
дукція експортується у 60 країн світу, дочірні підприєм-
ства працюють у 13 державах [12].

кодекс поведінки компанії “Emmi” підкреслює перш 
за все необхідність неухильного дотримання вимог зако-
нів, забезпечення гідних умов праці та виключно високої 
якості продукції (табл. 4) [13].

однак компанією “Emmi” не було розроблено чітких 
метрик проведення оцінки рівня соціальної відповідаль-
ності підприємства за кожним із напрямів, компанія не 
інформує споживачів про досягнуті кількісні результати і 
не приділяє належної уваги розробці програм підвищення 
соціальної відповідальності з урахуванням інтересів різ-
них зацікавлених сторін.

інша видатна швейцарська компанія, яка працює на 
ринку продовольчих товарів, – компанія “Hügli”, засно-
вана у 1935 році. це сімейна міжнародна компанія, її 
валовий прибуток у 2015 році склав 30,6 млн. швейцар-
ських франків [14]. Правління компанії зазначає, що 
соціальна та екологічна надійність підприємства важли-
віша за короткостроковий прибуток, а тому приділяє осо-
бливу увагу програмам розвитку персоналу, підтримки 
здоров’я, впровадження технологічних інновацій, прискі-
пливого вибору сировини, використання альтернативних 
джерел енергії. особлива увага приділяється якості про-

№ основні напрями реалізації програми соціальної 
відповідальності

1. Харчування, здоров’я та самопочуття

1.1 Проведення наукових досліджень дитячого харчу-
вання

1.2 дослідження у сферах харчування і здоров’я у галу-
зевій кооперації

1.3 технічно врівноважені продукти харчування для 
дітей

1.4 зниження ризиків голодування шляхом накопичення 
мікропоживних речовин

1.5 Менше натрію (солі) у продукції
1.6 Менше цукру у продукції

1.7 зниження вмісту насичених жирів і видалення транс-
жирів із продукції

1.8 Підтримка споживання злакових продуктів  
і овочів

1.9 інформування і роз’яснення щодо поживної цінності 
на упакуванні

1.10 дані щодо розміру порцій для споживачів

1.11 Підтримка здорового харчування і здорового способу 
життя, зокрема спорту

1.12 Підтримка вживання здорових напоїв і підтримка 
здорового способу життя

1.13 Програми роз’яснення щодо формування кращих 
традицій харчування і годування

1.14 соціально-відповідальні маркетингові комунікації, 
спрямовані на дітей

1.15 соціально-відповідальні продажі продуктів, які замі-
нюють материнське молоко

2. розвиток сільських територій

2.1 Поширення рамкових програм з розвитку сільських 
територій

2.2 запровадження відповідальних закупок у ланцюгу 
поставок 

2.3 Поширення “Nestlé Cocoa Plan” серед фермерів, які 
вирощують какао

2.4 Постійне покращення ланцюгу поставок сирих каво-
вих зерен

№ основні напрями реалізації програми соціальної 
відповідальності

3. вода

3.1 Покращення ефективності і надійності водопоста-
чання у процесі виробництва

3.2 впровадження кращої політики використання водних 
ресурсів

3.3 дієва обробка стічних вод

3.4 співпраця з постачальниками, особливо у народному 
господарстві

3.5
Підвищення чутливості до економного використання 
води і покращений доступ до води та санітарної 
обробки в процесі створення додаткової вартості

4. сталий екологічний розвиток
4.1 ефективне використання ресурсів у процесі виробництва

4.2 роль першопрохідця у змінах, пов’язаних зі зміною 
клімату

4.3 Підтримка прозорості і проактивної, довготривалої 
політики щодо зміни клімату

4.4 Покращення безпеки упакування для навколишнього 
середовища

4.5 оцінка і зниження впливу продукції на навколишнє 
середовище

4.6 готовність до надання коректної інформації про 
навколишнє середовище

4.7 збереження природних ресурсів, зокрема лісів
5. співробітники, права людини, відповідність

5.1 оцінка наслідків порушення прав людини і пошук 
рішень

5.2 усунення праці дітей у важливих категоріях продукції

5.3 гарантування, що всі можуть повідомити про пору-
шення політики відповідності

5.4 Подолання корупції і хабарництва

5.5 гарантування сертифікованої системи страхування і 
охорони здоров’я 

5.6 гендерна рівновага серед співробітників на підприємстві

5.7 навчання з основ ведення бізнесу, харчування і ста-
лого екологічного розвитку

5.8 впровадження ініціативи “Global Youth” на всіх під-
приємствах

таблиця 3
основні напрями реалізації програми соціальної відповідальності компанії “Nestlé”
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таблиця 4
положення кодексу поведінки компанії “Emmi”

напрями основні положення кодексу 
поведінки компанії “Emmi”

1. Якість про-
дукції

Продукти мають завжди відпові-
дати вимогам клієнтів і споживачів. 
на постійній основі проводяться 
аудит процесів, способів роботи і 
засобів контролю; перевірка про-
дукції, сировини і засобів вироб-
ництва.

2. Безпечність 
і здоров’я

компанія використовує лише без-
печне обладнання і проводить 
необхідні попереджувальні заходи, 
щоб забезпечити гідні умови праці 
працівників і запобігти нещасним 
випадкам.

3. навколишнє 
середовище

Метою компанії є здійснення 
якнайменшого впливу на навко-
лишнє природне середовище, тому 
необхідною вимогою є дотримання 
розроблених керівних принципів і 
галузевих стандартів.

4. гідні умови 
праці

компанія піклується про те, щоб 
працівники отримували відпо-
відну їх роботі заробітну плату, а 
тривалість робочого дня була вста-
новлена відповідно до найнижчих 
вимог законодавства.

5. рівність

компанія дбає про робочі місця, 
вільні від проявів будь-якої дис-
кримінації, особливо за кольором 
шкіри, віком, статтю, громадян-
ством або релігією. це є табу для 
всіх підприємств компанії.

6. інтеграція

вибір партнерів може проходити 
лише на основі показників їх успіш-
ності і не може бути наслідком 
особистих вподобань. заборонено 
приймати особисті подарунки або 
запрошення від ділових партнерів.

7. закони
компанія вимагає від усіх співро-
бітників, щоб вони дотримувались 
у своїй діяльності норм чинного 
законодавства.

таблиця 5
сертифікація продукції компанії “Hügli”  

на ринках країн Європи
№ країна отримані сертифікати

1. Швейцарія

– глобальний стандарт безпечності продуктів 
харчування BRC;
– Європейський біологічний сертифікат інсти-
туту екології ринку;
– сертифікат круглого столу зі сталості паль-
мової олії;
– ISO 9001

2. німеччина

– екологічний сертифікат BCS;
– глобальний стандарт безпечності продуктів 
харчування BRC;
– сертифікат Європейського інституту серти-
фікації Халяль;
– сертифікат Міжнародного харчового стандарту;
– сертифікат круглого столу зі сталості паль-
мової олії;
– сертифікат охорони навколишнього середовища

3. австрія
– сертифікат наглядової ради аквакультури;
– сертифікат Морської наглядової ради;
– сертифікат компанії «австрія біо-гарантія»;
– сертифікат Міжнародного харчового стандарту

4. італія

– глобальний стандарт безпечності продуктів 
харчування;
– сертифікат Міжнародного харчового стандарту;
– сертифікат інституту екологічної та етичної 
сертифікації

5. чехія

– сертифікат на екологічну/біологічну відпо-
відність ABCERT;
– глобальний стандарт безпечності продуктів 
харчування BRC;
– сертифікат Ekokom;
– сертифікат зеленого місця;
– сертифікат круглого столу зі сталості паль-
мової олії;
– сертифікат Міжнародного харчового стандарту

6. велика 
Британія

– глобальний стандарт безпечності продуктів 
харчування BRC;
– сертифікат круглого столу зі сталості паль-
мової олії;
– сертифікат з відповідності упакування 
модулю ASDA

7. іспанія сертифікат комітету з екологічного аграрного 
господарства

таблиця 6
напрямки забезпечення сталого розвитку компанії “Lindt&Sprüngli”

стале постачання стале виробництво стале споживання

захищені поставки сировини зміни клімату і викиди парникових 
газів задоволення споживачів та клієнтів

навчання фермерів і формування вмінь вплив на навколишнє середовище упа-
кування Якість продукції

аграрний розвиток вода та сточні води Безпечність продукції
Біорізноманіття і родючість ґрунту задоволення і втримання працівників генетично модифіковані організми

інвестування у сільську інфраструктуру соціальний захист і компенсації інформація про продукцію та марку-
вання

дотримання стандартів праці здоров’я і безпека, пов’язані із зайня-
тістю Маркетинг і практика рекламування

зміни клімату і викиди парникових 
газів розвиток і навчання робітників

різноманіття сортів какао Баланс життя і роботи
робоча культура
відходи і переробка
різноманіття та рівні можливості
Місцевий економічний розвиток
корупція та антиконкурентна поведінка
Філантропія
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дукції та її сертифікації, тому у кожній країни, на ринках 
якої працює “Hügli”, було отримано відповідний сертифі-
кат якості (табл. 5) [14].

на жаль, компанія “Hügli” не надає інформації щодо 
кодексу поведінки або кодексу соціальної відповідаль-
ності підприємства, метрик виміру успішності реаліза-
ції соціальних програм, однак можна прослідити чотири 
напрями реалізації соціальної відповідальності у групі 
компаній: піклування про робітників, забезпечення висо-
кої якості продукції, піклування про природне навко-
лишнє середовище, економія ресурсів.

Мабуть, одним із найвідоміших швейцарських підпри-
ємств є компанія “Lindt&Sprüngli”, заснована у 1845 році. 
станом на кінець 2015 року чистий прибуток компанії 
склав 381,0 млн. швейцарських франків, кількість співро-
бітників сягнула понад 13 тис. осіб, виробничі потужності 
компанії знаходяться у 12 країнах світу, продукція про-
дається у 120 країнах [15]. сталість розвитку підприєм-
ства “Lindt&Sprüngli” забезпечується діяльністю у трьох 
напрямах – стале постачання, стале виробництво, стале 
споживання – і проведенням моніторингу за показниками, 
які наведено у табл. 6.

Бізнес-модель компанії “Lindt&Sprüngli” спирається 
на якість продукції, інновації та сталість, що дає змогу 
забезпечити глобальну присутність компанії, високий 
рівень маркетингу, продуктивні торговельні зв’язки і 
використання технологій. також підприємство звертає 
особливу увагу на надання зацікавленим сторонам прозо-
рої та детальної інформації про підприємство.

детальний аналіз практик компанії “Lindt&Sprüngli”, 
спрямованих на підвищення рівня соціальної відповідаль-
ності підприємства, свідчить про глибокий аналіз впливу 
дій підприємства на зацікавлених сторін і навколишнє 
середовище, високу зацікавленість компанії у сталому 
зростанні та підтримці розвитку місцевих громад.

Підприємство “Rahm AG”, засноване у 1945 році, 
займається переробкою виноматеріалів і виготовленням 
вина у німецькій частині Швейцарії. основа соціальної 
відповідальності компанії – це якість продукції, обслуго-
вування споживачів та інформування про успіхи підпри-
ємства на ринку [16].

у 2009 році компанія отримала сертифікат за стандар-
том глобальної ініціативи з безпечності продукції (Global 
Food Safety Initiative – IFS), а щорічно вона проходить 
зовнішній аудит на дотримання вимог стандарту. ком-
панія “Rahm AG” також фінансує діяльність фонду, який 

активно підтримує соціальні проекти, серед яких слід 
назвати будинок для переселенців у вірменії; будівельні 
роботи у селищі в афганістані; будівництво шкільних 
приміщень в укані; змагання з хокею для безпритульних 
дітей; підтримку здорового способу життя серед молоді; 
спонсорську допомогу регіональній жіночій команді з 
футболу [16].

компанія “Rahm AG” приділяє увагу сертифікації і 
стандартизації продукції і реалізації соціальних ініціатив. 
однак ще потребують розширення напрями реалізації 
соціальної відповідальності компанії, доопрацювання – 
методики проведення оцінки рівня соціальної відпові-
дальності за кожним із напрямів.

висновки. Бенчмаркінг є ефективним інструментом 
систематичного аналізу продуктів, бізнес-процесів, орга-
нізаційних структур, фінансових показників, стратегій 
розвитку найбільш успішних компаній з метою удоскона-
лення діяльності підприємства і підвищення його соціаль-
ної відповідальності.

результати аналізу свідчать про те, що провідні під-
приємства світу, які працюють у країні з вільною еко-
номікою і одним із найвищих показників ввП на душу 
населення у світі, активно опікуються питаннями роз-
витку і забезпечення високої соціальної відповідаль-
ності бізнесу, однак успіхи кожної окремої компанії 
залежать від тривалості та досвіду роботи на ринку, 
кількості відокремлених підрозділів і різноманіття 
умов ведення господарської діяльності країн, у яких 
реалізує свою діяльність компанія.

звичайно, зберігаються основні напрями реаліза-
ції соціальної відповідальності бізнесу, які формують її 
фундамент незалежно від історії компанії – дотримання 
вимог законодавства, проведення сертифікації продукції 
і стандартизації виробничих процесів, забезпечення висо-
кої якості і безпечності продукції, турбота про співробіт-
ників і безпечні умови праці. на наступних етапах компа-
нії починають опікуватись підтримкою розвитку місцевих 
громад, проводити навчальні програми, реалізовувати 
масштабні соціальні ініціативи. досвід швейцарських 
підприємств свідчить про необхідність дотримання стра-
тегії сталого розвитку, піклування про громаду і навко-
лишнє середовище, повагу до всіх суб’єктів, залучених до 
діяльності компанії. лише в таких умовах можна досягти 
сталих фінансових результатів і сформувати високий 
імідж соціально-відповідального підприємства, відомого 
на весь світ.
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аннотация. в работе рассмотрена методология использования бенчмаркинга с целью повышения соци-
альной ответственности бизнеса и его маркетинга на рынке продовольственных товаров. Приведены примеры 
успешных стратегий повышения социальной ответственности зарубежных предприятий. обосновано, что бенч-
маркетинг является эффективным инструментом повышения социальной ответственности субъектов хозяйство-
вания в украине.

ключевые слова: бенчмаркинг, социальная ответственность бизнеса, социальная ответственность маркетинга, 
предприятие.

Summary. In the work there has been considered the methodology of benchmarking utilization aimed to boost the social 
responsibility of business and its marketing on the provisions market. The examples of successful strategies aimed to raise the 
social responsibility of foreign enterprises have been adduced. It has been founded that benchmarking is an effective tool to 
boost the social responsibility of business entities in Ukraine.

Key words: benchmarking, social responsibility of business, social responsibility of marketing, enterprise.
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осоБливості БЮджетноЇ децентраліЗаціЇ в украЇні:  
 теоретичний аспект

FEATURES OF FISCAL DECENTRALIZATION IN UKRAINE:  
THEORETICAL ASPECTS

анотація. у статті досліджено особливості бюджетної децентралізації як складової реформи, що нині триває в 
україні. визначено сутність децентралізації, окреслено механізми, які використовуються нині задля збільшення фінан-
сової самостійності місцевих органів влади. розроблено пропозиції, орієнтовані на підвищення ефективності бюджет-
ного регулювання в процесі провадження реформаторських змін. запропоновано домінанти політики бюджетної децен-
тралізації, врахування яких буде доречним під час розроблення та використання інструментів та методів, націлених на 
вдосконалення бюджетного регулювання.

ключові слова: децентралізація, бюджетна децентралізація, бюджетне регулювання, міжбюджетні відносини.

вступ та постановка проблеми. децентралізація 
є процесом, мета якого полягає у створенні ефективної 
структури органів місцевого самоврядування з ознаками 
відкритості та гнучкості, що сприятиме зміцненню пред-
ставницьких систем прийняття рішень на рівні громад. 
даючи можливість місцевим громадам управляти влас-
ними справами, а також використовуючи поглиблення 
співпраці між центральними і місцевими органами влади, 

ефективна система місцевого самоврядування дасть 
змогу більш адекватно реагувати на потреби і пріоритети 
людей тієї чи іншої громади, тим самим гарантуючи, що 
уряд здатний врегульовувати велике коло економічних 
та соціальних питань, зокрема проблему подолання бід-
ності, створення нових робочих місць, гендерної рівності, 
захисту навколишнього середовища. Більше того, впро-
вадження повноцінного місцевого самоврядування євро-
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пейського зразку забезпечить державі змогу повноцінного 
інтегрування у євроспільноту.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
децентралізації, зокрема бюджетної, висвітлюються 
у працях багатьох провідних вітчизняних науковців-
фінансистів, а саме в роботах в. опаріна, Ю. Пасічніка, 
в. Федосова, і. чугунова, с. Юрія, які неодноразово 
наголошували на важливості та необхідності запо-
чаткування такої реформи, яка б сприяла підвищенню 
доброту населення країни. Проте задля розробки про-
позиції щодо вдосконалення процесу бюджетного регу-
лювання в україні, підвищення його ефективності, що в 
кінцевому результаті забезпечувало б виконання функ-
цій держави на гідному рівні та позначалося на підви-
щенні стандартів життя населення країни, необхідним є 
подальше вивчення питання самої децентралізації в кон-
тексті провадження реформ в україні.

Метою роботи є поглиблення теоретичних знань 
щодо сутності та особливостей бюджетної децентраліза-
ції в україні задля розробки пропозицій стосовно вдоско-
налення процесу бюджетного регулювання у ході прова-
дження реформи.

результати дослідження. Бюджетна децентралізація 
поряд з бюджетним федералізмом та бюджетним уніта-
ризмом є формою прояву міжбюджетних відносин, що 
сформувалися в країні, а також основою для здійснення 
процесу бюджетного регулювання. оптимальність вибору 
тієї чи іншої моделі міжбюджетних відносин (бюджетний 
федералізм, бюджетний унітаризм, бюджетна децентралі-
зація) є запорукою економічного зростання в країні.

слід вказати, що бюджетний федералізм притаманний 
країнам з федеративним устроєм влади, для якого харак-
терними є чітке розмежування витрат на різних рівнях 
влади з наділенням останніх фіскальними повноважен-
нями самостійно формувати власну прибуткову базу; між-
бюджетні відносини формуються на основі договірно-пра-
вової форми організації; державні і місцеві органи влади 
виступають рівноправними партнерами [1, с. 117]. від-
повідно, бюджетний унітаризм притаманний унітарним 
країнам. основні засади організації міжбюджетних від-
носин та принципи бюджетного регулювання встановлю-
ються центральною владою, яка проводить активну полі-
тику забезпечення єдиних стандартів суспільних послуг 
на всій території країни, вирівнює фіскальні дисбаланси 
[2, с. 64]. Місцева та регіональна влади відіграють друго-
рядну роль. а бюджетна децентралізація поєднує окремі 
риси як бюджетного федералізму, так і бюджетного уніта-
ризму, ґрунтуючись на принципі субсидіарності [1, с. 124].

Принцип субсидіарності в контексті бюджетної децен-
тралізації має такі характерні ознаки: обов’язкове розмеж-
ування повноважень між різними рівнями влади в країні; 
делегування центральною владою частини повноважень 
місцевим органам влади; обмежена можливість влади 
вищого рівня втручатися у фінансову сферу влади ниж-
чого рівня, а саме лише у разі неспроможності останньої 
вирішувати пене коло проблем; таке втручання має слугу-
вати лише на користь отримання фінансової автономії, а 
не на користь підпорядкуванню [1, с. 132].

реалізація такого принципу повинна відбуватись так:
– здійснення компетентного різнобічного моніто-

рингу місцевих громад з метою визначення потреб в 
наданні послуг;

– забезпечення кваліфікованими управлінськими 
кадрами на місцевому та регіональному рівнях із залучен-
ням громадськості до управління та контролю;

– визначення повноважень для перерозподілу та 
вироблення механізму передачі владних повноважень і 

взаємодії органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування;

– визначення співвідношення компетенції місцевих 
і центральних органів влади з дотриманням ключових 
принципів Європейської хартії місцевого самовряду-
вання;

– забезпечення законодавчого та нормативно-право-
вого регулювання децентралізації видаткових повнова-
жень [3, c. 18].

серед основних причин, що зумовлюють необхід-
ність процесу децентралізації в україні, слід назвати над-
звичайно низький рівень життя сільського населення та 
населення невеликих місць, фінансову та адміністративну 
слабкість села та невеликих міст як адміністративно-тери-
торіальних одиниць, що стало результатом неефективного 
бюджетного регулювання в країні впродовж десятиліть. 
нині більшість сіл та невеликих міст є дотаційними, які 
не в змозі за рахунок власних надходжень забезпечити 
утримання навіть апарату місцевих органів влади, що 
позбавляє таку владу стимулів для розвитку. децентралі-
зація, що передбачає механізм добровільного об’єднання 
громад, має надати стимул для розвитку сільських терито-
рій та територій невеликих міст.

окрім того, подальше впровадження реформи децен-
тралізації, безумовно, є необхідним задля підвищення 
ефективності державного устрою. оскільки нині в кра-
їні співіснують дві форми організації місцевого управ-
ління: органи місцевого самоврядування, що представля-
ють інтереси територіальних громад, та місцеві державні 
адміністрації, які представляють інтереси держави. від-
повідно, перші діють в інтересах громад, тоді як останні 
часто вдаються до лобіювання інтересів окремих місце-
вих політичних еліт.

досить влучним, на наш погляд, є тлумачення значення 
децентралізації, що було представлено ще у 1997 році в 
одній з доповідей Програми розвитку оон, де зазнача-
лось, що децентралізація означає реструктуризацію або 
реорганізацію влади, в результаті чого виникає система 
спільної відповідальності між установами управління на 
центральному, регіональному та місцевому рівнях відпо-
відно до принципу субсидіарності, тим самим збільшу-
ючи загальну якість та ефективність системи управління 
разом з підвищенням авторитету і потенціалу управління 
на субнаціональному рівні. децентралізація здатна вне-
сти свій вклад в ключові елементи належного врядування, 
такі як збільшення можливостей громад в участі в еконо-
мічних, соціальних і політичних рішеннях; підвищення 
оперативності уряду, прозорості та підзвітності [5, с. 4].

напрям проведення реформи місцевого самовряду-
вання було визначено у концепції реформування місце-
вого самоврядування та територіальної організації влади 
в україні [6], затвердженої кабінетом Міністрів 1 квітня 
2014 року. відповідно, процес децентралізації в україні 
було започатковано 17 червня 2014 року з прийняттям 
закону україни «Про співробітництво територіальних 
громад» [7], далі з прийняттям у лютому 2015 року закону 
україни «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» [8].

з моменту затвердження концепції було сформовано 
правову базу для проведення реформи бюджетної децен-
тралізації. зокрема, було внесено зміни до Податкового 
та Бюджетного кодексів україни [9; 10], затверджено 
державну стратегію регіонального розвитку та ухвалено 
новий закон про регіональну політику, запущено процес 
зміни адміністративно-територіального устрою. разом з 
прийняттям змін до Податкового та Бюджетного кодексів 
нові об’єднані громади отримають більші фінансові мож-
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ливості місцевого самоврядування, що сприятиме їхній 
економічній самодостатності та спроможності.

в рамках децентралізації відбувається реформа між-
бюджетних відносин, а відповідно, й зміни бюджетного 
регулювання. встановлено новий порядок міжбюджет-
них правовідносин, що ґрунтується на засадах бюджет-
ної децентралізації, якій притаманне впровадження таких 
механізмів.

1) Широка бюджетна автономія та фінансова само-
стійність:

– право самостійного формування місцевого бюджету 
на основі закріплених стабільних довгострокових дохід-
них джерел, видаткових повноважень та основних пара-
метрів, визначених у проекті державного бюджету, 
поданому урядом до Парламенту, з 15 вересня року, що 
передує плановому;

– право формування та затвердження місцевих 
бюджетів незалежного від термінів прийняття держав-
ного бюджету україни, у строки, визначені місцевою 
владою, але не пізніше 25 грудня року, що передує пла-
новому; у разі неприйняття до вказаного строку держав-
ного бюджету міжбюджетні трансферти враховуються 
місцевими радами в обсягах, визначених у державному 
бюджеті на попередній бюджетний період;

– застосування програмно-цільового методу у 
бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які 
мають взаємовідносини з державним бюджетом, почина-
ючи зі складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік;

– затвердження державних соціальних стандартів і 
нормативів в описовому та вартісному виглядах за кож-
ним із делегованих державою місцевому самоврядуванню 
повноважень у розрахунку на середньостатистичну адмі-
ністративно-територіальну одиницю;

– визначення механізму розрахунку обсягу субвенцій 
на основі державних соціальних стандартів і нормативів, 
які встановлюються законом та іншими нормативно-пра-
вовими актами;

– право самостійного вибору установи (казначейство 
або комерційній банк), що обслуговує рахунки місцевого 
бюджету; водночас за умови вибору банківської форми 
обслуговування (розміщення коштів бюджету розвитку та 
власних надходжень бюджетних установ на депозитах та/
або їх обслуговування) місцеві бюджети втрачають право 
на покриття тимчасових касових розривів, що виникають 
за загальним фондом, за рахунок коштів єдиного казна-
чейського рахунку; окрім того, державним і комунальним 
вищим навчальним закладам, науковим установам та закла-
дам культури надано право розміщувати власні надходження 
на поточних рахунках у банках державного сектору;

– скорочення терміну виконання платіжних доручень 
до п’яти операційних днів з дати надання доручення на 
його здійснення (за умови виконання доходів зведеного 
бюджету україни), що має забезпечити уникнення піко-
вих навантажень на єдиний казначейський рахунок;

– спрощення процедури запозичення від міжнародних 
фінансових організацій шляхом запровадження принципу 
«мовчазної згоди» у разі неотримання висновку Міністер-
ства фінансів протягом місяця з дня подання заявки;

– надання права здійснювати місцеві зовнішні запо-
зичення усім містам обласного значення (кількість міст з 
можливістю реалізації такого права збільшилась з 16 до 
182) [3, с. 15].

2) стимулювання громад до об’єднання та форму-
вання інституційної та фінансової спроможності терито-
ріальних громад:

– скасування трирівневої системи розподілу коштів 
«область – район – розпорядники бюджетних коштів ниж-

чого рівня»; започаткування дворівневої системи міжбю-
джетних відносин у розрізі регіонів: перший рівень – це 
області, другий – міста обласного значення, райони та 
об’єднані громади;

– громади, які змогли об’єднатися між собою і мають 
чисельність населення не менше 5 тис. осіб, отримають 
такі самі повноваження, як і міста обласного значення, 
тобто зможуть вступати у прямі міжбюджетні відносини з 
центром; однак для того, щоб розпочати обслуговуватися 
безпосередньо з центрального бюджету, необхідно вико-
нати умову стосовно того, що об’єднання має відбутися 
до 15 жовтня року, що передує плановому [11];

– позбавлення права на виконання делегованих дер-
жавою повноважень органів місцевого самоврядування 
в селах, селищах, містах районного значення, що не 
об’єдналися;

– визначення чіткого переліку делегованих повнова-
жень органам місцевого самоврядування та передбачення 
необхідного для їх реалізації фінансового ресурсу;

– горизонтальне вирівнювання податкоспроможності 
бюджетів громад з одночасним стимулюванням до наро-
щування дохідної бази.

3) розширення дохідної бази місцевих бюджетів, 
закріплення або збільшення відсотка стабільних податко-
вих платежів та зборів за місцевими бюджетами:

– передача з державного бюджету плати за надання 
адміністративних послуг, державного мита; збільшення 
відсотка зарахування екологічного податку з 35% до 80%;

– закріплення за місцевими бюджетами стабільного 
джерела – податку на доходи фізичних осіб (ПдФо) за 
новими нормативами та податку на прибуток підприємств; 
відповідно до нового алгоритму розмежування ПдФо для 
бюджетів міст обласного значення, районів, об’єднаних 
територіальних громад відсоток відрахувань складе 60%, 
до обласних – 15%, а до бюджету м. києва – 40%;

– розширення з 2015 року бази оподаткування подат-
ком на нерухоме майно шляхом включення до оподатку-
вання комерційного майна; зменшено пільги зі сплати 
податку на нерухомість залежно від розміру площі об’єкта 
(пільги встановлено для нерухомості, яка має 60 м2 (для 
квартир) та 120 м2 (для будинків)); закріплено ставки опо-
даткування нерухомості до 2% від розміру мінімальної 
заробітної платні за 1 м2 [11];

– право самостійно встановлювати ставки плати за 
землю та пільги щодо земельного податку в межах мак-
симально встановлених розмірів: за земельні ділянки з 
проведеною нормативно грошовою оцінкою (незалежно 
від місцезнаходження) не більше 3% від нормативної гро-
шової оцінки; за сільськогосподарські угіддя з проведе-
ною нормативно грошовою оцінкою (незалежно від міс-
цезнаходження) не більше 1% від нормативної грошової 
оцінки; за земельні ділянки з проведеною нормативно 
грошовою оцінкою (незалежно від місцезнаходження), 
які перебувають у постійному користуванні суб’єктів гос-
подарювання (крім державної та комунальної власності), 
не більше 12%; за земельні ділянки без проведеної норма-
тивно грошової оцінки, які розташовані за межами насе-
лених пунктів, не більше 5% від нормативної грошової 
оцінки одиниці площі ріллі по області [10];

– запровадження зарахування частини (13,44%) 
акцизного податку з виробленого та ввезеного пального 
до місцевих бюджетів;

– відміна індикативного планування показників 
місцевих бюджетів Міністерством фінансів україни та 
надання права самостійно визначати обсяги надходжень 
до місцевих бюджетів на основі закріплених стабільних 
дохідних джерел;
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– формування єдиного кошика доходів загального 
фонду місцевих бюджетів (без поділу на і та іі кошики) та 
розширення джерел його формування.

4) децентралізація видаткових повноважень:
– до власних повноважень органів місцевого само-

врядування в об’єднаних громадах належать, зокрема, 
функції з планування розвитку громади та формування 
бюджету; забезпечення економічного розвитку, зокрема 
залучення інвестицій та розвиток підприємництва; управ-
ління земельними ресурсами, надання дозвільно-екс-
плуатаційних послуг на будівництво; розвиток місцевої 
інфраструктури та благоустрій територій; надання жит-
лово-комунальних послуг; утримання вулиць і доріг на 
території громади; організація пасажирських перевезень 
на території громади; громадська безпека силами муніци-
пальної поліції; пожежна охорона;

– делегованими повноваженнями на рівні громади 
забезпечуються соціальна допомога через територіальні 
центри; адміністративні послуги через центри їх надання 
(в громадах); управління школами та дитсадками; пер-
винна медична допомога; утримання та організація 
роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, 
спортивних майданчиків;

– послуги соціального забезпечення (виплати пенсій, 
субсидій, забезпечення пільгами), реєстрації актів цивіль-
ного стану в громадах, казначейського обслуговування, 
контролю санітарного та епізоотичного стану надавати-
муть підрозділи державних органів влади [3, c. 17];

– передача під контроль місцевої влади низки соці-
альних закладів (заклади освіти і–іі рівнів акредитації, а 
також спеціальні школи, заклади, пов’язані з медициною, 
фізкультурою, спортом).

5) нові види міжбюджетних трансфертів.
на відміну від наявної системи з базовою дотацією (або 

дотацією вирівнювання) і додатковою, змінами до Бюджет-
ного кодексу передбачено існування нових видів міжбю-
джетних трансфертів [9]. окрім базової дотації, запрова-
джується низка таких субвенцій, як освітня, субвенція на 
підготовку робітничих кадрів, медична, субвенція на забез-
печення медичних заходів окремих державних програм.

ці кошти передаватимуться місцевим бюджетам за 
спеціальними формулами, які розраховуватимуться у про-
фільних міністерствах і відомствах. Поява галузевих суб-
венцій має підвищити якість надання соціальних послуг, 
оптимізувати витрати. Порядки використання коштів цих 
субвенцій будуть довгостроковими, а залишки коштів за 
зазначеними субвенціями в кінці бюджетного року не 
вилучатимуться до державного бюджету та зможуть вико-
ристовуватися на оновлення матеріально-технічної бази 
відповідних закладів. Фінансування видатків, що не могли 
бути враховані під час застосування формули під час роз-
поділу цих субвенцій, здійснюється за рахунок резерву 
коштів в обсязі не більше 1% обсягу зазначених субвен-
цій. таким чином, за надання медичних та освітніх послуг 
та їх якість разом з місцевими органами влади нестимуть 
відповідальність також профільні міністерства.

6) зміна системи бюджетного вирівнювання місце-
вих бюджетів за видатками на систему вирівнювання за 
доходами.

усіх суб’єктів міжбюджетних відносин поділено на 
три категорії. до першої відносяться ті, в яких індекс 
податкоспроможності (обсяг надходжень відповідного 
податку на одного мешканця до середнього значення по 
україні) більше 1,1 (згідно з підрахунком Міністерства 
фінансів під цей критерій підпадають 6 обласних бюдже-
тів, 70 бюджетів міст обласного значення, 26 районних). 
на них поширюватиметься дія реверсної дотації, тобто з 

бюджетів адміністративно-територіальних одиниць, які 
заробляють більше, ніж мають видатків, вилучаються 
тільки 50% додатково отриманого доходу, а не 100%, як 
було раніше. решта коштів спрямовується на власний 
розвиток.

для другої категорії суб’єктів міжбюджетних відно-
син із коефіцієнтом 0,9–1,1 дотаційний рівень залишився 
без змін. для третьої категорії з коефіцієнтом менше 0,9 
(3 обласні бюджети, 39 бюджетів міст обласного значення 
і 25 районних) базова дотація дорівнюватиме 80% до 
забезпечення досягнення рівня 0,9.

слід зазначити, що в результаті дотаційність місцевих 
бюджетів у 2015 році скоротилася на 22% і склала 74% 
порівняно з 96% дотаційності у 2014 році. нова система 
стимулює громади до збільшення надходжень місцевих 
бюджетів за принципом «більше заробляєш – більше 
отримуєш» [12, с. 16–24].

згідно із законодавчими новаціями об’єднані гро-
мади отримають весь спектр повноважень та фінансових 
ресурсів, які нині вже мають міста обласного значення, 
зокрема зарахування 60% ПдФо на власні повноваження, 
прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, 
державні субвенції.

Податки, які будуть передані на місця, дадуть змогу 
збільшити дохідну базу місцевих бюджетів, відповідно, 
безпосередньо громада матиме змогу контролювати 
напрями витрат таких коштів. окрім того, факт сплати 
податків, кошти від яких формують місцевий бюджет, 
повинен стати стимулом для розширення діяльності 
всередині громади. тобто за рахунок місцевих ініціатив 
з’являється можливість досягання економічного доброту 
всієї країни.

окремим позитивом реформи децентралізації є акти-
візація роботи державного фонду регіонального розви-
тку. Проекти розвитку регіонів фінансуються за рахунок 
коштів такого фонду. за кожним із регіонів закріплена 
сума, яка розраховується, виходячи із чисельності насе-
лення регіону та рівня врП на душу населення. всі регі-
они отримають свою частку фінансування, які відпо-
відає частці населення регіону у загальній чисельності 
населення в україні, помножену на 0,8 суми фонду. ті 
регіони, у яких рівень врП на душу населення менший 
75% загальноукраїнського показника, отримають додат-
кову суму, яка визначається часткою населення регіону у 
населенні цих менш розвинених регіонів, помноженої на 
0,2 суми дФрр [9].

Під час розроблення політики і програм децентралі-
зації необхідно використовувати системний підхід, орієн-
тований на усіх учасників процесу, та враховувати інтер-
еси та потреби кожного з них. децентралізація не повинна 
стати альтернативою процесу централізації, оскільки для 
ефективного економічного та соціального розвитку необ-
хідним є поєднання обох інститутів. взаємодоповнюючі 
ролі національних і субнаціональних суб’єктів повинні 
визначатися на основі аналізу найбільш ефективних шля-
хів і засобів досягнення бажаного [4, с. 74]. наприклад, 
зовнішня політика має бути завданням центральних орга-
нів влади, при цьому враховувати інтереси населення. 
або навпаки, питання утилізації твердих відходів перш за 
все має вирішуватися місцевими органами влади, однак 
в рамках національних політик захисту навколишнього 
середовища.

в основу політики бюджетної децентралізації, на 
нашу думку, має бути покладено декілька домінант, які 
повинні враховуватися під час розроблення та викорис-
тання інструментів та методів, націлених на вдоскона-
лення бюджетного регулювання.
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таблиця 1
домінанти політики бюджетної децентралізації
принцип пояснення

Принцип 
інтегральності:

Поєднання територіальної та управ-
лінської складових під час формування 
бюджетної політики країни.

– територіальна 
складова;

рівномірний та збалансований розви-
ток територій з метою створення рівних 
соціально-економічних умов життя 
населення всіх територій незалежно від 
їхнього адміністративного статусу;

– управлінська 
складова

створення єдиної системи бюджетного 
планування та прогнозування для всіх 
територій незалежно від їхнього адміні-
стративного статусу.

Єдність

забезпечення фінансової цілісності всіх 
територій країни задля зменшення соці-
ально-економічних диспропорцій між 
окремими територіями.

антипатерналізм

Можливість окремих територій фор-
мувати власні стратегії економічного 
розвитку та отримувати фінансування з 
місцевих та державного бюджетів.

компетентність

забезпечення територій компетент-
ними кадрами, які здатні відповідально 
формувати та реалізовувати бюджетну 
політику на місцях.

нормативність 
фінансування

Прозоре фінансування проектів розви-
тку за рахунок діяльності державного 
фонду регіонального розвитку на рівні 
не нижчому 1% бюджету.

Джерело: розроблено автором

висновки. Модель міжбюджетних відносин, що 
існувала в україні протягом років незалежності, проде-

монструвала свою низьку ефективність, оскільки більш 
платоспроможні регіони змушені були віддавати власні 
кошти на користь неплатоспроможних задля збалансу-
вання бюджетів останніх, тим самим полишаючи сти-
мули економічного зростання як для одних, так і для 
інших. нова система бюджетного регулювання покли-
кана створити стимули для місцевого самоврядування 
більше заробляти та розраховувати на власні фінансо-
вої ресурси.

реформа децентралізації передбачає подолання 
багатьох викликів, серед яких слід назвати залежність 
територій від центру; інфраструктурну та фінансову 
слабкість громад; деградацію сільської місцевості; 
високий рівень дотаційності громад; низький рівень 
інвестиційної привабливості територій. Беззаперечним 
є факт, що провадження бюджетної децентралізації 
здатне забезпечити набагато більшу ефективність та 
якість надання суспільних послуг, аніж розподіл кон-
центрованих коштів на суспільні потреби через цен-
тральний рівень бюджетної системи.

водночас задля подолання викликів на шляху про-
ведення бюджетної децентралізації необхідним є 
подальше напрацювання питань, що забезпечили б 
успішність реформи та мали позитивний вплив на 
всю економічну систему країни. зокрема, необхідним 
є подальше провадження змін щодо підвищення ефек-
тивності місцевих податків та зборів (особливо в час-
тині спрощення адміністрування податку на нерухоме 
майно); потребує подальшого узгодження й питання 
адміністрування акцизного податку, оскільки над-
ходження з такого податку є нерівномірними для різ-
них територій. видається доцільним залишити надхо-
дження з акцизного податку до бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, які об’єдналися відповідно до 
перспективного плану, а також до обласного бюджету.
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аннотация. в статье исследованы особенности бюджетной децентрализации как составляющей реформы, кото-
рая происходит в украине в нынешнее время. определена сущность децентрализации, очерчены механизмы, которые 
используются для увеличения финансовой самостоятельности местных органов власти. разработаны предложения, 
ориентированные на повышение эффективности бюджетного регулирования в процессе воплощения реформаторских 
изменений. Предложены доминанты политики бюджетной децентрализации, учет которых будет уместным при раз-
работке и использовании инструментов и методов, направленных на совершенствование бюджетного регулирования.

ключевые слова: децентрализация, бюджетная децентрализация, бюджетное регулирование, межбюджетные 
отношения.

Summary. The article is about the features of budgetary decentralization as a component of the reform that is taking place 
in Ukraine at the present time. The essence of decentralization has been determined; the mechanisms that are used to increase 
the financial independence of local authorities have been studied. It has been developed proposals aimed at improving the effi-
ciency of budgetary adjustment in the process of reforms implementing. The dominants of the budget decentralization policy are 
proposed, the consideration of which will be appropriate in the development and use of tools and methods aimed at improving 
budgetary adjustment.

Key words: decentralization, budgetary decentralization, budgetary adjustment, interbudgetary relations.
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Фінансова глоБаліЗаціЯ Як чинник впливу  
на БЮджетну БеЗпеку держави

FINANCIAL GLOBALIZATION AS A FACTOR INFLUENCING  
THE SECURITY OF THE STATE BUDGET

анотація. складність процесу фінансової глобалізації зумовлена не лише наявністю значної кількості субпроцесів, 
їхньою масштабністю та глибиною чинників впливу, але й спільними наслідками цих субпроцесів, щодо яких спостері-
гається синергетичний ефект. доведено, що фінансова глобалізація – це суперечливий процес, що має дуальний вплив і 
породжує асиметрію у розвитку світового господарства. ідентифіковано чинники бюджетної безпеки україни, які обумов-
лені наявністю зовнішніх і внутрішніх ризиків, що виявляються залежно від джерела виникнення ризиків, ступеня впливу 
та наслідків фінансової глобалізації. установлено, що значна кількість наявних ризиків бюджетної безпеки україни викли-
кана внутрішніми системними диспропорціями в реальному секторі національної економіки, про що свідчить критичний 
стан основних макроекономічних показників та рівня глобального індексу конкурентоспроможності.

ключові слова: глобалізація, фінансова глобалізація, бюджетна безпека, державний бюджет, загрози.

вступ та постановка проблеми. глобалізація справ-
ляє істотний вплив на сучасний розвиток світового про-
стору. сьогодні глобалізаційними процесами охоплено 
майже всі сфери суспільного буття. динаміка суспільних 
процесів як у глобальному, так і в національному вимі-
рах зумовлює необхідність дослідження чинників впливу 
на рівень бюджетної безпеки держави. Функціонування 
бюджетної системи україни за умов сучасних глобаліза-
ційних процесів передбачає необхідність нової державної 
фінансової та бюджетної політики, орієнтованої на забез-
печення національних економічних інтересів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоре-
тичні основи глобалізації як процесу висвітлені у пра-
цях таких відомих іноземних науковців, як, зокрема, 
М. вотерс [1], т. левітт [2], дж. гелбрейт [3], р. роберт-

сон [4], д. Хелд [5]. наукові дослідження фінансової гло-
балізації та її особливості впливу обґрунтовані у працях 
таких вітчизняних науковців, як, зокрема, Б. ажнюк [6], 
о. Булатова [7], о. Білоус, д. лук’яненко, і. лютий [8],  
в. Міщенко, в. захожай, П. куцик [9], з. луцишин [10],  
о. Пономаренко [11], л. Примостка [12].

сьогодні першість уведення до наукового обігу 
поняття «фінансова глобалізація» остаточно не ідентифі-
ковано, а процеси її спричиняють суттєвий вплив на роз-
виток фінансової системи україни. це приводить до необ-
хідності пошуку нових теоретико-понятійних підходів 
до характеристики фінансової глобалізації як складного 
інтегрованого й об’єктивного процесу.

Метою статті є дослідження понятійно-категоріаль-
ного апарату глобалізації та наявних наукових концепцій 
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вітчизняних і зарубіжних учених щодо сутнісної характе-
ристики фінансової глобалізації як складного інтегрова-
ного і об’єктивного процесу.

результати дослідження. сучасні реалії розвитку 
світового господарства демонструють очевидність того 
факту, що фінанси, як і загалом економіка, стають все 
дедалі глобалізованішими, але вимірювання цього про-
цесу є складним та суперечливим. це перш за все пояс-
нюється тим фактом, що єдиного показника вимірювання 
глобалізації фінансів не існує, а фахівці використовують 
різноманітні індикатори, коефіцієнти та показники для 
оцінювання цього явища. на наш погляд, доцільно роз-
глядати фінансову глобалізацію та її вплив на бюджетну 
безпеку як самостійне явище.

за рівнем глобалізації фінансова сфера нині виперед-
жає усі сфери національної економіки. найважливіші 
чинники фінансової глобалізації впливають на учасників 
ринку – банки, фінансові компанії, біржі, уряди, банків-
ські установи, центральні банки, вчених, засоби масової 
інформації (зМі), позичальників, інвесторів, а також тих, 
хто виробляє, продукує та обслуговує засоби інформа-
ційних технологій. але більш важливою і дієвою орга-
нізаційною складовою фінансової глобалізації є потужні 
фінансові корпоративні структури: банки, страхові компа-
нії, інвестиційні фонди, аудиторські фірми, фондові біржі, 
валютні біржі, світові фінансові центри та світові фінан-

сові столиці, міста-мегаполіси. останніми роками відбу-
ваються суттєве зниження ролі комерційних банків і від-
повідне посилення ролі ринкових інститутів.

зокрема, М. диба та Є. осадчий до сутнісних чинни-
ків глобалізації відносять рух товарів, капіталу і людей між 
країнами й секторами, валютні операції та рух інтелекту-
альної продукції між дослідницькими осередками [13].

водночас с. долгов серед чинників глобалізації вио-
кремлює економічний, політичний, міжнародний, техніч-
ний, суспільний чинники, а також лібералізацію, дерегу-
лювання ринків товарів і капіталу, кожен з яких справляє 
своєрідний вплив [14].

Проте найістотнішою ознакою глобалізації є фінан-
сова, яка виявляється в русі капіталу, у становленні та роз-
витку світового фінансового ринку та світової фінансової 
системи, яка переросла рамки національних кордонів.

Як зауважує з. луцишин, «фінансова глобалізація 
стала важливою тенденцією розвитку сучасної світової 
економіки, надзвичайно прискоривши темпи інновацій 
і виявивши необхідність корегування стратегії розвитку 
сучасних світогосподарських зв’язків, посилення вза-
ємодії національних економік на базі сучасних інформа-
ційних технологій і узгоджених принципів регулювання, 
створення гнучких ринків праці, товарів, капіталу, подо-
лання низки диспропорцій, які спричинила економічна 
глобалізація» [10].
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рис. 1. чинники впливу фінансової глобалізації
Джерело: складено автором
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це доводить, що фінансова глобалізація є суперечли-
вим процесом, що має дуальний вплив, який посилює і 
породжує асиметрію у розвитку світового господарства.

Як зазначає і. лютий, фінансова глобалізація не лише 
сприяє прискоренню економічного розвитку, але й збіль-
шує ризики міжнародних фінансових операцій, значно 
розширює сферу впливу локальних фінансових криз [8].

в умовах фінансової нестійкості економічних проце-
сів в україні глобалізація світової економіки позначилася 
як сукупність взаємопов’язаних проблем в галузі управ-
ління бюджетною системою. По-перше, це проблеми у 
сфері функціонування бюджетної системи як пускового 
механізму підтримки макроекономічної та фінансової 
стабільності соціально-економічного розвитку країни. 
По-друге, вимагають переосмислення й уточнення тео-
ретичні та методологічні підходи до формування еконо-
мічної політики, інституційних перетворень і необхідних 
елементів фінансової системи, що впливають на стійкість 
національної економіки. По-третє, в сучасних умовах 
продовжує виявлятися невизначеність під час вирішення 
низки економічних завдань у сфері дохідних і видаткових 
статей бюджету в органах фінансового та податкового 
контролю. По-четверте, потрібна розробка комплексних 
державних заходів щодо забезпечення виходу економіки 
країни з зони небезпеки, в тому числі прогнозних пара-
метрів фінансової безпеки загалом та бюджетної зокрема.

через те, що процес фінансової глобалізації спри-
чиняє подвійний вплив на розвиток світової фінансової 
системи, більшість країн не прийняла до уваги потен-
ційні виклики, які стрімко переросли в реальні загрози. 
критикують глобалізацію та її наслідки провідні еконо-
місти, зокрема дж. стігліц вказує на те, що глобалізація 
вигідна для тих країн, які «взяли свою долю у власні руки 
і усвідомили роль, яку роль держава може зіграти у роз-
витку, замість того, щоб покладатися на саморегулюючий 
ринок», а також який руйнівний вплив вона може чинити 
на країни, які розвиваються, особливо на найбідніші з них 
[15] (рис. 1).

особливу роль в активізації забезпечення бюджетної 
безпеки відіграє процес глобалізації, пов’язаний зі знижен-
ням рівня державного регулювання і обмеження, що зумов-
лені інтересами окремих національних держав, оскільки 
фінансова глобалізація – це складний і об’єктивний про-
цес, який є результатом поглиблення фінансових зв’язків 
країн, лібералізації цін й інвестиційних потоків, створення 
транснаціональних фінансових груп [16].

таким чином, до ключових чинників, що належать до 
світової фінансової кризи, можна віднести недостатньо 
скоординовану макроекономічну політику і непослідов-
ність проведення структурних реформ.

виходячи з теорії конкурентоспроможності М. Пор-
тера, науково обґрунтовано, що дві третини негативних 
чинників бюджетній безпеці безпосередньо пов’язані з 
проблемою конкурентоспроможності національної еконо-
міки і одна третина – з нераціональною державною еконо-
мічною політикою.

наявність та вплив ризиків та загроз бюджетній без-
пеці україни виявляється у зниженні конкурентоспромож-
ності національної економіки, про що свідчать результати 
досліджень міжнародних рейтингових агенцій. зокрема, 
за індексом глобальної конкурентоспроможності (гік) 
світового банку україна у 2016 році посіла 85 місце серед 
138 країн світу, за індексом легкості ведення бізнесу у 
2015 році – 96 місце серед 189 країн світу, за рівнем сво-
боди економіки – 162 місце [17].

згідно з даними дослідження україна погіршила свої 
позиції у 7 з 12 основних показників. найбільше нами 

втрачено (мінус 17 пунктів) за складовою «ефективність 
ринку праці», по 9 пунктів втрачено за показниками, що 
характеризують розвиток фінансового ринку країни та 
охорону здоров’я і початкову освіту. Маємо суттєві про-
блеми із розвитком інфраструктури та іншими складо-
вими індексу глобальної конкурентоспроможності.

за деякими позиціями країна «очолює» списки з 
кінця, зокрема за міцністю банків нам другий рік поспіль 
присвоєно останнє місце серед оцінюваних країн світу, 
з-поміж 138 країн за регулюванням фондових бірж ми 
отримали передостаннє місце; за інфляційними змінами – 
136, за якістю доріг – 134.

негативними факторами для ведення бізнесу у нашій 
країні визначено (в порядку зменшення) корупцію, полі-
тичну нестабільність, інфляцію, неефективну державну 
бюрократію, ускладнений доступ до фінансів, часту зміну 
урядів, високі податкові ставки, складність податкового 
законодавства, регулювання валютного ринку, невідпо-
відну якість інфраструктури, обмежувальне регулювання 
ринку праці, недостатню здатність до інновацій, злочин-
ність та крадіжки, погану етику робочої сили, низьку 
якість охорони здоров’я та недостатню освіченість пра-
цівників.

найбільше позицій україна втратила за складо-
вими макроекономічного середовища (мінус 23 позиції, 
128 місце із 138 країн) та рівнем розвитку фінансового 
ринку (мінус 23 позиції, 130 місце). Погіршились оцінки 
складової «охорона здоров’я та початкова освіта» (мінус 
11 позицій). Показник макроекономічного середовища 
погіршився перш за все через інфляцію, втрачено 59 пози-
цій та отримано 134 місце [17]. до об’єктивних чинни-
ків відноситься значне знецінення національної валюти 
проти іноземних валют, зокрема проти долара сШа.

за експертними оцінками та оцінками нБу вне-
сок адміністративного підвищення цін у зростання спо-
живчих цін оцінюється на рівні 19,5%. україна втратила 
44 позиції за показником державного боргу, оскільки від-
бувалось значне зростання обсягу державного боргу про-
тягом останніх років (110 місце). також відбулось погір-
шення оцінки сальдо державного бюджету (мінус 5 місць, 
104 місце) та кредитного рейтингу країни (мінус 13 місць, 
118 місце).

доводиться констатувати погіршення показника рівня 
розвитку фінансового ринку через погіршення оцінок з 
бізнесом та можливості отримання фінансування на вну-
трішньому фондовому ринку. відбулося суттєве зниження 
індексу з безпеки (мінус 8 позицій, 132 місце), зумовлене 
як погіршенням економічної ситуації, так і зменшенням 
частки інвесторів.

традиційно україна відстає у рейтингу за складовими 
якості інституцій (у 2015 році, як і у 2014 році, україна 
знаходилася на 130 місці) та ефективності ринку това-
рів та послуг (106 місце). за складовою інституцій най-
гіршими є оцінки марнотратства у бюджетних витратах 
(134 місце), захисту інтересів міноритарних акціонерів 
(134 місце) та надійності роботи правоохоронних органів 
(133 місце). впали оцінки втрат бізнесу від загрози теро-
ризму (мінус 16 місць, 133 місце) через об’єктивні при-
чини конфлікту на сході країни [17].

негативним залишається той факт, що, згідно з 
даними МвФ, серед європейських країн україна посі-
дає перше місце за обсягом готівки в обігу по відно-
шенню до ввП, що підтверджує високий рівень тінізації 
національної економіки [18]. таким чином, глобаліза-
ція відкриває нові можливості для розвитку та сприят-
ливі умови для більш розвинених країн, але одночасно 
посилюється відставання слаборозвинених. а країнам з 
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високим рівнем тінізації, поширенням корупції та зна-
чним відтоком капіталу за межі держави загрожує втрата 
національного контролю над основними економічними і 
соціальними цінностями.

гарантом забезпечення безпеки в умовах глобалі-
зації на всіх рівнях виступає держава, а узгодженість і 
системність державної економічної політики є основою 
подальшої деталізації інструментів і методів організа-
ційно-економічного механізму протидії проявам відтоку 
фінансових та інших ресурсів і нелегальним міграційним 
потокам.

акцентуючи увагу на такій двоїстості наслідків фінан-
сової глобалізації, зазначимо, що вони зумовлені певною 

умовністю і залежать від багатьох факторів різної при-
роди, що особливо яскраво виявилося під час перебігу 
останньої глобальної фінансово-економічного кризи, яка 
найбільш безпосереднім чином довела недосконалість 
сформованої в останні десятиріччя глобальної фінансо-
вої архітектури. тому першочерговим завданням націо-
нальних урядів є створення таких передумов, які б мак-
симально нівелювали ризики фінансової глобалізації і 
посилювали її потенційні вигоди.

Під дією низки проаналізованих вище монетарних 
чинників, які негативно впливають на розвиток економіч-
них відносин з’являється рівень тінізації у сфері фінансо-
вих потоків та відтоку капіталу закордон, що є значною 
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рис. 2. ризики фінансової глобалізації бюджетної безпеки україни
Джерело: побудовано автором
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загрозою, зокрема, бюджетній безпеці та національній 
економіці україни загалом.

ідентифікація чинників бюджетній безпеці обумов-
лена наявністю зовнішніх і внутрішніх ризиків, які вияв-
ляються залежно від джерела виникнення ризиків, сту-
пеня впливу та наслідків фінансової глобалізації.

ризик як об’єктно-суб’єктна категорія і усвідомлена 
частина загрози, що пов’язана з певною мірою невизна-
ченості, має негативні наслідки, а в умовах циклічних 
змін та глобальних викликів справляє негативний вплив 
на бюджетну безпеку держави. систематизація ризиків 
фінансової глобалізації бюджетній безпеці україни свід-
чить про наявність диспропорцій її розвитку. у стратегіч-
ному плані бюджетну безпеку гарантує лише конкуренто-
спроможна економіка. зрозуміло, що стійкість бюджетної 
системи визначається рівнем дефіциту бюджету, платіж-
ного балансу, зовнішнього та внутрішнього боргу, ста-
більністю цін, стійкістю національної валюти, рівнем 
розвитку ринку цінних паперів, масштабами інвестицій-
ної діяльності тощо.

іншими чинниками, які справляють негативний ефект 
на систему державних фінансів, є фіскальні ризики. існу-
ють як прямі фіскальні ризики, пов’язані з можливим 
зменшенням обсягу податкових надходжень, ухиленням 
від сплати податків, згортанням підприємницької діяль-
ності або переходом у «тінь» та збільшенням витрат на 
покриття збитків окремих суб’єктів господарювання 
державного сектору економіки, так і умовні фіскальні 
ризики, що виникають у зв’язку з непогашенням такими 
суб’єктами заборгованості перед державою за виконання 
гарантійних зобов’язань.

значна кількість наявних ризиків бюджетній безпеці 
україни викликана внутрішніми системними диспропор-
ціями в реальному секторі національної економіки, про 
що свідчить критичний стан основних макроекономічних 
показників та рівня глобального індексу конкурентоспро-
можності (рис. 2).

але одним з найсуттєвіших чинників бюджетної без-
пеки є істотна виснаженість власних джерел фінансових 
ресурсів – прибутку суб’єктів господарювання, доходів 
населення, доходів бюджетів усіх рівнів, амортизаційних 
відрахувань, ресурсів цільових фондів тощо. для цього 
потрібно продовжувати процеси з удосконалення фіскаль-
ної системи, зменшивши податковий тягар для товарови-
робників, що провокує несплату податків до бюджету та 
збільшує тіньовий сектор економіки, внаслідок чого недо-
отримується значна частина коштів до бюджету й збіль-
шується його дефіцит.

ризики фінансової глобалізації бюджетної безпеки є 
багатоаспектним викликом, що зумовлені зниженням кон-
курентоспроможності та високої залежності її найваж-
ливіших сфер від зовнішньоекономічної кон’юнктури, 
втратою контролю над національними ресурсами, погір-
шенням стану сировинної бази промисловості та енерге-
тики, нерівномірним розвитком регіонів і прогресуючою 
недостатністю трудових ресурсів, низькою стійкістю і 
незахищеністю національної фінансової системи, збере-
женням умов для корупції та криміналізації господарсько-
фінансових відносин, а також незаконною міграцією.

сучасний стан економіки не відповідає вимогам 
бюджетної, фінансової та економічної безпеки загалом 
україни і знаходиться в зоні значної небезпеки. ефективна 
система забезпечення національних економічних інтер-
есів держави, особливо в умовах глобалізаційних проце-

сів, має характеризуватися певними якісними критеріями 
і параметрами, що забезпечують прийнятні для більшості 
населення умови життя та розвитку особистості, стійкість 
соціально-економічної ситуації, військово-політичну ста-
більність суспільства, цілісність держави, можливість 
протистояти впливу внутрішніх і зовнішніх загроз.

виходячи із вищезазначених проблем, що потребують 
негайного вирішення в процесі забезпечення бюджетної 
безпеки, вбачаємо необхідність розроблення стратегіч-
них пріоритетів та антикризових реформ розвитку країни 
з визначенням чітких цілей, завдань, інструментів, меха-
нізмів забезпечення національних економічних інтересів. 
значне місце в ній потрібно приділити питанням зміц-
нення бюджетної безпеки держави.

рівень глобалізаційних процесів і темпи їх розвитку 
в різних національних фінансових системах є нерівно-
мірними, що підтверджено розрахунком інтегративного 
індексу фінансової глобалізації. індекс фінансової глоба-
лізації інтегрує такі ключові індикатори фінансової глоба-
лізації, як обсяги експорту та імпорту фінансових послуг; 
валютних депозитів у вітчизняних банківських інститу-
тах; кредитів у економіку країни в іноземній валюті; вало-
вого зовнішнього боргу; прямих і портфельних іноземних 
та зарубіжних інвестицій; інших інвестиційних активів та 
зобов’язань; статутного капіталу банків з іноземним капі-
талом, зокрема зі стовідсотковим. цей індекс не тільки 
забезпечує оцінку рівня фінансової глобалізації країни 
відносно інших країн світу, але й слугує ефективним 
інструментом визначення ймовірних негативних та пози-
тивних наслідків тих чи інших факторів для рівня гло-
балізації фінансів країни, ідентифікації тих складових і 
сфер фінансової системи, які у визначений період вимага-
ють державної підтримки й розвитку з метою ефективної 
адаптації фінансової системи країни до умов глобалізації.

висновки. Фінансова глобалізація як полісистемний 
інтегрований об’єктивний процес є результатом поглибле-
них фінансових зв’язків країн, лібералізації цін та інвести-
ційних потоків, створення глобальних транснаціональних 
фінансових груп і справляє подвійний вплив на розвиток 
світової фінансової системи. глобалізація дедалі більше 
впливає на фінансові системи країн світу, зокрема фінан-
сову систему україни, що підтверджується зростанням 
інтегративного індексу фінансової глобалізації протягом 
останніх років. Показники експорту та імпорту фінансо-
вих послуг є порівняно невеликими в усіх країнах, проте 
саме ця складова містить прихований резерв для розвитку 
і поглиблення фінансової глобалізації.

сучасне поглиблення фінансової глобалізації відбу-
вається переважно за рахунок зростання обсягів інозем-
ного банківського капіталу, валютних кредитів, інозем-
них прямих та портфельних інвестицій. у таких умовах 
держави втрачають можливості ефективно використову-
вати традиційні важелі макроекономічного регулювання, 
проте їхня роль в умовах фінансової глобалізації неолі-
берального типу зростає і полягає, з одного боку, у необ-
хідності проведення послідовної й адекватної фіскальної 
політики, орієнтованої на створення умов для зростання 
конкурентоспроможності економіки у контексті базових 
національних інтересів, а з іншого – у активізації своєї 
діяльності у процесах міжнародної фінансової коорди-
нації, стандартизації вимог, правил і норм, уніфікації та 
міждержавного узгодження заходів економічної політики, 
зокрема для запобігання і нейтралізації наслідків перма-
нентних фінансових криз.
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аннотация. сложность процесса финансовой глобализации обусловлена не только наличием значительного количе-
ства субпроцессов, их масштабностью и глубиной факторов влияния, но и общими последствиями этих субпроцессов, по 
которым наблюдается синергетический эффект. доказано, что финансовая глобализация – это противоречивый процесс, 
имеющий дуальное влияние и порождающий асимметрию в развитии мирового хозяйства. идентифицированы факторы 
бюджетной безопасности украины, которые обусловлены наличием внешних и внутренних рисков, которые проявляются 
в зависимости от источника возникновения рисков, степени влияния и последствий финансовой глобализации. установ-
лено, что значительное количество существующих рисков бюджетной безопасности украины вызвано внутренними си-
стемными диспропорциями в реальном секторе национальной экономики, о чем свидетельствует критическое состояние 
основных макроэкономических показателей и уровня глобального индекса конкурентоспособности.

ключевые слова: глобализация, финансовая глобализация, бюджетная безопасность, государственный бюджет, 
угрозы.

Summary. The complexity of the process of financial globalization is caused not only by the presence of a significant num-
ber sub processes, their scale and depth of impact factors, but also common consequences of sub processes for which there is 
a synergistic effect. Proved that financial globalization as a contradictory process that has dual effect and creates asymmetry in 
the world economy. Factors identified public safety Ukraine, which are caused by the presence of external and internal risks are 
depending on the sources of risk, the degree of impacts of financial globalization. It was established that a significant number 
of existing risks public safety Ukraine caused by internal systemic imbalances in the real sector of the national economy, as 
evidenced by the critical state of the main macroeconomic indicators and the index of global competitiveness.

Key words: globalization, financial globalization, budget security, state budget, threat.
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анотація. у статті розглядаються загальні тенденції та напрями зниження собівартості продукції в сучасних умовах 
господарювання авіаційних підприємств в україні. найбільш вагомими з них є розширення спеціалізації та кооперуван-
ня, підвищення продуктивності праці, зростання обсягу випуску продукції, зниження матеріальних витрат, скорочення 
втрат від браку й інших непродуктивних витрат, скорочення витрат на обслуговування виробництва та управління. ви-
явлено основні шляхи і резерви щодо зниження собівартості та збільшення прибутку підприємства.

ключові слова: собівартість, витрати, конкурентоспроможність, матеріальні витрати, економія.

вступ та постановка проблеми. Процес формування 
ефективної ринкової економіки в україні насамперед 
залежить від виробництва та реалізації конкурентоспро-
можної продукції на внутрішньому та зовнішньому рин-
ках. авіаційна промисловість є однією з найважливіших 
складових галузі машинобудування, яка забезпечує насе-
лення стратегічною, необхідною продукцією. за останні 
роки обсяги випуску авіаційної продукції значно зменши-
лись, а її собівартість значно зросла. такий стан зумов-
лений недосконалістю технології виробництва та системи 
обліку витрат і формування собівартості авіаційної про-
дукції. вирішення проблеми ефективного розвитку та 
зростання як виробничого, так і експортного потенціалу 
авіаційних підприємств потребує створення відповідної 
системи управління виробництвом, основою якої пови-
нен бути процес формування інформації про витрати 
підприємства та формування собівартості їх продукції, а 
також оновлення всієї системи отримання інформації про 
виробничі витрати через використання нетрадиційних 
для вітчизняної практики бухгалтерського обліку підходів 
щодо формування собівартості продукції та оптимізації 
результатів діяльності підприємства через застосування 
методів внутрішньогосподарського (управлінського) 
обліку. вирішення вищезазначених питань дасть змогу 
авіаційним підприємствам вийти на значно вищий рівень 
свого розвитку, ослабити позиції конкурентів та макси-
мально вигідно реалізовувати свою продукцію як на вну-
трішньому, так і на зовнішньому ринках.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на 
підприємстві розглядалися в працях відомих вітчизняних 
дослідників-економістів, а саме в роботах Ф.Ф. Бутинця, 
Б.і. валуєва, с.Ф. голова, з.в. гуцайлюка, г.г. кірейцева, 
М.в. кужельного, в.г. линника, Є.в. Мниха, в.с. руд-
ницького, в.Я. савченка, в.в. сопка, М.г. чумаченка та 
ін. вагомий внесок у розвиток методологічних питань 
щодо обліку витрат і формування собівартості виробни-
цтва, було запропоновано в роботах зарубіжних вчених, а 
саме в працях і.а. Басманова, П.с. Безрукого, а.Ш. Мар-

гуліса, т.П. карпова, в.Ф. Палій, к. друрі, Б. нідлза, 
П. Фрідмана.

Метою роботи є виявлення чинників та факторів, 
які впливають на формування собівартості продукції та 
визначення шляхів, а також розробка заходів щодо зни-
ження собівартості продукції на авіаційних підприєм-
ствах в україні.

результати дослідження. головною метою діяльності 
будь-якого підприємства в ринкових умовах є максимі-
зація його прибутку. реальні можливості реалізації цієї 
стратегічної мети обмежені витратами виробництва та 
попитом на продукцію, що випускається. Попит багато в 
чому визначається ціною товару або послуги. При цьому 
зниження ціни сприяє збільшенню попиту. у зв’язку з 
цим актуалізується проблема зниження витрат на вироб-
ництво та реалізацію цієї продукції, що дає змогу під-
приємству знижувати собівартість продукції, регулюючи 
таким чином ціни та рентабельність продукції [4, с. 57]. 
в сучасних умовах світової економічної системи для під-
приємств авіаційної спрямованості стає важливим ефек-
тивна організація їх господарської діяльності. криза ста-
вить в скрутне становище не тільки такі підприємства, 
але й споживачів, від рівня купівельної спроможності 
яких залежать обсяги продажів продукції, що виробля-
ється. і в нових умовах виживання це можливе тільки за 
збільшення ефективності роботи підприємства, мініміза-
ції витрат і максимізації прибутку.

таким чином, отримання найбільшого ефекту з най-
меншими витратами, економія трудових, матеріальних і 
фінансових ресурсів залежать від того, як вирішує під-
приємство питання зниження собівартості продукції. сьо-
годні склалося чітке розуміння собівартості виробленої 
продукції. це виражені в грошовій формі поточні витрати 
підприємства на виробництво продукції. ефективність 
зниження собівартості продукції і послуг перш за все 
забезпечується не контролем витрат ресурсів, а пошуком 
і впровадженням кардинально поліпшених способів здій-
снення виробничих і обслуговуючих процесів, що й обу-
мовлює рівень витрат на підприємстві [3, с. 7].
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в україні на багатьох авіаційних підприємствах зни-
ження собівартості продукції виділяється і аналізується за 
двома напрямами: за джерелами і факторами.

Під джерелами розуміються витрати, за рахунок еко-
номії яких можуть бути знижені загальні витрати вироб-
ництва. такими джерелами є зниження витрат сировини, 
матеріалів, палива і енергії на одиницю продукції; змен-
шення загальновиробничих, загальногосподарських і 
позавиробничих витрат.

Під факторами розуміються техніко-економічні умови, 
які впливають на зміну витрат.

собівартість – це вартісна оцінка використовуваних в 
процесі виробництва продукції природних ресурсів, сиро-
вини, матеріалів, палива, енергії, основних фондів, тру-
дових витрат на її виробництво і реалізацію. виявлення 
резервів зниження собівартості має спиратися на комп-
лексний техніко-економічний аналіз функціонування під-
приємства, який передбачає вивчення технічного й орга-
нізаційного рівнів виробництва, інтенсивне використання 
виробничих потужностей і основних фондів, сировини і 
матеріалів, робочої сили, господарських зв’язків [1, с. 235].

для стабільного розвитку підприємства велике зна-
чення мають правильна оцінка витрат підприємства та 
вірний розрахунок собівартості. нині керівництво компа-
ній недостатньо уваги приділяє значенню розробки про-
грам і методик щодо зниження собівартості щодо продук-
ції, яка випускається, а також застосування її на практиці. 
Причиною цього є аналіз витрат, який на більшості авіа-
ційних підприємств не проводиться.

витрати неоднорідні за своїм складом, часом і місцем 
здійснення, за цільовим призначенням. основна частина 
витрат пов’язана з виробництвом і реалізацією продукції, 
проте підприємство також здійснює витрати на відтворення 
матеріальної бази, на соціально-культурні заходи тощо.

для правильного відображення різних витрат в бух-
галтерському обліку, для ефективного управління витра-
тами необхідно застосовувати економічно обґрунтовану 
класифікацію витрат.

Під структурою собівартості слід розуміти ставлення 
окремих елементів затрат до їх загальної суми. структура 
собівартості продукції визначається техніко-економіч-
ними особливостями галузі, географічним розміщенням 
підприємств, розмірами підприємств, рівнем розвитку 
техніки і технології.

розрізняють такі види собівартості: кошторисна вар-
тість; планова собівартість; фактична собівартість авіа-
ційних робіт.

кошторисна вартість обчислюється на основі техніч-
ного проекту, а також за допомогою наявних норм і розці-
нок. за допомогою кошторисної вартості встановлюється 
програма виробництва, визначаються вихідні дані для 
розрахунку багатьох техніко-економічних показників, що 
характеризують виробничо-господарську діяльність авіа-
ційних підприємств.

Планова собівартість менше кошторисної вартості 
на суму планових накопичень і величину планового зни-
ження витрат на виробництво в конкретний період.

Фактична собівартість є сумою фактичних витрат авіа-
ційного підприємства на виробництво заданого обсягу робіт.

Під час аналізу фактичної собівартості продукції, що 
випускається, виявлення резервів і економічного ефекту 
від її зниження використовують розрахунок за економіч-
ними факторами. економічні чинники найповніше охо-
плюють всі елементи процесу виробництва, а саме засоби, 
предмети праці і саму працю. вони відображають основні 
напрями роботи колективів підприємств щодо зниження 
собівартості: підвищення продуктивності праці, впрова-

дження передової техніки і технології, поліпшення вико-
ристання устаткування, здешевлення заготівлі і більш 
ефективне використання предметів праці, скорочення 
адміністративно-управлінських та інших накладних 
витрат, скорочення браку і ліквідація непродуктивних 
витрат і втрат.

нині проблемі зниження собівартості продукції приді-
ляють увагу багато вчених-економістів. так, а.а Філінков 
у своїх дослідженнях акцентував увагу на тому, що собівар-
тість продукції на підприємствах різних галузей економіки 
україни стає дедалі більшою [5, с. 57]. він виділив основні 
причини цього явища: збільшення цін на сировину і мате-
ріали; зростання вартості палива; збільшення заробітної 
плати; підвищення тарифів на електроенергію і газ; вико-
ристання застарілого обладнання та витратних технологій; 
недосконалість організації праці та низька її продуктив-
ність; невеликі обсяги продукції, що виготовляється.

розширив теоретичні розробки в цій області а.д. лео-
нов. у своїх наукових працях він виділив і обґрунтував 
основні напрями діяльності, спрямовані на зниження 
собівартості продукції.

По-перше, це підвищення технічного рівня вироб-
ництва, що передбачає впровадження нової, прогресив-
ної технології, механізацію та автоматизацію виробни-
чих процесів; поліпшення використання та застосування 
нових видів сировини і матеріалів; зміну конструкції 
і технічних характеристик виробів; інші чинники, що 
впливають на підвищення технічного рівня виробництва. 
зниження собівартості може відбутися за умови впрова-
дження автоматизованих систем управління, викорис-
тання еоМ, вдосконалення і модернізації наявної техніки 
і технології. зменшуються витрати і в результаті комплек-
сного використання сировини, застосування економіч-
них замінників, більш повного використання відходів у 
виробництві.

По-друге, це вдосконалення організації виробництва і 
праці. зниження собівартості може відбутися в результаті 
змін в організації виробництва, форм і методів праці, за 
умови розвитку спеціалізації виробництва, вдосконалення 
управління виробництвом і скорочення витрат на нього, 
внаслідок більш ефективного використання основних 
фондів, поліпшення матеріально-технічного постачання, 
скорочення транспортних витрат, дії інших факторів, що 
підвищують рівень організації виробництва і праці.

зниження поточних витрат відбувається в результаті 
вдосконалення обслуговування основного виробництва. 
значне зменшення витрат живої праці може відбутися за 
збільшення норм і зон обслуговування, скорочення втрат 
робочого часу, зменшення числа робочих, які виконують 
норм виробітку.

за поліпшення використання основних фондів зни-
ження собівартості відбувається в результаті підвищення 
надійності і довговічності устаткування; вдосконалення 
системи планово-попереджувального ремонту; центра-
лізації і впровадження індустріальних методів ремонту, 
утримання та експлуатації основних фондів.

удосконалення матеріально-технічного постачання 
і використання матеріальних ресурсів знаходить відо-
браження у зменшенні норм витрат сировини і мате-
ріалів, зниженні їх собівартості за рахунок зменшення 
заготівельно-складських витрат. транспортні витрати 
скорочуються в результаті зменшення витрат на доставку 
сировини і матеріалів від постачальника до складів під-
приємства, від заводських складів до місць споживання, 
зменшення витрат на транспортування готової продукції.

По-третє, це зміна обсягу і структури продукції, що 
може привести до відносного зменшення умовно-постій-
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них витрат (крім амортизації) і амортизаційних відраху-
вань, зміни номенклатури й асортименту продукції, під-
вищення її якості. умовно-постійні витрати не залежать 
безпосередньо від кількості продукції, що випускається.

По-четверте, це скорочення витрат на сировину і мате-
ріали. собівартість споживаного матеріалу знижується в 
результаті скорочення витрат сировини на одиницю про-
дукції, що безпосередньо пов’язано зі зменшенням нор-
мативу оборотних коштів [6, с. 193].

крім того, знизити собівартість продукції на підпри-
ємствах можна шляхом поліпшення використання при-
родних ресурсів; скорочення витрат на обслуговування 
виробництва; зменшення втрат від браку та інших неви-
робничих витрат; дії галузевих та інших чинників (вве-
дення і освоєння нових цехів, виробничих одиниць і 
виробництв, підготовка і освоєння виробництва в діючих 
об’єднаннях і на підприємствах; інші фактори).

необхідно відзначити, що зниження собівартості про-
дукції забезпечується насамперед за рахунок підвищення 
продуктивності праці. зі збільшенням продуктивності 
праці скорочуються витрати праці в розрахунку на оди-
ницю продукції, а отже, зменшується і питома вага заро-
бітної плати в структурі собівартості.

діяльність підприємства, спрямована на зростання 
продуктивності праці, є вельми важливою для зниження 
собівартості продукції, оскільки вона змінюється під 
впливом як матеріально-технічних, так і соціально-еконо-
мічних факторів. Матеріальні витрати, як відомо, в біль-
шості галузей промисловості мають високу питому вагу 
в структурі собівартості продукції, тому навіть незначне 
заощадження сировини, матеріалів, палива й енергії під 
час виробництва кожної одиниці продукції загалом по 
підприємству дає великий ефект.

основними умовами зниження витрат сировини і 
матеріалів на виробництво одиниці продукції є поліп-
шення конструкції виробів і вдосконалення технології 
виробництва, використання прогресивних видів матеріа-
лів, впровадження обґрунтованих норм витрат матеріаль-
них цінностей.

важливим етапом на шляху зниження собівартості про-
дукції є виявлення резервів, як поточних, так і внутріш-
ньовиробничих. Поточні резерви виділяються на основі 
зіставлення результатів діяльності з планом і підсумками 
попереднього періоду. Під час зниження витрат виробни-
цтва в результаті збереження минулого і живої праці про-
мисловість добувається поряд з ростом нагромаджень 
збільшення обсягу випуску продукції. Плани по собівар-
тості повинні виходити з прогресивних норм витрат праці, 
використання обладнання, витрат сировини, матеріалів, 
палива і енергії з урахуванням передового досвіду інших 
підприємств. тільки за науково-організованого норму-
вання витрат можна виявити і використати резерви подаль-
шого зниження собівартості продукції [6. с. 46].

великі резерви зниження собівартості полягають в 
скороченні відходів, втрат робочого часу, боротьбі з нера-
ціональним використанням сировини, матеріалів, ліквіда-
ції простоїв, скороченні браку й інших непродуктивних 
витрат. вивчення причин браку, виявлення його вину-
ватця дають змогу здійснити заходи щодо ліквідації втрат 
від браку, скорочення і найбільш раціонального викорис-
тання відходів виробництва.

значні резерви економії сировини і матеріалів є в 
обробних цехах. до цих резервів відносяться впрова-
дження досягнень науково-технічного прогресу, усунення 
або скорочення витрат, які не є необхідними за нормаль-
ної організації виробничого процесу. зайві витрати можна 
виявити шляхом проведення спеціальних обстежень і 

одноразового обліку, під час аналізу даних нормативного 
обліку, затрат на виробництві, ретельного аналізу пла-
нових і фактичних витрат на виробництві. внутрішньо-
виробничі резерви виявляються в процесі економічного 
аналізу і фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства, вони повинні скласти основу плану вдосконалення 
подальшої діяльності та забезпечити його надійне функ-
ціонування в умовах зниження собівартості продукції. 
значний вплив на цей процес може надати використання 
інформаційної техніки і технології в діяльності обліково-
економічних, проектних, адміністративно-управлінських 
служб підприємств. зниження собівартості продукції є 
необхідною і важливою умовою прибутковості підпри-
ємницької діяльності. виявлення резервів зниження собі-
вартості має спиратися на вивчення технологічного та 
організаційного рівнів виробництва, використання вироб-
ничих потужностей і основних фондів, сировини і матері-
алів, робочої сили, господарських зв’язків тощо.

зі збільшенням обсягу випуску продукції прибуток 
авіаційного підприємства збільшується не тільки за раху-
нок зниження собівартості, але й внаслідок збільшення 
випуску продукції.

серйозним резервом зниження собівартості продукції 
є розширення спеціалізації і кооперування. на спеціалізо-
ваних підприємствах з масово-потоковим виробництвом 
собівартість продукції значно нижче, ніж на підпри-
ємствах, що виробляють цю ж продукцію в невеликих 
кількостях. розвиток спеціалізації вимагає встановлення 
і найбільш раціональних кооперованих зв’язків між під-
приємствами.

зниження собівартості продукції забезпечується 
насамперед за рахунок підвищення продуктивності праці. 
зі збільшенням продуктивності праці скорочуються 
витрати праці в розрахунку на одиницю продукції, а отже, 
зменшується і питома вага заробітної плати в структурі 
собівартості.

зі збільшенням обсягу випуску продукції прибуток 
підприємства збільшується не тільки за рахунок зни-
ження собівартості, але й внаслідок збільшення кількості 
продукції. таким чином, чим більше обсяг виробництва, 
тим за інших рівних умов більше сума одержуваного під-
приємством прибутку [6, с. 143].

найбільше значення в боротьбі за зниження собівар-
тості продукції має дотримання найсуворішого режиму 
економії на всіх ділянках виробничо-господарської діяль-
ності підприємства. Матеріальні витрати, як відомо, в 
більшості галузей промисловості мають велику питому 
вагу в структурі собівартості продукції, тому навіть незна-
чне заощадження сировини, матеріалів, палива і енергії 
під час виробництва кожної одиниці продукції загалом 
по підприємству дає великий ефект. Підприємство має 
можливість впливати на величину витрат матеріальних 
ресурсів, починаючи з їх заготівлі. важливо забезпечити 
надходження матеріалів від таких постачальників, які зна-
ходяться на невеликій відстані від підприємства, а також 
перевозити вантажі найбільш дешевим видом транспорту.

основними умовами зниження витрат сировини і 
матеріалів на виробництво одиниці продукції авіаційного 
підприємства є поліпшення конструкцій виробів і вдоско-
налення технології виробництва; використання прогре-
сивних видів матеріалів, впровадження технічно обґрун-
тованих норм витрат матеріальних цінностей [3, с. 97].

скорочення витрат на обслуговування виробництва та 
управління також знижує собівартість продукції. розмір 
цих витрат на одиницю продукції залежить не тільки від 
обсягу випуску продукції, але й від їх абсолютної суми. 
чим менше сума цехових і загальнозаводських витрат 
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загалом по підприємству, тим за інших рівних умов нижче 
собівартість кожного виробу.

значні резерви зниження собівартості укладені в ско-
роченні втрат від браку й інших непродуктивних витрат. 
вивчення причин браку, виявлення його винуватця дають 
можливість здійснити заходи щодо ліквідації втрат від 
браку, скорочення і найбільш раціонального викорис-
тання відходів виробництва [6, с. 112]. Масштаби вияв-
лення і використання резервів зниження собівартості 
продукції багато в чому залежать від того, як поставлена 
робота з вивчення та впровадження досвіду, наявного на 
інших підприємствах.

таким чином, чим більший обсяг виробництва, тим 
за інших рівних умов більше сума одержуваного підпри-
ємством прибутку. Планування собівартості продукції на 
сучасних промислових підприємствах здійснюється ефек-
тивно, але все ж таки є відхилення фактичних результатів 
від планових. щоб цього уникнути, економісти підпри-
ємств повинні розробляти плани та заходи щодо зниження 
собівартості продукції, яка виробляється, з урахуванням 

зміни цін, умов ринку, темпу інфляції та інших факторів, 
які можуть вплинути на виробничий процес [1].

висновки. собівартість продукції підприємства є 
найважливішим узагальнюючим показником економічної 
ефективності її виробництва. у ній відбиваються всі сто-
рони господарської діяльності, а саме ступінь технологіч-
ного оснащення виробництва і освоєння технологічних 
процесів; рівень організації виробництва і праці, ступінь 
використання виробничих потужностей; економічності 
використання матеріальних і трудових ресурсів, а також 
інші умови і чинники, що характеризують виробничо-
господарську діяльність. від її рівня залежать фінансові 
результати діяльності підприємств, темпи розширеного 
виробництва і, звичайно ж, їх фінансовий стан. зниження 
собівартості продукції сприяє збільшенню прибутку та 
підвищенню конкурентоспроможності.

таким чином, за постійного пошуку нових методів і 
факторів зниження собівартості продукції діяльність авіа-
ційних підприємств в україні може вийти на новий ефек-
тивний рівень функціонування.
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аннотация. в статье рассматриваются общие тенденции и направления снижения себестоимости продукции в со-
временных условиях хозяйствования авиационных предприятий в украине. наиболее весомыми из них являются рас-
ширение специализации и кооперирования, повышение производительности труда, роста объема выпуска продукции, 
снижение материальных затрат, сокращение потерь от брака и других непроизводительных расходов, сокращение рас-
ходов на обслуживание производства и управления. выявлены основные пути и резервы по снижению себестоимости 
и увеличению прибыли предприятия.

ключевые слова: себестоимость, затраты, конкурентоспособность, материальные затраты, экономия.
Summary. The article discusses the General trends and directions of reducing the cost of production in modern conditions 

of managing aviation enterprises in Ukraine. The most significant of these are: the extension of specialization and coopera-
tion, improve productivity, increase output, reduce material costs, reduction of losses from marriage and other unproductive 
expenses, reducing the cost of service production and management. Identified the main ways and reserves to reduce costs and 
increase profits.

Key words: cost price, expenses, competitiveness, material costs, economy.
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анотація. трансформація фінансових ринків вплинула на склад банківського балансу таким чином: з одного боку, 
спостерігається значне зростання важливості пасивів і розвитку, наприклад, ринку CDs; з іншого боку, спостерігаєть-
ся значне розширення міжбанківського ринку, де банки можуть легко купувати та продавати надлишкову ліквідність. 
Базельський комітет розробив ряд заходів стандартів капіталу та ліквідності, які спрямовані на зміцнення банківської 
системи. останніми роками управління активами та пасивами набуло великого значення в управлінні банком.

ключові слова: баланс банку, активи, пасиви, банківське регулювання, Базельський комітет з банківського нагляду, 
управління активами і пасивами, управління ліквідністю.

вступ та постановка проблеми. сучасний банк 
можна розглядати з різних точок зору: по-перше, це під-
приємство, яке працює в певному законодавчому полі та 
має свій баланс, по-друге, баланс цього підприємства 
базується на інформації про проведення та укладання 
традиційних банківських угод, по-третє, сучасний банк – 
це організація, в якій концентруються сучасні технології, 
які дають змогу поєднувати всі функції сучасного банку 
та шляхом оптимізації процесу регулювання та менедж-
менту досягати прибутковості бізнесу. сучасна банків-
ська справа складається в результаті вивчення цих трьох 
позицій. регулятори витрачають значні зусилля, аналізу-
ючи та корегуючи інструменти регулювання, зважаючи 
на продукти і послуги, які пропонують фінансові уста-
нови, і на їх вартість. обмеження банківських продуктів, 
бар’єри на шляху до входження в ринок, ступінь обме-
ження відкриття відділень – все це може не лише підви-
щувати безпеку банківського бізнесу, але й зменшувати 
конкуренцію. оскільки банківський бізнес уособлює 
концентрацію різних інтересів (інтереси бізнесу, інтер-
еси держави), то важливим є знаходження оптимальної 
бізнес-моделі, яка буде сприяти здоровій конкуренції та 
не призводити до кризових явищ всієї фінансової сис-
теми. ступінь впливу нових вимог Базельської угоди 
на діяльність того чи іншого банку залежить від цілого 
ряду чинників, таких як бізнес-модель і стратегія діяль-
ності, склад капіталу і ліквідних активів, поточні показ-
ники достатності власних коштів та ліквідності, ступінь 
кредитоспроможності контрагентів, а також обсяг поза-
балансових операцій. Можна очікувати, що зростання 
вартості витрат, пов’язаних з підтриманням належного 
рівня достатності капіталу і ліквідності, а також із забез-
печенням дотримання вимог регулюючих органів, зро-
бить негативний вплив на рентабельність банківської 
системи загалом. тому актуальними залишаються про-
блеми дослідження вимог та рекомендацій Базельського 

комітету щодо регулювання банків, а також імплемента-
ції цих вимог в банківську систему україни.

Метою роботи дослідження сучасного досвіду регу-
лювання банків в умовах світової кризи, а саме впливу 
рекомендацій Базельського комітету на управління акти-
вами і пасивами банку, а також визначення проблем 
запровадження методологічних положень Базельського 
комітету в банківську систему україни.

аналіз останніх досліджень і публікацій. у 2010 році 
Базельський комітет опублікував третю Базельську угоду 
(Third Basel Accord) [1], яка є ключовим нормативним 
документом, спрямованим на підвищення якості управ-
ління ризиками та капіталом фінансових організацій. цей 
документ встановлює нові мінімальні вимоги до капіталу, 
нові показники ліквідності і «леверидж», а також нові 
методики і підходи до вимірювання та оцінки ризиків. 
крім того, документ вводить більш жорсткі стандарти 
нагляду за банківською діяльністю, а також підвищені 
вимоги до розкриття інформації та управління ризиками.

Базельським комітетом був розроблений досить 
докладний календарний графік із зазначенням конкрет-
них термінів прийняття кредитними організаціями тих чи 
інших вимог Базеля III і часу, відведеного на їх впрова-
дження. спочатку планувалося, що деякі правила всту-
плять в силу вже 1 січня 2013 року.

так, директива адекватності капіталу (Capital 
Adequacy Directive) [5] – це європейська директива, яка 
спрямована на встановлення єдиних вимог до рівня капі-
талу як для банківських установ, так і для небанківських 
фірм, які здійснюють операції з цінними паперами. ця 
директива була вперше видана в 1993 році і переглянута 
в 1998 році. оновлена директива достатності капіталу 
почала діяти з 2006 року.

директива з регулювання достатності капіталу (The 
Capital Requirements Directive, CRD IV) була спрямована 
на регулювання галузі фінансових послуг Європейського 
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союзу, а саме впровадження системи нагляду в Європей-
ському союзі, яка відображає правила Базеля III щодо 
вимірювання капіталу і стандартів капіталу.

Попередні директиви достатності капіталу (2006/48 і 
2006/49) [2; 3] були замінені новим законодавчим пакетом, 
відомим як CRD IV. це пакет, який діє з 1 січня 2014 року і 
складається з Постанови Єс № 575/2013 [9] та директиви 
2013/36 / Eс [4]. це третій пакет поправок до первинних 
директив після двох попередніх наборів поправок, при-
йнятих комісією в 2008 році (CRD II) і 2009 році (CRD 
III). глобальна мета цього нового набору правил полягає 
в зміцненні стійкості банківського сектору Єс для того, 
щоб зробити його краще в умовах економічних потрясінь 
та створити необхідні умови банкам для фінансування 
економічної активності і зростання.

результати дослідження. Банківський баланс надає 
інформацію про фінансове становище на кінець звітного 
періоду і включає в себе активи, зобов’язання і власний 
капітал. Права сторона є основним джерелом фінансу-
вання для банку. вона складається із зобов’язань влас-
ників капіталу (акціонерний капітал). зобов’язання 
включають депозити, які переважно невеликого розміру, 
низького ризику і є високоліквідними. довгострокова 
заборгованість включає в себе запозичення коштів на гро-
шовому ринку і ринку капіталу, які за своєю природою 
більш великого розміру, найбільш неліквідні і несуть най-
більший ризик.

Банки купують генеруючі дохід активи та цінні папери 
з використанням коштів, отриманих від депозитів та інших 
довгострокових позикових коштів. різницею між загаль-
ною сумою активів і загальною сумою зобов’язань банку є 
капітал (акціонерний капітал). Банки отримують прибуток 
за рахунок справляння процентної ставки за своїми креди-
тами, яка вище, ніж та, яку вони платять вкладникам (тобто 
різниця між процентними платежами за депозитами і від-
сотками, отриманими за кредитами). від складу активів і 
пасивів залежать прибуток і збитки банку. Банки залуча-
ють кошти шляхом випуску облігацій і власного капіталу 
(акцій), а також економії від минулого прибутку (нерозпо-
діленого прибутку). Проте велика частина їх грошей похо-
дить від депозитів. здатність збирати внески від населення 
відрізняє банки від інших фінансових інститутів.

кредити у формі кредитування займають більшу час-
тину балансу банку на стороні активів, тоді як вклади 
займають більшу частину балансу банку на стороні паси-
вів. таким чином, кредити банку – це основний актив, 
тоді як депозити є їх основним зобов’язанням.

Метою активів банку є генерація доходів акціонерів та 
задоволення інтересів вкладників банку. тому важливо, 
щоб банк зберігав частину своїх активів ліквідними для 
задоволення насущних потреб своїх кредиторів. активи 
банку, як правило, поділяються залежно від їх ліквідності, 
а саме від того, як швидко вони можуть бути перетворені в 
готівку. активи банків поділяються на чотири типи: готів-
кові гроші в сховищі (в центральному банку) – це кошти, 
які не приносять доходу, кореспондентські рахунки в 
інших банках, готівка, державні та приватні процентні 
цінні папери, придбані на відкритих ринках, та кредити, 
які надаються клієнтам (юридичні та фізичні особи). гро-
шові кошти (готівка) та кошти на рахунках розглядаються 
як основне джерело ліквідності банків, коли повинні бути 
виконані вимоги клієнтів. цінні папери також є ще одним 
джерелом ліквідності, але вони виступають як резервне 
джерело ліквідності та включають в себе державні цінні 
папери, а також цінні папери грошового ринку. кредити 
є одним з основних активів портфеля більшості банків і 
генерують найбільший обсяг прибутку, витрат і податків. 

вони також демонструють найвищий ризик невиконання 
зобов’язань, а деякі є відносно неліквідними.

Банківські активи фінансуються з трьох основних 
джерел, а саме з акціонерного капіталу, депозитів та різ-
них форм боргу. акціонерний капітал – це сплачена час-
тина акціонерного капіталу, що вкладена в банк на вимогу 
відповідної частини будь-яких майбутніх прибутків, які 
розподіляються у формі дивідендів. акціонерним капіта-
лом позначається стаття пасиву балансу, яку внесли акці-
онери, що разом з нерозподіленим прибутком та іншими 
фондами становить власний капітал банку. національний 
регулятор у формі законів надає конкретні ознаки депо-
зитів, боргових інструментів та акціонерного капіталу, 
однак основні характеристики цих категорій є універсаль-
ними. Подібно до інших компаній для формування акти-
вів банки використовують боргові зобов’язання та цінні 
папери. Більшість банківських пасивів має форму депози-
тів – поточні рахунки, ощадні рахунки або депозитні сер-
тифікати. основні депозити і позики становлять близько 
90% всіх коштів банків, 10% активів припадає на власний 
капітал акціонерів банку.

депозити можуть мати різноманітні форми та кла-
сифікуватися за джерелами та типами. Поділ депозитів 
за типом є найбільш розповсюдженою формою поділу, 
хоча джерела депозитів допомагають аналітикам визна-
чати концентрацію або сферу їх приналежності. напри-
клад, джерелами депозитів є кошти клієнтів (юридич-
них та фізичних осіб), банківські або урядові депозити. 
рахунки депозитів до запитання (які також називаються 
депозитами на пред’явника, поточними або трансакцій-
ними рахунками) дають можливість власнику депозиту 
знімати кошти у будь-якій час та робити платежі третім 
сторонам. за цими рахунками у більшості країн світу не 
сплачуються проценти. Банківські системи деяких країн, 
наприклад, сполучених Штатів, сплачують проценти за 
депозитами, якщо клієнт утримує на депозиті мінімаль-
ний залишок, або за спеціальними рахунками, які назива-
ються рахунками NOW (Negotiable orders of withdrawal), 
які фактично можна назвати гібридними ощадними 
рахунками [7, с. 59].

ключовою статтею банківського балансу є позичені 
кошти. ця стаття зведених фінансових таблиць включає 
всі недепозитні зобов’язання, а саме овердрафти по корес-
пондентським банківським рахункам, позички з централь-
ного банку, угоди зворотної купівлі (репо), позичання 
банківських резервів, комерційні цінні папери, банківські 
акцепти. угоду репо дуже часто можна зустріти на сучас-
них розвинутих європейських ринках. в цій угоді фінан-
сова установа може брати участь як покупець-кредитор, 
погоджуючись купити, а потім перепродати цінні папери 
на певну дату у майбутньому за конкретну ціну. різницю 
у ціні, за яку установа продає свої папери, а потім викупо-
вує їх, представляє той процент, який бере банк за користу-
вання коштами. Банки також можуть залучати довгостро-
кові кошти (строк погашення більше одного року) через 
продаж довгострокових боргових інструментів на ринку. 
у багатьох країнах, що розвиваються, або у країнах, де бан-
ківські установи переважно належать державі, інструменти 
можна купувати безпосередньо у держави.

останніми роками управлінню активами та пасивами 
балансу надається великого значення в управлінні банком, 
оскільки цей процес впливає на ризики банку та їх управ-
ління. відбуваються зміни в співвідношенні компонентів 
балансу, наприклад, клієнти почали віддавати перевагу 
ощадним рахункам (рахунки грошового ринку). незважа-
ючи на те, що частка основних депозитів в банківських 
активах зменшилася, самі активи продовжували зростати 
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(за винятком 1987 і 1994 років). обслуговування основних 
депозитів – важливий елемент фінансового менеджменту, 
оскільки порівняно з іншими джерелами коштів банків 
такі депозити відносно стабільні і недорогі. в банках, які 
фінансують значну частину своїх активів за рахунок осно-
вних депозитів, відсоткові витрати будуть нижчими, ніж 
у конкурентів, в загальних активах яких частка основних 
депозитів низька.

існує два найважливіші джерела фінансування банків, 
а саме основні депозити і позики. основні депозити залу-
чаються на місцевих ринках, з них виплачуються неви-
сокі відсотки, вони, як правило, досить стабільні. Позики, 
навпаки, залучаються на національному або міжнарод-
ному грошовому ринку. Більш висока конкуренція на цих 
ринках обумовлює більш високу вартість коштів. за залу-
ченими коштами доводиться виплачувати більш високі 
процентні ставки, оскільки порівняно з основними депо-
зитами вони більш волатильні. Бухгалтерський звіт будь-
якого конкретного банку не дає уявлення про тип фінан-
сування банків, однак можна сказати, що дрібні і середні 
банки фінансують активи за рахунок основних депозитів, 
тоді як переважно великі банки залучають для фінансу-
вання активів позичкові кошти. залучення позик можливо 
за умови високої репутації банку і активної діяльності на 
ринку депозитів і грошовому ринку.

трансформація фінансових ринків вплинула на склад 
банківського балансу: з одного боку, спостерігається значне 
зростання важливості пасивів та їх розвитку, наприклад, 
таких ринків, як CDs; з іншого боку, спостерігається зна-
чне розширення міжбанківських ринків, де банки можуть 
легко купувати та продавати надлишкову ліквідність. ці 
події змусили сучасні банки проводити більш скоордино-
вану форму управління по обидві сторони балансу, а не 
тільки орієнтуючись на сторонні активи. Більшість бан-
ківських активів, що приносять дохід у 50–65% відсотків 
сукупного розміру активів, має форму кредитів. найбільш 
розповсюджені типи кредитування такі: комерційне та 
індустріальне кредитування, кредити на нерухомість і спо-
живчі кредити. оскільки кредитування – основне джерело 
банківського кредитного ризику, то банкіри, побоюючись 
дефолту позичальників, регулярно відраховують частину 
прибутку на певні рахунки з метою створення резервів на 
відшкодування втрат по кредитах. цінні папери – другий 
найбільший тип банківських активів, які приносять про-
центний дохід. тому вони використовуються банками як 
об’єкти інвестування (торгові рахунки) або інструменти 
підвищення ліквідності (угоди репо). в сШа, наприклад, 
на відміну від репо, використовуються федеральні фонди, 
які торгуються на міжбанківському ринку і відомі як ринок 
фондів Фрс. для того щоб мати достатню ліквідність і 
забезпечити прибутковість угод, банк повинен ефективно 
управляти своїми активами за рахунок максимізації віддачі 
від кредитів і цінних паперів і мінімізації ризиків шляхом 
диверсифікації. управління активами також включає в себе 
придбання активів з використанням надлишкових коштів 
за розумною ціною, щоб забезпечити розумний прибу-
ток за умов певного ризику. через високий ризик, на який 
наражаються банки, вони управляють активами шляхом 
диверсифікації, що має велике значення в зниженні ризику 
ліквідності. диверсифікація ризиків здійснюється шляхом 
видачі різних кредитів для різних груп людей, таких як 
підприємці, домашні господарства, корпорації. ще одним 
важливим аспектом менеджменту банку і, зокрема, управ-
ління активами є рішення щодо обсягу ліквідних активів і 
резервів. слід пам’ятати, що існує компроміс між прибут-
ковістю і ліквідністю (тобто ліквідні активи, як правило, 
мають низьку прибутковість, таким чином, банк тримає 

високу частку ліквідних активів на його балансі, ймовірно, 
буде мати більш низький дохід і прибуток). управління лік-
відністю є основою ведення прибуткового і стійкого банку. 
ризиком ліквідності є ймовірність банку не виконати свої 
зобов’язання перед клієнтами, що випливають з невідпо-
відності банківських фінансових потоків (тобто активів 
(позик) і зобов’язань (депозитів)). основними факторами, 
які необхідно досліджувати в контексті управління ліквід-
ністю, є такі: наявність високоліквідних активів, доступ-
ність до коштів на грошових ринках, загальна ефективність 
стратегії та політики управління активами та пасивами, 
чутливість ресурсів від змін процентних ставок. керівни-
цтво банку повинно визначити прийнятний рівень ліквід-
ності, який би відповідав цим факторам та особливостям 
національної банківської системи, а також рівень готов-
ності менеджменту до певного ризику. загально визнано, 
що розумне управління активами та пасивами забезпе-
чує ліквідність та зменшує ризик зміни процентних ста-
вок. однак завжди існує вибір між ризиком та прибутком: 
чим більше ліквідний актив, тим менше він дає прибутку. 
ризик полягає в тому, що актив треба продати або реалізу-
вати у несприятливий час для задоволення вимог клієнта, 
або зобов’язання треба реорганізувати у несприятливих 
ринкових умовах, що призведе до більших втрат на від-
сотках. найбільш ліквідними активами є грошові кошти, 
резерви в центральному банку, короткострокові депозити 
в інших банках, цінні папери найвищої якості зі строком 
погашення менше року, на які є попит на ринку і які легко 
продати на ліквідному ринку (наприклад, цінні папери, 
які зареєстровані на біржі), урядові цінні папери (векселі, 
ноти та облігації), які можна легко продати через агентів 
або офіційні біржі. таким чином, утримання добре дивер-
сифікованого портфеля активів, які є ліквідними, виступає 
основною умовою для задоволення негайних потреб за 
більш низьку вартість порівняно із залученням коштів на 
ринках капіталу.

традиційна діяльність щодо залучення депозитів для 
фінансування кредитів становить основу бухгалтерського 
балансу банку. джерела (депозити) і використання (кре-
дити) банківських коштів відображаються в звіті про 
прибутки і збитки, що включає три основні розрахункові 
компоненти: 1) чистий процентний дохід (N11) – процент-
ний дохід мінус процентні витрати; 2) резерв на можливі 
втрати, але кредитами (PLL); 3) чистий непроцентний 
дохід – непроцентний дохід мінус непроцентні витрати.

ці елементи визначають суть ризиків, пов’язаних з 
банківською справою і фінансовим менеджментом. чис-
тий процентний дохід залежить від процентного ризику, 
ризику ліквідності та ризику дострокового погашення; стан 
резерву на можливі втрати за кредитами залежить від кре-
дитного ризику або ризику якості кредитів; чистий непро-
центний дохід залежить від генерування комісійних або 
непроцентного доходу (розробка продуктів і ризик ціно-
утворення) і від контролю за непроцентними витратами 
(операційний ризик). отже, банківський ризик може роз-
глядатися як мінливість значень прибутку. суть сучасної 
банківської справи зводиться до оцінки ризику, управління 
ризиком і прийняття ризику; центральне місце у фінансо-
вому менеджменті банків посідає ризик-менеджмент.

Прибутковість є основним показником успіху або 
неспроможності керівництва щодо стратегічної та лідер-
ської діяльності. Банківські прибутки забезпечують ство-
рення капіталу, і вони є необхідними для того, щоб залу-
чити новий капітал інвесторів у разі зростання компанії; 
вони слугують свідоцтвом ефективної діяльності менедж-
менту та барометром впливу макроекономічної політики 
на банківські установи. Прибутки потрібні для покриття 
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кредитних збитків та побудови адекватного забезпечення. 
Постійне отримання прибутків створює довіру до бан-
ків. Багато аналітиків вважає, що довіра до їх установи 
є найбільшим цінним банківським активом, оскільки дає 
змогу звести до мінімуму вартість фінансування та забез-
печує доступ до кращих позичальників. Прибутковість 
банку є основою існування ринкової економіки, однак в 
країнах з розвинутою економікою існують різні підходи 
до прибутковості банків. наприклад, в країнах, де до бан-
ків ставляться як до елемента в механізмі економічної і 
соціальної політики, аналітики стримують наполегливу 
вимогу до прибутків. у таких випадках, звичайно, у бан-
ках, які належать державі, капітал для забезпечення збит-
ків та збільшення активів є просто рядком у фіскальному 
бюджеті. Багато континентальних Європейських банків 
показують відносно низькі прибутки, але досить високі 
рівні резерву. Прибуток до виплати податків розподіля-
ється на різні категорії резерву. оскільки прибутки банку 
можуть значно оподатковуватися в тій чи іншій формі.

інновації у фінансовій індустрії змусили сфокусувати 
увагу аналітиків на пасиві балансу. в результаті значні коли-
вання процентних ставок і загострення конкуренції за кошти 
зробили необхідним для банкірів та їх конкурентів відкриття 
нових джерел фінансування та здійснення моніторингу 
вартості депозитних та недепозитних зобов’язань. на фор-
мування сучасної вартості банківського капіталу в різних 
країнах світу впливають два чинники: Базельська угода про 
вимоги до капіталу з урахуванням ризику, яка була укладена 
в 1988 році і яка вступила в дію в 1992 році, а також при-
йнятий в 1991 році закон про вдосконалення федерального 
страхування депозитів (Federal Deposit Insurance Corporation 
Improvement Act, FDICIA) [6]. Базельська угода спрямована 
на встановлення законодавчих вимог до капіталу з ураху-
ванням кредитного ризику банку. FDICIA є найважливішим 
законодавчим актом банківської сфери, прийнятим в сШа з 
часів закону гласса-стигалла 1933 року. Як Базельська угода, 
так і FDICIA змушують банки нарощувати капітал, але їх 
методи розрізняються. з 1992 року, згідно з Базельською 
угодою, банки стали визначати величину обов’язкового капі-
талу, виходячи зі ступеня кредитного ризику, притаманного 
кожній організації. вимоги Базеля виражаються в простому 
правилі управління ризиком: чим вище кредитний ризик, 
тим більше капітал, який вимагають регулятори. FDICIA 
регламентує дії, які спрямовані на забезпечення безпеки 
банківської системи, а саме попередження кризових явищ, 
які пов’язані з фінансовими труднощами. зокрема, це поря-
док отримання позички у Фрс недостатньо капіталізова-
них та критично недокапіталізованих закладів, введення 
премій за страхування вкладів на підставі ризику. Пози-
тивні наслідки цих дій були відчутні вже в перші роки 
після запровадження, що дало змогу рекапіталізувати Бан-
ківський страховий фонд.

Метою управління зобов’язаннями є контроль над 
джерелами фінансування банку. ключовим аспектом 
управління є ціна (тобто процентна ставка та інші умови, 
запропоновані щодо депозитів та інших позик) з метою 
досягнення обсягу та вартості бажаного. з метою відкриття 
нових джерел фінансування аналітики звернулися до більш 
складних фінансових ринків та ринків облігацій. це озна-
чає, що привабливі можливості кредитування можуть бути 
легко профінансовані за рахунок випуску облігацій. таким 
чином, борг як джерело фінансування має перевагу порів-
няно з депозитами. ускладнення боргових ринків грошей 
є вигідним для банків, оскільки цей ринок забезпечує їм 
гнучкість під час пошуку джерел фінансування і розподілу 
ризиків, що робить більш легким для банку пошук ліквід-
них ресурсів. Більш того, легкість залучення коштів дала 

змогу банкам збільшити свій кредитний портфель кредитів 
і диверсифікувати свої джерела фінансування. тут слід при-
гадати гіпотезу Модильяні-Міллера, яка полягає в такому 
положенні: якщо фінансування діяльності підприємства 
вигідніше за рахунок позичкового капіталу, а не за рахунок 
власних джерел коштів, то власники акцій підприємства зі 
змішаною структурою капіталу можуть продати частину 
акцій свого підприємства, використавши виручені кошти 
на покупку акцій підприємства, що не користується залу-
ченим фінансуванням, отже, заповнити недолік у фінансо-
вих ресурсах за рахунок позичкового капіталу. говорячи 
про можливість застосування теореми Модильяні-Міллера 
до банківської діяльності, Міллер відповідає: «і так, і ні» 
[10]. з одного боку, на його думку, цінні папери, що пропо-
нуються банками, не мають будь-яких особливостей, які б 
давали змогу вивести їх з-під «юрисдикції» «моделі М & 
М». з іншого боку, не слід забувати про властиву виключно 
банківським цінним паперам специфіку, а саме про наяв-
ність урядових гарантій, які слугують захистом емітова-
ним паперам. таким чином, ринок банківського капіталу 
існує за законами, які часто-густо диктуються ззовні, саме 
тому Міллер не може однозначно ствердно відповісти на 
запропоноване запитання. Потрібно пам’ятати також про 
існування численних як балансових, так і позабалансо-
вих джерел капіталу банку. урядові гарантії на банківські 
депозити та інші пасиви не поширюються на корпоративні 
цінні папери, що впливає на вартість залученого з цих дже-
рел капіталу. звичайні акції – найдорожче джерело банків-
ського капіталу, адже, скорочуючи витрати, банки прагнуть 
використовувати інші боргові інструменти.

для вимірювання ризику ліквідності українські банки 
використовують структуру активів і пасивів, побудовану 
з урахуванням термінів операції щодо кожної валюти. 
для оцінки ризику ліквідності будується календар гро-
шових потоків – розклад платежів за відсотками і осно-
вною сумою боргу. він схожий на календар переоцінки, 
що використовується для контролю процентного ризику, 
з тим винятком, що в останньому основне значення має 
дата зміни ціни, в календарі грошових потоків акцент зро-
блений на дату виплати відсотків і основної суми боргу. 
з метою контролю за станом ліквідності банків націо-
нальний банк установлює такі нормативи ліквідності: 
миттєвої ліквідності (н4), поточної ліквідності (н5) та 
короткострокової ліквідності (н6). слід зауважити, що 
ці показники не змінювалися та не реформувалися доко-
рінно, хоча банківська система пройшла через кризи, які 
були пов’язані з ліквідністю. нові вимоги до капіталу бан-
ків затверджені Постановою Правління нБу «Про затвер-
дження змін до інструкції про порядок регулювання 
діяльності банків в україні» від 12 травня 2015 року № 
312 [14]. з січня 2019 року для системно важливих бан-
ків встановлюються значення нормативів миттєвої ліквід-
ності (н4) не менше 30%, максимального розміру кредит-
ного ризику на одного контрагента (н7) не більше 20%.

висновки. Провідну роль в розробці методологічних 
положень відіграють директивні документи Базельського 
комітету з банківського нагляду. Пріоритетними завдан-
нями банківського нагляду є трансформація підходів 
відповідно до конкретних вимог та суверенних ризиків. 
основними складовими успіху банківського бізнесу є:

1) детальне дослідження специфіки клієнтської бази з 
метою виявлення основних потреб та очікувань клієнтів, 
а також розроблення нових продуктів та послуг;

2) реструктуризація доходів банку з метою підви-
щення частки комісійних доходів в загальній структурі 
доходів; з цією метою можливим є введення гнучких 
тарифів на обслуговування, які дають змогу варіювати 
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рівень тарифного навантаження на клієнта залежно від 
фінансового положення та потреб;

3) дослідження структури кредитного портфеля з 
метою мінімізації кредитних ризиків.

Банківська система україни потребує відновлення 
шляхом запуску механізмів кредитування, а також під-
вищення довіри населення до банків. оскільки протя-

гом останніх років багато банків зазнали банкрутства, 
необхідним є проведення дослідження для визначення 
того, скільки банків постраждало внаслідок кризи 
ліквідності з метою визначення слабких місць регу-
лювання та етапів поступового запровадження реко-
мендацій Базельського комітету, які повинні мати сти-
мулюючий ефект.
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аннотация. трансформация финансовых рынков повлияла на состав банковского баланса таким образом: с одной 
стороны, наблюдается значительный рост важности пассивов и развития, например, рынка CDs; с другой стороны, на-
блюдается значительное расширение межбанковского рынка, где банки могут легко покупать и продавать избыточную 
ликвидность. Базельский комитет разработал ряд мероприятий стандартов капитала и ликвидности, которые направ-
лены на укрепление банковской системы. в последние годы управление активами и пассивами приобрело большое 
значение в управлении банком.

ключевые слова: баланс банка, активы, пассивы, банковское регулирование, Базельский комитет по банковскому 
надзору, управлению активами и пассивами, управление ликвидностью.

Summary. The transformation of the financial markets has affected the composition of banks’ balance sheet: on one hand 
there has been a significant growth in the importance of the liability side and the development for example, of CDs markets; 
on the other hand, there has been a significant expansion of the interbank markets where banks can easily buy and sell excess 
liquidity. Basel Committee has developed a raft of measures on capital and liquidity standards, designed to strengthen the bank-
ing system. In recent years Banks Asset & Liability Management (ALM) has gained greater importance in bank management.

Key words: banks’ balance sheet, assets, liabilities, Asset & Liability Management (ALM), liquidity management, Basel 
Committee on Banking Supervision.
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охарактеризовано мережу інтернатних установ системи освіти, фінансові механізми їх соціального обслуговування. 
виокремлено основні проблемні питання формування й розподілу коштів місцевих бюджетів для фінансування інсти-
туційних закладів. окреслено актуальні проблеми утримання інтернатних установ, запропоновано шляхи їх вирішення.
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сурси, спеціальний фонд, структура видатків, фінансове забезпечення.

вступ та постановка проблеми. одним із пріори-
тетних напрямів соціальної політики в україні є право-
вий та соціальний захист дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. система соціального захисту та 
соціального забезпечення вразливих груп дітей охоплює 
інституційні заклади, що перебувають у підпорядкуванні 
таких трьох міністерств, як Міністерство освіти і науки, 
Міністерство охорони здоров’я та Міністерство соціаль-
ної політики.

необхідно зауважити, що в україні статистичні дані 
щодо мережі інтернатних установ, чисельності в них 
дітей, обсягів фінансування є суперечливими. зокрема, 
в одних випадках зазначено загальну кількість дітей, 
які залишилися без батьківської опіки й утримуються в 
будинках-інтернатах, а в інших – у загальну чисельність 
об’єднано школи-інтернати для дітей-сиріт і спеціальні 
школи; відсутня оперативна інформація щодо змін у кіль-
кісному складі вихованців інтернатів у зв’язку зі збіль-
шенням чисельності влаштованих у прийомні сім’ї та 
дитячі будинки сімейного типу; не здійснено об’єктивного 
аналізу фінансування дитячих будинків загалом; офіційна 
статистика в окремих випадках відрізняється від показни-
ків, якими оперують громадські організації та фонди; не 
дотримано принципу відкритості використання публіч-
них коштів.

з метою виявлення достовірних даних та об’єктивного 
аналізу управління фінансовими ресурсами установ соці-
ального спрямування нами проведено моніторингове 
дослідження функціонування інтернатних закладів у різ-
них регіонах, а саме у житомирській, запорізькій, черні-
вецькій областях.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Методичні 
підходи до аналізу управління фінансовими ресурсами 
в установах соціального спрямування досліджувалися 
відомими зарубіжними та вітчизняними вченими. такі 
російські економісти, як н.в. войтоловський, а.П. калі-
ніна, і.і. Мазурова, о.с. стоянова, о.д. Шеремет, здій-
снили значний внесок у теорію аналізу фінансового 

стану організації. цінні теоретико-практичні напрацю-
вання щодо розв’язання проблем управління фінансами 
бюджетних установ мають такі відомі українські вчені, як 
в.П. андрущенко, о.д. василик, н.і. вовна, л.Я. гонча-
рук, о.в. гушта, в.М. опарін, в.М. Федосов, і.Я. чугу-
нов. сучасні дослідження механізмів формування та 
методології розвитку закладів соціального обслугову-
вання посідають значне місце у працях о.в. Березіна, 
М.г. Безпарточного, л.о. нікілєвої. вагомими є доробки 
н.о. квітко, к.в. Павлюк, д.в. Полозенка, які розкрили 
фінансові механізми управління установами соціаль-
ного спрямування, обґрунтували актуальні проблеми 
вдосконалення практичної діяльності держави у сфері 
соціального забезпечення дітей, реформування системи 
інституційних закладів. аналіз фінансування соціальних 
послуг для вразливих верств населення (дітей-інвалідів) 
став об’єктом досліджень і.в. Богдан, г.в. герасименко, 
і.в. іголкіна, о.в. степанової. Питання організаційної 
взаємодії в соціальному управлінні, менеджменті соці-
альної роботи висвітлені у працях М.П. лукашевича, 
М.в. туленкова.

однак, враховуючи науково-практичну цінність опу-
блікованих праць, можна сказати, що питання аналізу 
управління фінансовими ресурсами в установах інститу-
ційного догляду дітей залишається актуальним і потребує 
подальшого досконалішого вивчення.

Мета статті полягає в тому, щоб на основі моніторин-
гового дослідження економічної структури видатків дер-
жави для функціонування установ соціального захисту 
дітей проаналізувати сучасний стан управління фінансо-
вими ресурсами в інституційних закладах, процес фор-
мування й розподілу коштів у державному та місцевому 
бюджетах різних регіонів україни, спрямованих на фінан-
сування інтернатних установ.

результати дослідження. згідно з даними моніторин-
гового дослідження стану діяльності установ соціального 
захисту дітей, проведеного службою уповноваженого 
Президента з прав дитини за технічної підтримки пред-
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ставництва ЮнісеФ, в україні функціонувало напри-
кінці 2014 р. – початку 2015 р. 957 установ інституцій-
ного догляду державної та комунальної форм власності, 
розрахованих на 153,8 тис. місць, у яких фактично пере-
бувало 117,6 тис. дітей (1,5% дитячого населення країни), 
причому лише 13 тис. дітей є сиротами [15]. наприкінці 
2015 р. – початку 2016 р. існували 774 інтернатні заклади 
різних форм, у яких виховувалося близько 104 тис. дітей, 
10 тис. із них – це діти-сироти та діти, які залишилися 
без піклування батьків. станом на 1 вересня 2016 р. 
були 744 інтернатні заклади, у яких постійно проживає 
105 783 дитини. і тільки 8 741 дитина, або 8%, є сиро-
тами чи позбавленими піклування батьків. у 97 042 дітей, 
або 92%, є батьки. Переважно сім’ї віддають державі на 
виховання дітей через бідність або за наявності в дитини 
особливих потреб, зокрема інвалідності. відсоток дітей, 
що виховуються в інтернатах, складає 1,4–1,5% дитя-
чого населення, у різних регіонах він не є однаковим: у 
житомирській області він дорівнює 0,93%, у запорізькій 
області – 2,4% [11].

Мережа закладів інституційного догляду системи 
Міністерства освіти і науки україни охоплює 62% усіх 
установ соціального захисту дітей і нараховує 605 оди-
ниць; до них належать загальноосвітні школи-інтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-інтернати; загальноос-
вітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які зали-
шилися без піклування батьків; спеціальні загальноос-
вітні школи-інтернати, навчально-реабілітаційні центри 
та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному та 
(або) розумовому розвитку; дитячі будинки (табл. 1).

на основі аналізу статистичних показників можна 
зробити висновок, що протягом останніх п’яти років спо-
стерігається тенденція до зменшення кількості інтернат-
них установ, зокрема шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та 
дітей, які залишилися без піклування батьків. Позитивні 
тенденції зумовлені заходами щодо виконання держав-
ної цільової соціальної програми реформування системи 
закладів для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклу-
вання батьків, зокрема переходу від системи інтернатів 
до сімейних форм виховання, розвитку та вдосконалення 
системи сімейного влаштування дітей. на початок 2014 р. 
в україні функціонували 881 дБст, у яких виховувалося 
5 890 дітей; у 2015 р. – 939 дБст, до яких улаштовано 6 159 
дітей [17]. однак кількість дітей цієї категорії в загальній 
чисельності дитячого населення в україні щорічно зрос-
тає: у 2011 р. кожна 83 дитина, у 2012 р. – 86, у 2013 р. – 
88, у 2014 р. – 90, у 2015 р. – 91, у 2016 р. – 90 [5]. на 

початок 2015 р. нараховувалося 83,7 тис. дітей, що зали-
шилися без піклування батьків, у 2016 р. – 84,0 тис. дітей. 
зазнала змін мережа інтернатних установ для дітей з 
вадами у фізичному чи розумовому розвитку: відповідно 
до табл. 1, збільшилася кількість навчально-реабіліта-
ційних центрів, що забезпечують право на освіту дітей зі 
складними порушеннями психофізичного розвитку, нато-
мість зменшилася чисельність учнівського контингенту в 
спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах. однак у 
регіонах україни процес реформування установ має свої 
особливості, наприклад, у житомирській області загальна 
кількість вихованців інтернатних закладів не зазнала 
суттєвих змін: у 2013 р. нараховувалося 2 434 особи, у 
2015 р. – 2 316, у 2016 р. – 2 393; зменшився контингент 
вихованців шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які 
залишилися без піклування батьків, а також вихованців 
спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів.

результати дослідження підтверджують, що інтернати 
наповнені на 76%. зокрема, у загальноосвітніх школах-
інтернатах вільних місць 36%, у спеціальних школах-
інтернатах – 24%. упровадження інтегрованого та інклю-
зивного навчання сприяло збільшенню кількості дітей з 
особливими потребами, зокрема з інвалідністю, які здо-
бувають освіту в загальноосвітніх навчальних закладах. 
згідно з інформацією Міністерства освіти і науки укра-
їни, поданою до державної служби статистики, кількість 
дітей з інвалідністю, які навчаються в загальноосвітніх 
школах, щороку збільшується: у 2012–2013 н. р. було 
45,8 тис. осіб; у 2013–2014 н. р. – 50,8 тис. осіб; у 2014–
2015 н. р. – 59,6 тис. осіб [6]. 5 тис. дітей здобували освіту 
в 533 спеціальних класах; 2 165 учнів – в інклюзивних 
класах загальноосвітніх шкіл; 13 287 дітей – за індиві-
дуальною формою в загальноосвітніх навчальних закла-
дах [10]. у 2016 р. інклюзивним навчанням охоплено 
8 тис. дітей, що становить 5%. однак спостерігається 
така закономірність: чим більше дітей перебуває в закла-
дах інституційного догляду, тим менше з них охоплено 
інклюзивним навчанням. зокрема, у чернівецькій області 
функціонує 8 спеціальних шкіл-інтернатів, 7,8% дітей 
навчаються в інклюзивних класах; у запорізькій області – 
17 спеціальних шкіл-інтернатів, 2,2% дітей навчаються в 
інклюзивних класах [11].

утримання та забезпечення дітей у сфері соціаль-
ного захисту регулюються законодавчо-правовою базою. 
зокрема, відповідно до ст. 52 конституції україни, на 
державу покладається утримання та виховання дітей-
сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків; 

таблиця 1
Мережа інтернатних закладів системи Мон

види установ
кількість установ (одиниць),  

у них кількість вихованців (осіб) за роками
2011 2012 2013 2014 2015 2016

загальноосвітні школи-інтернати, загальноос-
вітні санаторні школи-інтернати

152

загальноосвітні школи-інтернати для дітей-
сиріт та дітей, які залишилися без піклування 
батьків

72 64 47 33 23 21

9 269 7 933 4 722 3 555 2 078 2 400

спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, 
школи та інші заклади для дітей з вадами у 
фізичному чи розумовому розвитку, зокрема:

382 380 382 338 334 263

46 327 45 357 46 666 38 396 38 962

навчально-реабілітаційні центри
32 45 48

5 000 5 600 5 500

дитячі будинки
104 91 62 41 40 38

4 244 3 371 2 060 1 454 1 444 1 426
Джерело: складено автором на основі статистичних даних [2; 3; 4; 5; 6; 11; 15; 16]
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закон україни «Про охорону дитинства» від 26 квітня 
2001 р. № 2402 визначає охорону дитинства як страте-
гічний загальнонаціональний пріоритет держави; зако-
ном україни «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування» від 13 січня 2005 р. № 2342 
затверджені засади та гарантії державної підтримки дітей 
цієї категорії; «План заходів на 2013–2016 роки щодо реа-
лізації стратегії реформування системи надання соціаль-
них послуг» (2013 р.) визначає нові підходи до соціаль-
ного захисту громадян; законом україни «Про державний 
бюджет україни», Бюджетним кодексом україни, Поста-
новами кабінету Міністрів україни («Про затвердження 
формули розподілу освітньої субвенції між місцевими 
бюджетами» від 26 червня 2015 р. № 435; «Про поліп-
шення виховного, навчального, соціального захисту та 
матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбав-
лених батьківського піклування» від 5 квітня 1994 р. 
№ 226; «Про затвердження норм матеріального та нор-
мативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, а також вихован-
ців шкіл-інтернатів» від 17 листопада 2003 р. № 763) тощо 
врегульовано порядок діяльності дитячих будинків та 
загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, 
які залишилися без піклування батьків, порядок надання 
відповідних послуг (забезпечення проживанням, харчу-
ванням, одягом, взуттям, медикаментами, навчальним 
приладдям, спортивним інвентарем тощо); закріплено 
державні гарантії щодо створення належних умов для їх 
фізичного, інтелектуального, духовного розвитку, підго-
товки до самостійного життя в загальноосвітніх школах-
інтернатах та дитячих будинках.

відповідно до Бюджетного кодексу (ст. ст. 89, 90, 
103, 94) з урахуванням змін, внесених законом україни 
від 28 грудня 2014 р. № 79, з 2015 р. видатки на загаль-
ноосвітні навчальні заклади для дітей-сиріт і дітей, які 
залишилися без піклування батьків, дитячі будинки здій-
снюються з бюджетів міст республіканського ар крим 
та обласного значення, районних бюджетів, бюджетів 
об’єднаних територіальних громад, бюджету ар крим 
та обласних бюджетів із залученням коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету на оплату поточних 
видатків. обсяг освітньої субвенції, відповідно до ст. 94 
Бюджетного кодексу, визначається на підставі державних 
соціальних стандартів і нормативів. Постановою кабінету 
Міністрів україни від 14 січня 2015 р. № 6 затверджено 
порядок та умови надання освітньої субвенції місцевим 
бюджетам, головним розпорядником якої є Мон, а на міс-
цевому рівні затверджено структурні підрозділи з питань 
освіти і науки, визначені рішенням ради про бюджет 
[5, с. 14]. отже, соціальна захищеність дітей, що потра-
пили у складні життєві обставини, гарантується законом, 
однак на сучасному етапі розвитку економіки фінансове 
забезпечення установ соціального спрямування залежить 
від впливу інфляційних процесів, які зумовлюють про-
блему недостатнього фінансування, відсутність єдиних 
соціальних стандартів утримання підопічних в інтернат-
них закладах.

для забезпечення умов проживання та розвитку, 
виховання і навчання, професійної орієнтації та підго-
товки дітей до самостійного життя держава витрачає 
значні кошти, зокрема з державного бюджету на утри-
мання інтернатів у 2014 р. було виділено 5,7 млрд. грн., 
у 2015 р. – 5,1 млрд. грн., у 2016 р. – 7 млрд. грн. При 
цьому безпосередні витрати на утримання дітей (харчу-
вання, одяг, лікування, взуття) у 2014 р. становили 14% 
від загальної суми коштів (789 млн. грн.) [17]; у 2016 р. – 

12% (600 млн. грн.), оплата комунальних послуг дорівню-
вала 11% (550 млн. грн.), заробітна плата персоналу – 70% 
(3,5 млрд. грн.), інші видатки – 7% [11]. отже, кількість 
дітей зменшується, кількість установ суттєво не скорочу-
ється; видатки на їх утримання зростають.

витрати інтернатних закладів державної опіки подано 
на рис. 1.

 

70 % – заробітна 
плата 

11 % – оплата 
комунальних 

послуг 

12 % – видатки на 
утримання дітей 

7 % – інші 
видатки 

рис. 1. структура фінансування  
інтернатних закладів для дітей

згідно з даними державної казначейської служби фак-
тичний обсяг фінансування видатків зведеного бюджету 
за функціональною класифікацією «загальноосвітні спе-
ціалізовані школи-інтернати та спеціальні школи-інтер-
нати» в 2015 р. становив 5 637 млн. грн. із запланованих 
6 076 млн. грн., що складає 92,8% асигнувань. у 2013–
2014 рр. 75% інтернатних установ від загальної кількості 
(обласної форми власності) фінансувалися з державного 
бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та 
освітньої субвенції. у 2015 р., згідно із внесеними змі-
нами до Бюджетного кодексу україни, видатки також 
здійснюються з місцевих бюджетів із залученням освіт-
ньої субвенції з державного бюджету, кошти якої мають 
бути використані лише за затвердженими цільовими 
напрямами.

згідно з розрахунками спеціалістів рахункової палати 
у складі дотації вирівнювання з держбюджету на забез-
печення функціонування шкіл-інтернатів у 2014 р. спря-
мовано 205,7 млн. грн., що становить 0,34% загального 
обсягу дотації вирівнювання, передбаченого в законі про 
державний бюджет на відповідний рік (60,5 млрд. грн.), 
дитячих будинків – 145,2 млн. грн. (0,24%). Під час обчис-
лення розміру освітньої субвенції обсяг видатків на забез-
печення функціонування загальноосвітніх шкіл-інтернатів 
аудиторами визначено на 2015 р. у сумі 321,9 млн. грн. 
(0,74%), для дитячих будинків – 220,3 млн. грн. (0,5%). 
у 2014 р. 2015 р. затверджено видатків загального фонду 
місцевих бюджетів за ктквкМБ 070302 «загальноосвітні 
школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися 
без піклування батьків» та ктквкМБ 070304 «спеціальні 
загальноосвітні школи-інтернати, інші заклади освіти для 
дітей із вадами у фізичному та розумовому розвитку» 
менше від асигнувань, що враховані Мінфіном під час 
визначення обсягів міжбюджетних трансфертів: у 2014 р. 
вони складали 228,9 млн. грн. (47% від 487,1 млн. грн.), 
2015 р. – 308,2 млн. грн. (4,2% від 321,9 млн. грн.). вико-
нання плану видатків становило по загальноосвітніх шко-
лах-інтернатах 215,7 млн. грн. (83,5%) до затверджених 
розписом призначень, по спеціальних загальноосвітніх 
школах-інтернатах 215,7 млн. грн., або 83,5% [5, с. 17].

об’єктивного аналізу фінансування дитячих будин-
ків загалом в україні неможливо провести, оскільки 
зазначені заклади фінансуються за одним кодом із дитя-
чими будинками сімейного типу та прийомними сім’ями, 
видатки на які покриваються за рахунок іншої субвенції. 
Проаналізуємо формування та проведення видатків, спря-
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мованих на утримання та навчання дітей, які потребують 
соціального захисту, в закладах освіти регіонів україни. 
згідно з даними департаментів фінансів обласних дер-
жавних адміністрацій у 2016 р. передбачена освітня суб-
венція, що спрямовується на поточні видатки для утри-
мання загальноосвітніх шкіл-інтернатів та санаторних 
загальноосвітніх закладів (кФкв 070301), загальноос-
вітніх шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які зали-
шилися без піклування батьків (кФкв 070302), спе-
ціальних загальноосвітніх шкіл та інших закладів для 
дітей, які потребують корекції фізичного та розумового 
розвитку (кФкв 070304), загальноосвітніх спеціалізо-
ваних шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням окре-
мих предметів (кФкв 070307). зокрема, у житомирській 
області (на утримання 17 шкіл-інтернатів) спрямовується 
фінансування у розмірі 151,1 млн. грн.; у чернівецькій 
області (на утримання 11 інтернатних закладів) – у сумі  
97,2 млн. грн.; у запорізькій області (на утримання  
24 інтернатних закладів) – 385,02 млн. грн.

у житомирській області в 2015–2016 н. р. освітні 
послуги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьків-
ського піклування, дітям з особливими освітніми потре-
бами надають 17 закладів загальною чисельністю  
2 393 вихованці, зокрема: 1 загальноосвітня школа-інтер-
нат для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування 
батьків, де виховується 105 дітей; 12 спеціальних навчаль-
них закладів із чисельністю 1 300 дітей (серед них є 8 загаль-
ноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей із вадами у фізичному 
чи розумовому розвитку (1 143 особи) та 2 навчально-
реабілітаційні центри (157 підопічних); 3 загальноосвітні 
школи-інтернати та загальноосвітні санаторні школи-

інтернати, в яких навчаються 525 учнів; 1 загальноосвітня 
спеціалізована школа-інтернат із поглибленим вивченням 
окремих предметів, що охоплює 463 учнів.

у табл. 2 представлено розподіл видатків обласного 
бюджету на функціонування соціальних закладів освіти 
області.

аналізуючи дані табл. 3, можна зробити висновок, що 
надходження фінансових ресурсів здійснено відповідно 
до розподілу видатків обласного бюджету. Порівняно з 
попереднім роком у 2015 р. видатки споживання збіль-
шено на 17 069 тис. грн., або на 11,9%; зокрема, кошти 
спеціального фонду збільшено на 16,46%. значно зросли 
витрати на оплату комунальних послуг та електроносіїв, а 
саме на 54,94%. за загальним фондом у 2015 р. не перед-
бачено видатків розвитку, за спеціальним фондом їх сума 
суттєво зменшена.

Як свідчить проведений аналіз, на соціальне забез-
печення дітей в інтернатних закладах області фактичний 
рівень надходжень був меншим від затверджених показ-
ників. у 2014 р. із загального фонду було спрямовано 
93,3% коштів, зі спеціального фонду – 6,7%; у 2015 р. було 
спрямовано 95,67% із загального фонду і 4,33% – зі спе-
ціального фонду. у розподілі місцевих бюджетів видатки 
на школи-інтернати затверджено в менших обсягах, ніж 
враховано Мінфіном.

аналіз надходжень асигнувань спеціального фонду 
свідчить про те, що в 2015 р. збільшено кошти, отримані 
як плата за послуги, та кошти, отримані за іншими дже-
релами власних надходжень (найбільшу питому вагу цих 
джерел доходів мають спеціалізовані школи-інтернати 
і спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та 

таблиця 2
розподіл видатків обласного бюджету на функціонування соціальних закладів освіти  

житомирської обласної ради на січень 2015 р., грн.

кількість 
закладів

чисельність 
дітей

Загальний фонд
спеціальний 

фонд усьогоусього видатки 
споживання оплата праці

комунальні 
послуги та 

електроносії
загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків

1 105 15 241 520 15 241 520 4 855 928 2 578 356 3 752 15 245 272
спеціальні загальноосвітні школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному та розумовому розвитку

12 1 300 114 135 361 114 135 361 53 465 761 13 788 796 1 866 323 116 001 684
загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати

3 525 24 220 822 24 220 822 9 217 627 3 280 704 5 726 800 29 947 622
усього

16 1 930 153 597 703 153 597 703 67 539 316 19 647 856 7 596 875 161 194 578
Джерело: фінансова звітність Житомирської обласної ради (не враховано видатків на утримання Житомирського обласного ліцею-інтер-
нату для обдарованих дітей)

таблиця 3
Зведені дані бюджетних асигнувань на функціонування соціальних закладів освіти  

житомирської обласної ради в 2014–2015 рр., грн.

назва видатків за економічною класифікацією роки разом Загальний фонд спеціальний 
фонд

видатки споживання, з них:
2014 143 434 640 143 106 340 328 300
2015 160 503 620 160 121 290 382 330

оплата праці
2014 71 791 320 71 751 120 40 200
2015 68 285 930 68 245 730 40 200

оплата комунальних послуг та енергоносіїв
2014 14 374 220 14 355 120 19 100
2015 22 272 040 22 242 940 29 070

видатки розвитку
2014 5 402 720 – 5 402 720
2015 66 000 – 66 000

Джерело: фінансова звітність Житомирської обласної ради (у сумі асигнувань загального бюджету враховано витрати на утримання 
Житомирського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей)
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інші заклади для дітей з вадами у фізичному чи розумо-
вому розвитку). нині суттєво зменшено кошти, отримані 
за іншими надходженнями спеціального фонду; у 2016 р. 
значно скорочено фінансові ресурси за всіма формами 
видатків. відповідно до даних табл. 5 мізерними є асиг-
нування за іншими надходженнями спеціального фонду 
та за іншими джерелами власних надходжень. отже, під 
час формування потреб у фінансуванні закладів у 2016 р. 
не передбачено витрат на придбання предметів пер-
шої необхідності, санітарно-гігієнічних засобів, м’якого 
інвентарю. Потреби в цих предметах задовольняються за 
рахунок спонсорської допомоги. Переважно асигнування 
спрямовані на оплату товарів і послуг (2 183 880 грн., або 
67,2 %) та на капітальні видатки (985 168, або 30,3%), 
однак вони є недостатніми.

Проектом розрахунків обласного бюджету запорізь-
кої обласної ради на 2016 р. для утримання установ і 
закладів, підпорядкованих департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації (3 загальноосвітні школи-інтер-
нати, 5 загальноосвітніх санаторних навчальних закла-
дів, 16 спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 
для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку), 
загальною чисельністю 6 688 дітей у загальному фонді 
бюджету передбачено 656 990,9 тис. грн. (зокрема: освітня 
субвенція – 385 020,4 тис. грн., видатки за рахунок влас-
них ресурсів обласного бюджету – 271 970,5 тис. грн.), 
що порівняно з 2015 р. більше на 72 707,1 тис. грн., або 
12,4%, порівняно з 2014 р. більше на 199 952,8 тис. грн., 
або на 44%. видатки на оплату праці з нарахуваннями 
на неї становлять 266 867,3 тис. грн.; медикаменти –  
2 798,2 тис. грн.; видатки на харчування – 58 054,6 тис. грн.; 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв –  
56 504,6 тис. грн.; видатки на виплату допомоги для дітей-
сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, – 
216,8 тис. грн.; інші видатки складають 578,9 тис. грн. 
(0,6% від загального обсягу видатків). видатки на утри-
мання інтернатних закладів, що не забезпечені обся-
гом освітньої субвенції, передбачені за рахунок власних 
ресурсів обласного бюджету в обсязі 91 182,9 тис. грн. (за 
даними фінансової звітності запорізької обласної ради).

Переважна частина витрат у досліджуваних закла-
дах спрямовується на заробітну плату з нарахуваннями 
та на обслуговування інфраструктури. зокрема, у видат-
ках обласного бюджету житомирської області на фінан-

сування установ за ктквкМБ 070302 «загальноосвітні 
школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які залишилися 
без піклування батьків» заробітна плата з нарахуваннями 
та плата за комунальні платежі становила 48,78%; тоді 
як видатки на фінансування закладів ктквкМБ 070304 
«спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, інші 
заклади освіти для дітей із вадами у фізичному та розумо-
вому розвитку» складала 55,42% [12].

одним із критеріїв оцінки фінансового забезпечення, 
що гарантує гідні умови життя дітей у соціальних устано-
вах, є рівень асигнувань із розрахунку на одного вихованця. 
згідно з даними дослідження, проведеного службою упо-
вноваженого Президента україни з прав дитини, на одну 
дитину в день витрачається 27 грн., з яких 23 грн. йдуть на 
харчування, 3 грн. – на одяг, 1 грн. – на лікування.

відповідно до затвердженої методики розрахунко-
вий обсяг видатків, що враховується під час планування 
освітньої субвенції на установи соціального забезпечення 
дітей, визначається, виходячи із розрахункового норма-
тиву видатків на одного учня в загальноосвітніх шко-
лах на відповідний рік, кількості вихованців у закладах 
конкретної адміністративно-територіальної одиниці ста-
ном на 1 січня року, що передує поточному бюджетному 
періоду, та коефіцієнтів приведення кількості вихованців 
у закладах даного типу до кількості учнів у загальноос-
вітніх школах [8]. за показниками, доведеними Мінфі-
ном до місцевих фінансових органів, фінансовий норма-
тив бюджетної забезпеченості одного учня (вихованця) у 
2014 р. становив 9 352,25 грн., у 2015 р. – 8 898, 47 грн., 

таблиця 4
аналіз фінансування видатків на утримання інтернатних установ системи освіти  

в житомирській області (2014, 2015 рр.), грн.

рік
усього 

затверджено  
зі змінами

Загальний фонд спеціальний фонд

Затверджено профінансовано % Затверджено профінансовано %

2014 151 221 911 141 041 570 139 957 161 99,2 10 180 341 9 568 717 94,0
2015 178 320 962 170 590 985 161 617 525 94,7 7 729 977 7 271 861 94,1

Джерело: фінансова звітність Житомирської обласної ради

таблиця 5
надходження коштів спеціального фонду на утримання шкіл-інтернатів житомирської області, грн.

структура видатків за формою 2014 р. 2015 р. відхилення, % 
(+, -) 2016 р. відхилення, % 

(+, -)
4.1. кошти, отримані як плата за послуги 783 167,5 937 319,4 +19,7 712 205,1 -24,0
4.2. кошти, отримані за іншими джере-
лами власних надходжень 3 241 586,3 4 235 484,5 +30,7 2 050 912,8 -51,6

4.3. інші надходження спеціального 
фонду 6 155 590,0 2 557 175,0 -58,4 487 700,0 -81,0

Джерело: фінансова звітність управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

таблиця 6
витрати на утримання 1 вихованця  

в закладах соціального забезпечення дітей  
системи освіти в україні, 2016 р., грн.

види закладів у гривнях
загальноосвітні школи-інтернати 3 133
загальноосвітні санаторні школи-інтернати 3 117
спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, 
школи та інші заклади для дітей з вадами  
у фізичному чи розумовому розвитку

4 883

дитячі будинки 7 483
Джерело: моніторингове дослідження функціонування системи 
інтернатних закладів та закладів соціального захисту дітей (закла-
дів інституційного догляду) [11]
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у 2016 р. – 9 269, 6 грн., на 1 липня 2016 р. – 9 100 грн. 
згідно з даними моніторингового дослідження вказані 
суми є значно меншими.

у різних типах закладів вартість утримання дітей не 
є однаковою: найвища в навчально-реабілітаційних цен-
трах і загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей-
сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків. 
у досліджуваних регіонах, зокрема в житомирській 
області, була визначена в таких сумах відповідно: у 
2014 р. – 10 774 грн. та 8 007 грн., у 2015 р. – 13 449 грн. та  
9 980 грн., у 2016 р. – 11 047 грн. та 9 283 грн. При цьому 
в різних закладах цей показник значно коливався, напри-
клад, у коростишівській спеціальній загальноосвітній 
школі-інтернаті витрати на утримання одного вихованця 
у 2014 р. складали 6 351 грн., у 2015 р. – 6 701 грн., у 
2016 р. – 6 836 грн. водночас із розрахунку на одного 
вихованця школи-інтернату касові видатки у 2014 р. в 
одеській області становили 58,5 тис. грн., у дніпропе-
тровській області – до 378 тис. грн.; при цьому видатки 
з оплати праці та утримання таких закладів загалом ста-
новили майже 90%, а отже, на забезпечення дітей про-
дуктами харчування, одягом та взуттям спрямовувалося 
недостатньо коштів.

видатки на харчування вихованців шкіл-інтернатів 
вираховуються відповідно до Постанови кабінету Міні-
стрів україни «Про затвердження норм харчування у 
навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 
2004 р. № 1591. кошти розподіляються за віковими гру-
пами згідно з денними нормами на одну дитину. відпо-
відно до чинних нормативів пільговим категоріям насе-
лення, зокрема вихованцям шкіл-інтернатів, у 2016 р. 
видатки на харчування передбачено з урахуванням індексу 
споживчих цін (12%).

відповідно до табл. 7 у регіонах україни різні видатки 
на харчування, а також показники їх збільшення. зокрема, 
найвищий (30,18%) спостерігається у житомирській 
області, видатки з бюджету покривали норми харчу-
вання на 100%. у школах-інтернатах чернівецької області 
видатки зросли порівняно з показником 2015 р. на 3 
млн. 650,3 тис. грн., або на 29,7%. у запорізькій області 
видатки на харчування 6 688 вихованців шкіл-інтернатів 
здійснено в сумі 58 054,6 тис. грн., що на 6 221,6 тис. грн. 
(на 12%) більше, ніж у 2015 р.; у 2017 р. для 6 836 вихован-
ців шкіл-інтернатів заплановано видатки на загальну суму 
62 756,991 тис. грн., що на 4 702,42 тис. грн. (на 8,1%) 

більше, ніж у 2016 р. щоденні витрати на харчування з 
бюджету в середньому на одну дитину передбачено в сумі 
60,03 грн. (у 2016 р. – 44,51 грн.). Проведений аналіз свід-
чить про відсутність на місцевому рівні єдиного підходу 
держадміністрацій, органів місцевого самоврядування і 
керівництва комунальних інтернатних закладів до фінан-
сового й матеріального забезпечення дітей.

висновки. за результатами аналізу управління 
фінансовими ресурсами установ соціального спряму-
вання можна зробити висновок, що загалом стан фінан-
сування інтернатних закладів є задовільним, державні 
видатки складають значні асигнування, кошти в розра-
хунку на одну дитину відповідають потребам. однак у 
структурі витрат найбільшу частку становлять видатки 
за кодом заробітної плати та нарахування на неї, на 
оплату комунальних послуг та електроносіїв. з 2013 р. 
їх частка суттєво зростає, що зумовлено інфляційними 
процесами в економіці. особливо низький рівень капі-
тальних видатків, недостатні кошти на забезпечення 
гідних умов життя дітей, зокрема на закупівлю м’якого 
інвентарю, необхідного обладнання, медичних препа-
ратів, санітарно-гігієнічних засобів. Можна відзначити 
тенденцію до зменшення частки доходів за спеціаль-
ним фондом, а також коштів від благодійної допомоги 
спонсорів та меценатів. на нашу думку, вирішення цих 
проблем вимагає: 1) проведення моніторингу діяльності 
інституційних закладів; упорядкування системи статис-
тичної звітності, створення єдиної бази системи соціаль-
ного забезпечення (установи, контингент дітей у них, 
конкретні потреби отримувачів соціальних послуг та 
спеціалістів, що їх надають); 2) удосконалення фінан-
сових механізмів надання освітніх послуг дітям з осо-
бливими потребами; 3) спрямування коштів на задово-
лення потреб дитини, сім’ї, а не на інституційні заклади 
(«гроші мають іти за родиною, а не в дитячі будинки»); 
4) вивчення у громадах потреб у забезпеченні соці-
альними послугами сімей, у яких є діти з особливими 
потребами; 5) послідовне впровадження системи інклю-
зивної освіти та визначення джерел її фінансування; 
6) розширення сфери державно-приватного партнерства, 
залучення спонсорів, меценатів до соціально-економіч-
ного забезпечення дітей вразливих груп; 7) ширшого 
залучення міжнародних фондів, проектів фінансової 
допомоги; 8) удосконалення системи міжбюджетних від-
носин у сфері фінансування освітніх послуг.

таблиця 7
видатки на харчування у школах-інтернатах системи освіти

(за регіонами)

регіон, область видатки на харчування, грн. (2016 р.) із розрахунку на 1 дитину (за роками)
2014 2015 2016

україна 207 792 000 45,99 57,25 73,95
житомирська область 44 581590 42,3 53,0 69, 0
запорізька область 58 054 600 43,28 44,51
чернівецька область 15 930 400 40,72 58,0

Джерело: фінансова звітність Житомирської обласної ради, Запорізької обласної ради, Чернівецької обласної ради
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аннотация. в статье на основе мониторингового исследования экономической структуры расходов государства на 
социальную защиту детей проанализировано современное состояние управления финансовыми ресурсами в заведени-
ях социальной направленности. охарактеризованы сеть интернатных учреждений системы образования, финансовые 
механизмы их социального обслуживания. выделены основные проблемные вопросы формирования и распределения 
средств местных бюджетов для финансирования институционных учреждений. очерчены актуальные проблемы содер-
жания интернатных учреждений, предложены пути их решения.

ключевые слова: бюджетный мониторинг, государственный бюджет, местный бюджет, внебюджетные организа-
ции, специальный фонд, структура расходов, финансовое обеспечение.

Summary. The article deals with the analysis of a modern state of financial resources management of educational establish-
ments responsible for social defense of children on the basis of a monitor research of economic structure of expenditure for 
children’ social defense. It is characterized the system of boarding schools, financial mechanism of its social service. The main 
questions of shaping and distributing in local budgets for financing of institutional establishments are given. The actual prob-
lems of maintenance of boarding schools and the ways of their decision were described.

Key words: budget establishment, state budget, general fund, local budget, extra budgetary funds, special fund, structure of 
expenditure, financial support.
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анотація. розглядаючи проблему структурної корекції, або структурної перебудови, національної економіки, не 
можна ігнорувати той факт, що цей процес має орієнтуватися на перспективні цілі, досягнення яких буде залежати не 
стільки від подолання інфляції, фінансової стабільності, ліквідації бюджетного дефіциту, скільки від правильного ви-
бору пріоритетів розвитку економіки та їх забезпечення. за відсутності інституційного забезпечення реформ, чіткої, 
системної структурної політики держави структурні зміни в національній економіці стали наслідком функціонування 
ринкових агентів на засадах раціональної поведінки, а економічна система затрималася на багато років у точці біфурка-
ції, не вийшовши на оптимальну траєкторію розвитку. Піднімаючи проблему формування інституційної архітектоніки 
структурного реформування економіки, визначимо її засадничі основи, сутнісні характеристики її основних елементів 
(інституцій, інститутів). економічні інституції, згідно з інституційною методологією, є не лише такими утвореннями, 
але й типами економічної культури, економічної поведінки, вкоріненими в національному господарстві способами здій-
снення і регулювання економічних процесів.

ключові слова: економічна система, організаційно-економічна архітектоніка, антикризове управління, національна 
економіка, ринкова економіка, структурна перебудова національної економіки.

вступ та постановка проблеми. розглядаючи про-
блему структурної корекції або структурної перебудови 
національної економіки, не можна ігнорувати той факт, 
що цей процес має орієнтуватися на перспективні цілі, 
досягнення яких буде залежати не стільки від подолання 
інфляції, фінансової стабільності, ліквідації бюджетного 
дефіциту, скільки від правильного вибору пріоритетів 
розвитку економіки та їх забезпечення. це вимагає від-
мови від традиційних підходів до економічного аналізу 
і моделювання розвитку національної економіки як сис-
теми, що базуються на положеннях класичної і неокла-
сичної теорії, які як і в XX ст., так і особливо в XXI ст. не 
здатні пояснити причини теперішнього стану економіки 
країн, зокрема країн з перехідною економікою та країн з 
ринками, що розвиваються, а також приймати адекватні 
управлінські рішення.

аналіз останніх досліджень і публікацій. наукові 
розробки у сфері пошуку оптимальної моделі держав-
ного регулювання та формування ефективної антикри-
зової політики знайшли відображення у роботах таких 
українських вчених, як і. лукінов, Ю. Макогон, і. Малий, 
Б. Маліцький, с. Мочерний, в. найдьонов, в. ніколаєв, 
Б. Панасюк, Ю. Пахомов, в. семиноженко, д. стеченко, 
а. сухоруков, в. соловйов, о. терещенко, в. Федоренко, 
а. Філіпенко, Ю. Харазішвілі, а. чумаченко, а. чухно, 
л. Шинкарук, г. Яловий.

економічна наука робить спробу оцінити економічні 
явища і процеси на засадах інституційної економічної 
теорії [1], представники якої пробують пояснити сучасні 
явища через такі теоретичні конструкції, які раніше ігно-
рувалися, стверджують, що наявність позитивних тран-
сакційних витрат веде до необхідності розгляду інститу-
цій як ендогенних змінних економічної моделі.

Політичні, соціально-економічна нестабільність в 
україні, кризові явища в усіх сферах суспільного життя 
зумовлюють необхідність дослідження інституцій архі-
тектоніки антикризового управління.

Метою роботи є дослідження природи та системати-
зація чинників організаційно-інституційної архітектоніки 
антикризового управління національною економікою в 
сучасному розвитку економічних систем з метою діагнос-
тики видів організаційно-інституційного управління наці-
ональною економікою.

для досягнення поставленої мети були поставлені такі 
завдання:

1) вивчення сутності та обґрунтування необхідності 
використання механізму організаційно-інституційної 
архітектоніки антикризового управління національною 
економікою в сучасному розвитку національної еконо-
міки для ідентифікації системи антикризового управління 
національної економіки, її складових елементів, інстру-
ментів та механізмів;

2) дослідження моделей інституційної архітектоніки 
антикризового управління національною економікою для 
пошуку моделей, які можуть бути корисні для національ-
ної економіки в організаційно-інституційній архітекто-
ніці;

3) обґрунтування методичних підходів антикризового 
управління національною економікою для побудови алго-
ритму проведення поставленої проблеми.

результати дослідження. інституційна архітектоніка 
структурного реформування як система може бути адек-
ватною екзогенним і ендогенним викликам, якщо вона 
реагуватиме на ці виклики; буде ефективно використо-
вувати всі види ресурсів, що є в її розпорядженні (орга-
нізаційні, інформаційні, кадрові, матеріальні, комуніка-
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ційні); адекватно реагуватиме на фактори невизначеності 
та ризику, що властиві зовнішньому середовищу; буде 
володіти адаптивними властивостями; буде динамічною і 
стратегічно зорієнтованою.

саме ігнорування впливу інституційних чинників 
стало причиною неуспішності структурних трансформа-
цій у перехідних економіках. значною мірою це зумов-
лено тим, що за традиційним методологічним підходом 
(з позиції теорії структуралізму) поняття «структура 
соціально-економічної системи» трактується як співвід-
ношення елементів складу системи, а не відношень між 
цими елементами, що має загрозу схематизму, неуваж-
ності до генетичних зв’язків, відстороненості від явищ, 
які не вписуються в структурні порядки.

Як наслідок, проведення реформ в управлінні не 
завжди пов’язується зі структурними трансформаціями і 
структурним реформуванням. Хоча у вітчизняній еконо-
мічній літературі ще на початку 90-х років XX ст. струк-
турна перебудова економіки визнавалась першочерговим 
пріоритетом, проте, незважаючи на декларування її як 
пріоритету, не супроводжувалась реальними змінами.

за відсутності інституційного забезпечення реформ, 
чіткої, системної структурної політики держави струк-
турні зміни в національній економіці стали наслідком 
функціонування ринкових агентів на засадах раціональної 
поведінки, а економічна система затрималася на багато 
років у точці біфуркації, не вийшовши на оптимальну 
траєкторію розвитку. оцінюючи це, можна погодитись 
з р. кучуковим [2, с. 35], який стверджує, що водночас з 
діями держави (успішними чи менш успішними) у сфері 
створення відповідного інституційного середовища, необ-
хідно було забезпечити прямий цілеспрямований вплив 
на найбільш чутливі зони реального сектору економіки, 
які б сприяли, по-перше, усуненню наявних структурних 
диспропорцій у національній економіці; по-друге, забез-
печенню її інноваційного розвитку.

серед інституційних чинників, що стримують пози-
тивні зрушення в структурі національної економіки, окрім 
нерозвиненості інституційного середовища, необхідно 
зазначити деформації державної і приватної власності, 
формування «інституціональних пасток», несприйняття 
нових інститутів значною частиною населення,

долучення інституційного підходу до дослідження і 
забезпечення структурних трансформацій, [3, с. 58] дає 
змогу по-новому розглянути цей процес, оперуючи не 
стільки поняттями «галузеві та секторні компоненти», 
скільки поняттям «трансакція», що фактично є вартіс-
ним вираженням відношень між складовими елементами 
щодо виробництва, обміну та споживання (використання) 
товарів. такий підхід дає змогу не лише закладати в 
подальшому більш обґрунтовані теоретико-методологічні 
підвалини для емпіричного аналізу структури економіки 
в статиці і динаміці, але й вирішити проблему методоло-
гічної бази для побудови цілісної системи інституційного 
забезпечення структурних реформ.

водночас має бути сформоване чітке уявлення про 
те, як мають бути вибудувані інституційне середовище, 
інституційні механізми, їх складові у зв’язку з багатоас-
пектністю проблеми структурних змін.

Піднімаючи проблему формування інституційної архі-
тектоніки структурного реформування економіки, визна-
чимо її засадничі основи, сутнісні характеристики її осно-
вних елементів (інституцій, інститутів).

в науковій літературі використовується декілька трак-
тувань основної категорії інституційної теорії «інститу-
ції». в одному випадку вона визначається як набір фор-
мальних і неформальних правил та механізмів, котрі 

забезпечують їх дотримання [4]. в іншому випадку інсти-
туції трактуються як сукупність чинних правил, на основі 
яких, зокрема, установлюється, хто саме має право ухва-
лювати рішення у певних сферах, які дії дозволено або 
обмежено, які процедури треба виконувати, яка інфор-
мація має надаватися, який виграш отримають інди-
віди залежно від своїх дій. автори праць [5] розгляда-
ють інституційну економіку як галузь знань про правила 
економічної поведінки: про те, як вони «працюють», як 
формуються і змінюються, з якими витратами і вигодами 
пов’язані їх створення, зміна, дотримання і порушення.

акцентуючи увагу на зазначеному вище, надалі 
ґрунтуватимемося на таких поняттях, як «інститути», 
«норми», «правила», «інституції», «види політики», 
«формальні і неформальні правила поведінки», «меха-
нізми забезпечення», «механізми регулювання», «інстру-
менти та засоби регулювання», «процедури ухвалення 
рішень», «механізми, що організують і координують 
соціально-економічні відносини суб’єктів», «формальні і 
неформальні інституції», «принципи політики».

викладене вказує на те, що в дослідженні обраної про-
блеми ми не зводитимемо розбудову системи інституцій-
ного забезпечення структурного реформування економіки 
до створення організаційних утворень і структур. еконо-
мічні інституції, згідно з інституційною методологією, є 
не лише такими утвореннями, але й типами економічної 
культури, економічної поведінки, вкоріненими в націо-
нальному господарстві способами здійснення і регулю-
вання економічних процесів [6, с. 49].

Формуючи інституційну архітектоніку структурної 
корекції (або перебудови) національної економіки, треба 
виходити з таких положень.

1. в науці немає єдиної позиції щодо спонтанності 
чи умисності становлення різних інституцій. в першому 
випадку інституції можуть самоорганізовуватися «без 
якоїсь угоди, без законодавчого примусу й навіть без ура-
хування суспільних інтересів» (згідно з Ф. Хаєком, «ево-
люційний раціоналізм» [7]). в іншому випадку інституції 
можуть бути результатом навмисного задуму, коли впли-
вові суб’єкти (парламент, уряд, підприємець тощо), діючи 
абсолютно раціонально, можуть створити конкретну 
інституційну структуру, яка, на їхню думку, є доцільною 
[7, с. 14] (згідно з Ф. Хаєком, «створений порядок»).

2. Якщо в неокласичній теорії політичні, юридичні, 
фінансові та інші інституції розглядаються як нейтральні, 
то в інституційній теорії вони активні, тобто інституційна 
структура впливає як на трансакційні витрати, так і на 
індивідуальні стимули, а тому й на економічну поведінку 
всіх суб’єктів економічної системи, а отже, і на процеси її 
структурування.

3). в країнах з перехідною економікою та країнах, 
ринки яких лише розвиваються (як, наприклад, в україні), 
економічні системи поєднують часто несумісні інститу-
ції (ті, що були за старої системи і залишають свій вплив 
на окремі сфери економічної діяльності, і ті, що обу-
мовлюються створенням нової системи, що призводить, 
по-перше, в багатьох випадках до суперечливості і кон-
флікту інституцій; по-друге, до гальмування процесів 
реформування, реструктуризації, модернізації).

4. інституція (за поглядами представників неоінсти-
туціональної економіки) має формуватися тоді, коли рин-
кових рішень неможливо досягти або коли вони є неефек-
тивними. Як зазначає р. заблоцька, суспільні витрати на 
створення та функціонування інституції не мають переви-
щувати витрати, пов’язані з її відсутністю [8, с. 15].

5. створення інституцій має враховувати специфіку 
об’єкта інституційного забезпечення, характер його еволюції.
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структурні перетворення як об’єкт інституційного 
впливу перш за все реалізуються через механізм фор-
мування і реалізації структурної політики держави. на 
відміну від підходів, закладених ліберальним неоінсти-
туціоналізмом, що орієнтуються на теорію раціональної 
поведінки суб’єктів ринку, які змушені діяти в умовах 
невизначеності, з урахуванням обмежень у виборі в кра-
їнах з перехідною економікою, або з ринками, що розви-
ваються, через великі деформації в структурі мають бути 
закладені підходи, що орієнтуються на участь держави. 
це фактично інститут, який, використовуючи низку інсти-
туцій (законів, правил, норм, структурної політики і меха-
нізмів її реалізації – програм структурної перебудови, 
інвестиційних рішень, цільових програм, національних 
проектів), застосовує механізми, які забезпечують їх 
дотримання і контроль. в україні напрацьована певна 
інституційна база формування структурної політики, 
зокрема розробки програм структурної перебудови еко-
номіки на національному рівні, яка упродовж 1995–2005 
років удосконалювалась: визначення орієнтирів струк-
турної перебудови (1995 рік), визначення національних 
пріоритетів (1998 рік), переміщення акценту на розши-
рення товарно-грошових відносин (2016 рік), більш чітке 
визначення головних пріоритетів структурної перебудови 
реального сектору економіки україни. Піднято питання 
про потребу політики структурної модернізації націо-
нальної економіки, комплексного вирішення проблем 
структурного реформування [8].

обґрунтовуючи доцільність активної структурної 
політики, треба розуміти, що в україні процес форму-
вання інститутів, становлення інституційної архітекто-
ніки структурної корекції (перебудови) економіки має 
відбуватися паралельно двома шляхами: 1) через ініці-
йоване вимогами ринку формування якісно нових інсти-
тутів, а саме інституту власності, інституту споживання, 
інституту соціального захисту населення, інституту ціно-
утворення, інституту кредитування, інституту самовряду-
вання тощо, а також інституцій, які виникають як потреба 
їх функціонування (товариства захисту прав споживачів, 
стандарти якості, регламенти, угоди, нормативно-правові 
акти тощо); 2) через створення нових інститутів держа-
вою та відповідних інституцій, які окреслюють струк-
турні рамки їх функціонування, визначають «структуру 
стимулів в економіці» [6], є захищеними певними меха-
нізмами, підпадають під моніторинг і контроль. за вищого 
рівня розвитку ринкових відносин, розвиненості інститу-
тів ринкової інфраструктури, демократизації суспільства 
перевага в розбудові інституційного забезпечення струк-
турних перетворень належатиме першому шляху.

Ґрунтуючись на викладеному вище та враховуючи 
принцип полікритеріальності, інституційне забезпечення 
структурних перетворень у національній економіці треба 
розглядати як багатоструктуровану систему, яка об’єднує 
декілька підсистем, орієнтованих на різні критерії ціле-
покладання (підвищення якості і стандартів життя, зни-
ження матеріальної складової ресурсоємності національ-
ної економіки на всіх її рівнях; підвищення економічної 
безпеки; покращення збалансованості розвитку терито-
рій; підвищення конкурентоспроможності з урахуванням 
викликів глобального ринку) та елементів (інституцій), 
що їх забезпечують. згідно з теорією систем такій сис-
темі має бут притаманна і головна (генеральна) мета – 
досягнення бажаного стану інституційного середовища, 
яке б мінімізувало трансакційні витрати суб’єктів ринку 
під час формування оптимальної структури національної 
економіки. система інституційного забезпечення пови-
нна розглядатись як відкрита система, яка реагує на вплив 

зовнішнього середовища (наприклад, міжнародних інсти-
туцій, глобальних чинників, формування нового світового 
порядку, зміни політичного устрою тощо) і є динамічною. 
тобто система інститутів та інституцій може реоргані-
зуватися, модернізуватись, створюватись як якісно нова. 
останнє є, на наш погляд, дещо небезпечним, оскільки 
є загроза ігнорування фактору інституційної пам’яті 
(напрацювань попередньої системи). Між підсистемами 
системи інституційного забезпечення та елементами під-
систем повинні існувати різні типи зв’язків:

1) перш за все зв’язки взаємодії (координації) 
між інституціями, що опосередковуються цілями, які 
поставлені кожною зі сторін взаємодії; найрезультатив-
нішими для структурних перетворень будуть зв’язки, 
які будуються на засадах кооперації, корпоративності, 
недопущення конфліктів; по-друге, зв’язки побудови 
(структурні), котрі передбачають, що наявність одних 
елементів підсистеми обумовлює необхідність інших еле-
ментів (наприклад, структурна політика, зорієнтована на 
підвищення якості і стандартів життя, передбачає роз-
будову таких інститутів, як соціальні стандарти, цільові 
програми, а надалі соціальні замовлення, соціальні про-
екти, соціальні гранти тощо);

2) зв’язки функціонування, коли, наприклад, різні еле-
менти підсистеми інституційного забезпечення структур-
ної збалансованості регіонів забезпечують функцію ско-
рочення кількості депресивних регіонів;

3) зв’язки розвитку, коли взаємодія елементів будь-
якої з підсистем забезпечує зміну стану об’єкта інститу-
ційного впливу (відтворювальної, галузевої, секторальної, 
технологічної, територіальної структури національної 
економіки).

особливе місце в системі інституційного забезпе-
чення структурної корекції (структурної перебудови) 
національної економіки відводимо синергічному зв’язку, 
який за спільних дій незалежних елементів системи може 
забезпечити зростання загального ефекту до більшого 
значення, ніж сума ефектів цих елементів, якщо вони 
діють незалежно. саме тому ми ставимо питання про 
побудову системи інституційного забезпечення структур-
них реформ. саме відсутність такої системи, відсутність її 
впорядкованості не дають змогу отримати ефект від спроб 
структурних реформ, що були в україні. із синергічних 
зв’язків випливають інтегративні (емерджментні) власти-
вості, тобто властивості цілісної системи, які не розгля-
даються поза системою. Без впорядкованості елементів 
системи (підсистем) інституційного забезпечення струк-
турних реформ створюється інституційний хаос. викла-
дені авторські позиції дають змогу змоделювати наступну, 
найбільш загальну, архітектоніку інституційного забез-
печення структурної корекції (структурної перебудови) 
національної економіки.

зупинимось на деяких проблемах розвитку окремих 
елементів пропонованої архітектоніки інституційного 
забезпечення структурних реформ у національній еконо-
міці україни.

зокрема, в контексті вирішення проблем структур-
ного реформування, орієнтованого на підвищення якості 
і стандартів життя, удосконалення відтворювальних про-
порцій, заслуговує уваги інститут споживання та інсти-
тут заощаджень домогосподарств. для інституту заоща-
джень характерними є такі особливості: 1) поява нових 
для українського пострадянського ринку організаційних 
форм заощаджень (наявна іноземна валюта, залишки на 
валютних рахунках, вкладення в цінні папери); 2) дина-
мічне зростання заощаджень в іноземній валюті на руках 
у населення; 3) низький рівень заощаджень домашніх 
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господарств, розміщених у цінних паперах; 4) збіль-
шення сум, які спрямовуються в квазізаощадження. Пере-
важання заощаджень в неорганізованих формах не дає 
змогу залучати їх до інвестиційного процесу і водно-
час призводить до зменшення споживання, не дає змогу 
залучити повною мірою домогосподарства до відтворю-
вального суспільного процесу. вирішення цієї проблеми 
вимагає розбудови таких інституцій: інституції інфра-
структури ринку цінних паперів, законодавства у сфері 
стимулювання інвестиційних фінансових рішень, інсти-
туційної підтримки активної поведінки домогосподарств 
на фінансових ринках, розвитку і зростання ролі небан-
ківських установ, недержавних пенсійних фондів, розши-
рення кола фінансових інститутів.

важливими аспектами інституціоналізації структур-
них реформ мають стати економізація домогосподарств, 
підтримка їх підприємницької діяльності, сімейного біз-
несу, реформування системи розподілу прибутку акці-
онерних товариств, удосконалення системи корпора-
тивного управління, відновлення виробничої функції 
домогосподарств, що в сукупності вимагали формування 
сучасної, принципово нової системи суб’єктів регулю-
вання їх розвитку.

негативно на соціальну структуру економіки впли-
ває деформованість інституту споживання населення. на 
відміну від розвинутих країн, в україні є низькою якість 
споживання. у структурі споживчих грошових видатків 
домогосподарств 55% припадає на придбання продоволь-
чих товарів. за міжнародними вимірами, коли витрати 
домогосподарства на продукти харчування становлять 
50% його доходу, то можна говорити про низький рівень 
життя та соціально-економічного розвитку. господарства 
з низьким рівнем доходів практично не споживають платні 
послуги. на 20% найбідніших домогосподарств припадає 
всього 1% витрат на придбання нерухомості. витрати 
на купівлю акцій, сертифікатів, валюти, відкриття депо-
зитів, купівлю нерухомості притаманні лише заможним 
домогосподарствам. суттєві відмінності між рівнем спо-
живання витрат найбільших і найбагатших домогоспо-
дарств, деформація структурних споживчих витрат в бік 
вуглеводно-насиченої системи харчування, відставання 
фактичних рівнів споживання продовольчих товарів 
від науково-обґрунтованих норм вимагають оптиміза-
ції структури споживчих витрат через такі інституційні 
перетворення, які спрямовані на комплексне реформу-
вання системи державного регулювання доходів домогос-
подарств, підвищення частки оплати праці у ввП, рівня 
мінімальної заробітної плати, скорочення неформальних 
доходів, імплементацію сучасних механізмів інституцій-
ного регулювання ринку праці.

висновки. в контексті вирішення проблем галузевої 
структури економіки україни, усунення диспропорцій у 
відтворювальній структурі заслуговує на увагу інститут 
ціноутворення, для якого характерні суттєві деформації. 
особливістю інституту ціноутворення в економіці укра-
їни є: 1) з одного боку, відрив ціни від вартості, з іншого – 
її невідповідність попиту; 2) тиск монополізму на форму-
вання цін; 3) не завжди вдале використання механізмів 
державного (муніципального) регулювання цін.

через зростання трансакційних витрат ціни реалізації 
в декілька разів перевищують ціни виробників. Як наслі-
док, інститут ціноутворення не забезпечує функціональ-
ного навантаження щодо регулювання переліку капіталів 
і встановлення рівноваги на ринку. капітал курсує між 
галузями, що дають значний або швидкий прибуток (тор-
гівля, сфера послуг, фінансові операції, операції з нерухо-
містю). При цьому реальний сектор не отримує належного 
обсягу ресурсів. з інституційної точки зору це вимагає 
удосконалення законодавства та регуляторної діяльності в 
напрямі боротьби з монополізмом і підтримки конкурент-
ного середовища на монопольних ринках.

вирішення проблеми структурної трансформації еко-
номіки в контексті забезпечення збалансованості еконо-
міки регіонів сприятиме розвитку інституту власності, 
інституції власності, інституції нових організаційно-пра-
вових форм господарювання, законодавчій зміні їх ста-
тусу, які треба розглядати як перманентний процес. сьо-
годні недостатньо ефективно використовувати інститут 
комунальної власності, недостатньо захищеними є права 
приватних власників. законодавча база як один із осно-
вних елементів інституційної архітектоніки структурного 
реформування вимагає окремого розгляду, хоча частково 
ми підняли цю проблематику. інституційна структура 
регулювання структурними перетвореннями, яка сьогодні 
представлена на наднаціональному, національному, регі-
ональному і муніципальному рівнях, має розвиватися в 
трьох площинах: 1) врахування, процесів інституалізації 
світової економіки, а відповідно, узгодження рішень у 
сфері національного регулювання з регуляторними актами 
наднаціональних інституцій – міжнародних організацій; 
2) формування інститутів демократичного регулювання 
(симбіозу державного, інституціонального з боку інститу-
тів ринкової інфраструктури, громадського регулювання); 
3) переміщення частини регуляторних функцій з центру 
на регіональний рівень.

треба зауважити, що розвинута інституційна струк-
тура зменшує невизначеність структурної трансформації. 
водночас велике значення має якість інституцій. з метою 
з’ясування якості інституцій д. кауфманн та інші вчені 
використовують такі показники: ефективність держав-
ного управління (якість дій уряду), рівність перед зако-
ном, контроль корупції.

для оцінювання цих індикаторів необхідний моніто-
ринг результативності інституційних рішень, перш за все 
результатів реалізації програм структурної перебудови, 
макроструктуриих та регіональних стратегій, цільових 
державних програм, регуляторних актів тощо, зокрема, 
через розрахунки індексів структурних зрушень.

резюмуючи, зазначимо, що інституційна архітекто-
ніка структурного реформування як система може бути 
адекватною екзогенним і ендогенним викликам, якщо 
вона реагуватиме на ці виклики; буде ефективно викорис-
товувати всі види ресурсів, що є в її розпорядженні (орга-
нізаційні, інформаційні, кадрові, матеріальні, комуніка-
ційні); адекватно реагуватиме на фактори невизначеності 
та ризику, що властиві зовнішньому середовищу; буде 
володіти адаптивними властивостями; буде динамічною і 
стратегічно зорієнтованою.
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аннотация. рассматривая проблему структурной коррекции, или структурной перестройки, национальной эконо-
мики, нельзя игнорировать тот факт, что этот процесс должен ориентироваться на перспективные цели, достижение 
которых будет зависеть не столько от преодоления инфляции, финансовой стабильности, ликвидации бюджетного де-
фицита, сколько от правильного выбора приоритетов развития экономики и их обеспечения. При отсутствии инсти-
туционального обеспечения реформ, четкой, системной структурной политики государства структурные изменения в 
национальной экономике стали следствием функционирования рыночных агентов на основе рационального поведения, 
а экономическая система задержалась на многие годы в точке бифуркации, не выйдя на оптимальную траекторию 
развития. Поднимая проблему формирования институциональной архитектоники структурного реформирования эко-
номики, определим ее основополагающие основы, сущностные характеристики ее основных элементов (институций, 
институтов). Экономические институты, согласно с институциональной методологией, являются не только такими об-
разованиями, но и типами экономической культуры, экономического поведения, укоренившимися в национальном хо-
зяйстве способами осуществления и регулирования экономических процессов.

ключевые слова: экономическая система, организационно-экономическая архитектоника, антикризисное управле-
ние, национальная экономика, рыночная экономика, структурная перестройка национальной экономики.

Summary. Considering the problem of structural adjustment or restructuring of the national economy, we cannot ignore 
the fact that this process should focus on long-term goals, the achievement of which will depend not only on fighting inflation, 
financial stability, elimination of the budget deficit as the correct choice of priorities for economic development and their main-
tenance. In the absence of institutional support for reforms, clear, systematic structural policy, structural changes in the national 
economy resulting from the operation of market agents on the basis of rational behavior and economic system was delayed for 
many years in the bifurcation point without coming on the optimal path of development. Raising the issue of formation of insti-
tutional architectonics structural economic reform, define its fundamental basis, the essential characteristics of its basic elements 
(institutions, institutes). Economic institutions for institutional methodology is not only such entities, but also the types of eco-
nomic culture, economic behavior, rooted in the national economy and ways to implement the regulation of economic processes.

Key words: economic system, organizational architectonic economic, crisis management, national economy, market 
economy, restructuring national economy.
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поЗиціонуваннЯ гонконгу на глоБальній Фінансовій арені

POSITIONING HONG KONG ON THE GLOBAL FINANCIAL ARENA

анотація. у статті описано ефективне використання процесів глобалізації, транснаціоналізації та інтеграції еконо-
міки гонконгу у глобальну фінансову систему, що дало змогу території стати фінансовим центром глобального рівня, 
який представляє азійсько-тихоокеанський регіон. Проаналізовано еволюцію фінансової системи гонконгу, визначено 
роль податкового законодавства у фінансах та бізнес-кліматі території, підкреслено особливу роль прямого іноземного 
інвестування в становленні корпоративного сектору гонконгу. на прикладі досвіду гонконгу окреслено проблеми роз-
витку економіки україни щодо її євроінтеграційних намірів та очікувань.

ключові слова: глобалізація, інтеграція, транснаціоналізація, фінансовий ринок, гонконг, ринок фінансових по-
слуг, корпоративний сектор, прямі іноземні інвестиції.
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вступ та постановка проблеми. Фінансова глобалі-
зація, науково-технологічний прогрес та інформаційна 
революція суттєво каталізували процеси нагромадження 
капіталу у фінансовій та банківській сферах глобальної 
економіки, які є найприбутковішими справами останніх 
десятиліть. Прикладом ефективного використання про-
цесів транснаціоналізації та інтеграції економік у гло-
бальну фінансову систему є країни азійсько-тихоокеан-
ського регіону, серед яких чільне місце посідає гонконг, 
котрий за останні десятиліття не тільки суттєво зміцнив 
свої конкурентні позиції у глобальній фінансовій системі, 
але й перетворився у провідний фінансовий центр світу та 
вкрай привабливу територію залучення транснаціональ-
ного фінансового капіталу.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоре-
тичну основу процесів фінансової глобалізації та транс-
націоналізації, структуру глобального ринку та специ-
фіку функціонування його фінансового компоненту, 
особливості функціонування глобальних тнк та тнБ на 
ринках країн азійсько-тихоокеанського регіону склали 
дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних вчених 
(о. Білорус, в. Білошапко, М. вонг, г. ву, а. грінспен, 
с. канг, е. лін, д. лук’яненко, о. Мозговий, Є. Панченко, 
а. Поручник, н. рубіні, л. руденко-сударєва, дж. сорос, 
дж. стігліц, л. чунг, в. Янг, і. Ямазава та ін.).

Метою роботи є розгляд впливу процесів транснаці-
оналізації та фінансової глобалізації шляхом інтеграції 
країни в глобальну економічну систему.

результати дослідження. сучасний гонконг – це 
спеціальний адміністративний район китаю, який є 
офшорною зоною та одним із головних фінансових цен-
трів азійсько-тихоокеанського регіону. у класичному 
розумінні гонконг не є таким. але територіальний прин-
цип оподаткування, який передбачений законодавством 
країни, дає змогу гонконгським компаніям, які ведуть 
свою діяльність поза межами країни, отримувати при-
вілеї та звільнення від податків. звільнення компанії 
від оподаткування можливе лише тоді, коли здійсню-
ється оцінка діяльності компанії відповідним податко-
вим органом на основі раніше підготовлених фінансових 
документів компанії.

становлення фінансової системи сучасного гонконгу 
почалося у другій половині ХХ ст., що мало на меті вихід 
країни на світову фінансову арену та отримання відповід-
ної ніші на ній. економіка гонконгу будувалася на прин-
ципах ринкового лібералізму, низьких податкових ста-
вок, соціальної справедливості та вільної конкуренції. на 
початку 2000-х років гонконг став одним із найважливі-
ших фінансових центрів глобальної торгівлі та фінансів, 
а ринок фінансових послуг є найбільш конкурентним та 
регульованим компонентом фінансової системи країни. 
гонконг – один із світових лідерів щодо ввП на душу 
населення, а сфера послуг (особливо фінансових) дає 
приблизно 90% ввП.

Фактично гонконг виступає глобальним посередником 
у фінансовій сфері, який за короткий термін вивчив досвід 
зарубіжних країн з фінансової точки зору, створив спри-
ятливі соціально-економічні умови для розвитку фінансо-
вого ринку та ринку фінансових послуг на конкурентній 
основі національного законодавства. а також довів, що, 
не маючи природних та трудових ресурсів, великої тери-
торії, але маючи вміння правильного використання гео-
графічного положення, маючи політичну волю правлячих 
кіл у створенні прозорої, диверсифікованої, конкурентної, 
некорумпованої, глобально-інтегрованої економіки, за 
короткий термін можна стати фінансовим гігантом на гло-
бальній фінансовій арені.

на прикладі гонконгу можна стверджувати, що добре 
налагоджена банківська справа та страхування, м’який 
податковий клімат, розвинутий корпоративний сектор та 
інвестування, належне функціонування різних фінансо-
вих посередників сприяють зміцненню фінансів країни, 
вирішенню соціально-економічних проблем, підвищенню 
соціального забезпечення населення.

згідно з даними МвФ (2015 рік) гонконг посів 18 схо-
динку глобального рейтингу ввП на душу населення, який 
складає у річному еквіваленті приблизно 43 млрд. дол. 
сШа (табл. 1).

таблиця 1
країни-лідери щодо ввп на душу населення  

за 2015 рік (млрд. дол. сШа)
глобальний 

рейтинг країна Млрд. дол. сШа

1. люксембург 101,994
2. Швейцарія 80,603
3. норвегія 74,598
4. катар 68,940
5. ірландія 61,206
6. сШа 56,084
7. сінгапур 52,888
8. данія 52,139
9. австралія 51,181
10. ісландія 50,277
11. Швеція 50,050
12. сан Маріно 49,615
13. великобританія 43,902
14. австрія 43,724
15. нідерланди 43,603
16. канада 43,413
17. Фінляндія 42,413
18. гонконг 42,295
19. німеччина 40,952
20. Бельгія 40,529
132. україна 2,125

Джерело: [3]

у контексті сказаного наголосимо на тому, що транс-
націоналізація глобального бізнесу не обійшла і гонконг. 
Формування корпоративного сектору гонконгу почалося 
із середини 60-х років ХХ ст., коли провідні компанії захід-
них країн почали здійснювати масове вивезення капіталу. 
гонконг привернув до себе увагу глобальних тнк та тнБ 
перш за все податковим кліматом, який у сучасних умовах 
є найбільшим фактором конкуренції серед інших так зва-
них офшорних територій. основним мотивом входження 
фінансових та нефінансових тнк на ринок гонконгу було 
отримання надприбутків від ведення їхньої діяльності, а 
податкове законодавство країни активно сприяло цьому. 

основною перевагою податкового законодавства гон-
конгу є територіальний принцип оподаткування компаній. 
тобто гонконгські корпорації та філіали закордонних тнк 
повинні сплачувати податки лише в тому разі, якщо вони 
виключно ведуть свою діяльність на території гонконгу, 
а джерело отримання прибутків повинне також знаходи-
тись на території цієї країни. Прибутки, отримані закор-
доном, не оподатковуються, навіть якщо вони акумулю-
ються на банківських чи інших рахунках у самій країні. 
Природа грошей у гонконзі нікого не цікавить.

такі процеси транснаціоналізації та фінансової глоба-
лізації інтегрували гонконг у єдину глобальну економічну 
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систему, що спричинило посилення взаємозв’язку його 
фінансового ринку з глобальним.

отже, головним завданням гонконгу в умовах дина-
мічного розвитку глобалізаційних процесів було ефек-
тивне використання переваг від повномасштабної інтегра-
ції до глобальної економіки, а також одночасне подолання 
можливих негативних наслідків від такої інтеграції. вико-
нання окресленого завдання було можливим за умови 
повного розуміння урядом гонконгу сутності процесів, 
які відбуваються у глобальних фінансах.

інформаційна революція, яка охопила світ з кінця 
ХХ ст., перейшла у стадію глобальної інформатизації, 
на підготовленій базі якої виникнув єдиний глобальний 
фінансовий ринок. інформаційні технології та системи, 
які миттєво передають та переробляють інформацію 
з одного кінця світу в інший, інтегрування національ-
них фінансових ринків в єдиний глобальний фінансовий 
ринок дали змогу високорозвиненим, передовим країнам 
заробляти «великі» гроші, не використовуючи матері-
альну реальність. тому саме участь гонконгу у процесах 
фінансової глобалізації головним чином визначила його 
подальший розвиток, окреслила місце і роль у глобальній 
економічній системі.

водночас інтеграція та взаємозалежність фінансового 
ринку гонконгу з глобальним фінансовим ринком поси-
лили диспропорції внутрішнього ринку, а сама економіка 
гонконгу стала вкрай вразливою від впливу зовнішніх 
факторів. численні фінансові кризи, які виникали в світі 
протягом останніх 20 років, продемонстрували вразли-
вість високорозвинених країн, особливо таких «фінансо-
вих» територій, як гонконг.

згадаємо азіатську фінансову кризу, яка вирувала у 
1997 році. спочатку вона була кризою порушення лік-
відності. При цьому гонконг, охоплений цією кризою, не 
мав на той час велику заборгованість та корпоративних 
дефолтів. економіка гонконгу перебувала у процесі дина-
мічного розвитку, а також мала високий рівень заоща-
джень. для країни основна проблема полягала в тому, щоб 
інвестиції з інших країн, які переважно були короткостро-
ковими капіталами і призначалися для фінансування спе-
кулятивних угод у сфері нерухомості та біржових ринків. 
Причому банківські та фінансові організації відігравали 
роль фінансових посередників, а також користувалися 
значною маржею між прибутковістю локальних інвести-
ційних фондів і вартістю фінансових ресурсів. також гро-
шова одиниця гонконгу була переоціненою порівняно з 
доларом сШа. криза ліквідності переросла в масштабну 
фінансову кризу, що викликало спад економік в країнах 
азійсько-тихоокеанського регіону, спричинило припи-

нення розподілу кредитів в економіку, банкрутство кор-
порацій, а також продемонструвало крихкість банківської 
системи гонконгу.

Після глобальних фінансових криз 1997 року та 2008–
2009 років, а також з огляду на світові тренди у гонконзі 
почала функціонувати та набирати динамічного розвитку 
система регулювання фінансових послуг, основними регу-
ляторами якої виступають валютне управління гонконгу, 
комісія з цінних паперів і ф’ючерсів, управління страхо-
вих інвесторів (комісарів), уповноважений орган системи 
резервних (пенсійних, страхових) фондів. названі орга-
нізації уповноважені здійснювати регулювання банків-
ського сектору, обіг та емісію цінних паперів і ф’ючерсів, 
регулювання страхового ринку, а також розподіл пенсій-
них заощаджень [1, c. 60].

При цьому слід врахувати, що валютне управління 
гонконгу є частиною уряду спеціального адміністратив-
ного регіону гонконг, але водночас має високий рівень 
автономії, яка доповнюється високою відповідальністю та 
прозорістю. цей орган був створений у результаті злиття 
управління валютного фонду з управлінням уповнова-
жених щодо питань банківського сектору. Першочергові 
цілі цього злиття полягали в гарантуванні того, що функ-
ції центрального банку з підтримки фінансової стабіль-
ності та стабільності банківського сектору будуть вико-
нані з високим рівнем професіоналізму та безперервності 
у вигляді, що забезпечує довіру з боку населення країни 
та міжнародного фінансового співтовариства [1, c. 60].

з огляду на викладене додамо, що прямі іноземні 
інвестиції (Піі) Японії та сШа відіграли велику роль у 
становленні корпоративного сектору гонконгу. так, у 
1960-х роках американські та японські інвестиції йшли в 
трудомісткі галузі Південної кореї, сінгапура, тайваню, 
гонконгу. з надзвичайно стрімким економічним розви-
тком цих країн та територій виробництво перебазувалося 
до менш розвинутих країн (Філіппіни, Малайзія, індоне-
зія), де витрати були нижчими. вся увага перемістилася 
від трудомістких до капіталомістких галузей на основі 
зниження відносних переваг на трудові витрати та під-
вищення обмінних курсів валют. Якщо в 1950-х роках 
головним інвестором японської економіки були сШа, то 
з 1960-х років для нових індустріальних країн азії пер-
шої хвилі ними стали Японія та сШа [10, c. 27]. тому 
японські інвестиції в економіки нових азійських індустрі-
альних країн вплинули на зміну характеру регіонального 
розподілу праці так: від вертикального до горизонталь-
ного. таким чином, інтенсифікація та збільшення вну-
трішньофірмового товарообігу в загальній зовнішній тор-
гівлі країн азійсько-тихоокеанського регіону пов’язані з 

таблиця 2
найбільші корпорації гонконгу за розміром активів у 2016 році (млрд. дол. сШа)

назва корпорації галузь активи кількість співробітників
“Citic Pacific” Металургія 877,8 133 526
“AIA Group” страхові послуги 166 20 000
“CK Hutchison” телекомунікації 133,3 270 000
“Bank of East Asia” Фінансові послуги 100,8 13,653
“Sun Hung Kai Properties” Фінансові послуги, операції з нерухомістю 78,8 37 000

“Jardine Matheson” роздрібна торгівля, операції з нерухомістю, 
фінансові послуги 67 440 000

“Wheelock Proрerties” інвестиції в нерухомість, фінансові послуги 66,2 15 500
“China Taiping Insurance” страхові послуги 58,6 53 682
“New World Development” операції з нерухомістю, транспортні послуги 52,9 48 000
“China Resources Land” операції з нерухомістю та інвестиції 50,2 31 481

Джерело: узагальнено автором на підставі [5]
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інтенсифікацією американських та японських інвестицій, 
що виявляються у високій частці внутрішньофірмової 
торгівлі. найбільші корпорації гонконгу подано у табл. 2.

згідно з даними табл. 2 найбільшими компаніями гон-
конгу стали компанії нематеріального виробництва, а саме 
компанії, які спеціалізуються у наданні різного виду послуг 
конгломеративного типу. так, у 2015 р. поширеною прак-
тикою гонконгських компаній стала організація спільних 
компаній у сфері фінансів, що дає змогу контролювати 
фінансовий сектор і фінансові ринки країни, а також мати 
прямий вихід на бізнес та політичну арену країни.

аналізуючи діяльність корпоративного сектору гон-
конгу, ми звернули увагу на гонконгський банк “Bank 
of East Asia” (табл. 3). цей банк є найбільшим незалеж-
ним місцевим банком у гонконзі й має активів на своєму 
балансі більш ніж на 100 млрд. дол. сШа. Банк спеціалі-
зується у таких напрямах: корпоративний банкінг та при-
ват-банкінг, управління капіталом, широкий спектр бан-
ківських та інвестиційних послуг клієнтам. закордоном 
“Bank of East Asia” веде активну діяльність у Південно-
східній азії, великобританії, сШа та є дуже залежним 
від фінансової ситуації на материковому китаї.

розглянемо дані табл. 3, де чистий прибуток “Bank of 
East Asia” в 2015 році склав 727 млн. дол. сШа, тобто зни-
зився порівняно з 2014 роком на 145 млн. дол. сШа. це 
пояснюється передусім тим, що в 2015 році китайський 
фондовий ринок охопила масштабна криза, а оскільки 
китай є основним партнером країни, криза не обійшла й 
гонконг. Масштабне падіння фондових індексів китаю, 
девальвація юаню та «перегрів» китайської економіки 
відразу відобразилися на стані корпоративного сектору 
гонконгу, а особливо банківських організацій. зростання 
кількості персоналу “Bank of East Asia” в період 2014–
2015 років відбувалося переважно завдяки відкриттю 
нових філій у сШа та великобританії.

висновки. отже, результати наших наукових пошуків 
на прикладі вивчення досвіду «економічного дива» гон-
конгу для україни є вкрай важливими. рівень вітчизняної 
фінансової науки і практики порівняно з європейськими 
чи азіатськими аналогами дає можливість говорити про 
те, що україна за роки своєї незалежності ще не побуду-
вала стійку до внутрішніх та зовнішніх фінансових потря-
сінь економіку, не виробила сталу модель та стратегію 
розвитку фінансового ринку та ринку фінансових послуг, 
не має розвинутого корпоративного сектору з широкою 
інфраструктурою та інноваційними технологіями. Можна 
не тільки констатувати, але й глибоко зрозуміти всю суть, 
що всього цього не може бути в умовах війни на сході, 
зростання внутрішнього та зовнішнього боргів, мізер-
ного обсягу ввП нашої країни за останні роки, а звідси й 
низького обсягу фінансових ресурсів, їхнього тотального 
дефіциту як на макро-, так і на мікрорівнях.

у багатьох європейських (Швейцарія, люксембург, 
ліхтенштейн, німеччина), азіатських (гонконг, сінга-
пур, тайвань, Бруней, оае), північно-американських 
(сШа, канада) фінансово-розвинутих країнах та тери-
торіях рівень розвитку фінансового ринку, ринку фінан-
сових послуг та методи його регулювання є індикато-
рами зрілості ринкових відносин. Фінансовий досвід 
європейських країн та країн «азійських тигрів», які 
зуміли створити спільний, конкурентний, високороз-
винений інноваційний ринок товарів та послуг, є вкрай 
актуальним для україни.

на прикладі гонконгу ми показали, як, не маючи влас-
них природних ресурсів, значних та дешевих трудових 
ресурсів, будучи протягом тривалого часу колонією вели-
кобританії, можна створити «територію» майбутнього з 
найкращим рівнем життя населення.

таблиця 3
основні фінансові показники компанії “Bank of East 
Asia” за період 2014–2015 років (млрд. дол. сШа та 

млрд. дол. гонконгу)

назва показників роки
2014 2015

обмінний курс USD/HKD 7,761 7,752

валовий дохід
млрд. HKD 25,457 23,588
млрд. USD 3,280 3,042

відсоткові витрати
млрд. HKD 12,782 11,654
млрд. USD 1,647 1,503

чистий відсотковий дохід
млрд. HKD 12,675 11,934
млрд. USD 1,633 1,539

операційний прибуток
млрд. HKD 18,232 17,064
млрд. USD 2,349 2,201

Прибуток 
до сплати податків

млрд. HKD 8,424 6,749
млрд. USD 1,085 0,870

чистий прибуток
млрд. HKD 6,774 5,638
млрд. USD 0,872 0,727

кількість співробітників 13 365 13 653
Джерело: узагальнено автором на підставі [2]
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аннотация. в статье описано эффективное использование процессов глобализации, транснационализации и инте-
грации экономики гонконга в глобальную финансовую систему, что позволило территории стать финансовым центром 
глобального уровня, который представляет азиатско-тихоокеанский регион. Проанализирована эволюция финансовой 
системы гонконга, определена роль налогового законодательства в финансах и бизнес-климате территории, подчеркну-
та особая роль прямого иностранного инвестирования в становлении корпоративного сектора гонконга. на примере 
опыта гонконга очерчены проблемы развития экономики украины по поводу её евроинтеграционных намерений и 
ожиданий.

ключевые слова: глобализация, интеграция, транснационализация, финансовый рынок, гонконг, рынок финансовых 
услуг, корпоративный сектор, прямые иностранные инвестиции.

Summary. It’s described the effective process of the globalization, transnationalization and integration of Hong Kong’s 
economy in the global financial system, what gives the territory the status of the financial center on the global level, which 
represents the Asian-Pacific Region. The author points out that Hong Kong has been one of the leading centers for the inward fi-
nancial sector direct investment and fares well in exports of financial services. Analyzed the evolution in Hong Kong’s financial 
system; identified the role of the tax laws in finances and business climate of the territory; stressed the special role of the foreign 
direct investments in the establishing of Hong Kong’s corporate sector; outlined on Hong Kong’s experience the problems in 
Ukrainian economic development in the way of its European integration intentions and expectations. 

Key words: globalization, integration, transnationalization, Hong Kong, financial market, financial services market, 
corporate sector, foreign direct investments.
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роЗроБка концептуальниХ підХодів до оцінки рівнЯ  
та ресурсного ЗаБеЗпеченнЯ роЗвитку інноваційно-оріЄнтованиХ 

неМатеріальниХ активів підприЄМства

DEVELOPMENT OF CONCEPTUAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT  
OF LEVEL AND RESOURCE ENSURING DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE 

FOCUSED INTANGIBLE ASSETS OF THE ENTERPRISE

анотація. у статті визначено напрями та критерії оцінки рівня розвитку нематеріальних активів як складової ре-
сурсного забезпечення інноваційної діяльності підприємства. обґрунтовано структуру рейтингових оцінок та показни-
ків класифікації рівнів розвитку та рівнів ресурсного забезпечення розвитку інноваційно-орієнтованих нематеріальних 
активів підприємства. надано системну характеристику варіантів розвитку інноваційно-орієнтованих нематеріальних 
активів підприємства відповідно до результатів оцінки стану розвитку та ресурсного забезпечення розвитку інновацій-
но-орієнтованих нематеріальних активів підприємства.

ключові слова: ресурсне забезпечення, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність, інноваційно-орієнтовані 
нематеріальні активи.

вступ та постановка проблеми. в умовах станов-
лення інформаційної економіки в україні, спрямова-
ної на реалізацію інноваційного потенціалу, широкого 
використання досягнень науково-технічного прогресу, 
виробництва нової науково-технічної інформації для удо-
сконалення процесів виробництва та надання послуг, удо-
сконалення організації процесів управління особливого 
значення серед ресурсів підприємства набувають нема-
теріальні активи. особливості нематеріальних активів як 
об’єктів управління пов’язані з проблемами їх ідентифі-
кації, складністю оцінювання їх ринкової вартості, від-
сутністю матеріального втілення, обумовлюють встанов-

лення особливих вимог до аналітичного інструментарію 
забезпечення управління нематеріальними активами. в 
умовах визначення інтенсифікації інноваційного розви-
тку як безальтернативного шляху розвитку підприємства 
та невід’ємної умови реалізації інноваційних проектів 
для забезпечення конкурентних переваг підприємства на 
ринку формування аналітичного інструментарію управ-
ління нематеріальними активами набуває особливої акту-
альності.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженню питань аналізу та оцінки нематеріальних активів 
підприємства присвячені численні праці таких вітчизня-
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них та зарубіжних вчених, як, зокрема М.с. абрютіна, 
М.і. Баканов, к.в. ізмайлов, л.а. лахтіонова, Є.в. Мних, 
о.в. олійник, г.в. савицька, М.г. чумаченко. Проте 
питання методичного забезпечення аналізу нематеріаль-
них активів не є остаточно вирішеними. дискусійними та 
різноспрямованими є підходи до оцінки та аналізу нема-
теріальних активів в умовах мінливого середовища гос-
подарювання, безперервного перебігу трансформаційних 
процесів, суттєвих диспропорцій умов та факторів інвес-
тиційно-інноваційного розвитку. за таких умов особливі 
вимоги висуваються до якості інформаційного та методич-
ного забезпечення аналізу формування та використання 
нематеріальних активів як найважливішого ресурсу інно-
ваційної діяльності. недостатнього висвітлення отримали 
питання оцінки рівня та ресурсного забезпечення розви-
тку нематеріальних активів підприємства, що є вихідними 
передумовами для прийняття стратегічних і оперативних 
управлінських рішень у сфері управління нематеріальною 
складовою ресурсного забезпечення інноваційної діяль-
ності, втіленням якої виступають сформовані на підпри-
ємстві інноваційно-орієнтовані нематеріальні активи.

Метою роботи є розробка концептуальних засад фор-
мування методики та інструментарію оцінки рівня та 
ресурсного забезпечення розвитку інноваційно-орієнтова-
них нематеріальних активів підприємства для підвищення 
ефективності управлінських рішень у сфері управління 
нематеріальними ресурсами інноваційної діяльності.

результати дослідження. рівень розвитку іннова-
ційно-орієнтованих нематеріальних активів є категорією, 
що визначає стан нематеріальної складової ресурсного 
забезпечення інноваційної діяльності підприємства та 
обумовлює можливості ефективної реалізації іннова-
ційної діяльності на підприємстві. оцінка рівня іннова-
ційно-орієнтованих нематеріальних активів підприємства 
повинна враховуватися в процесі планування інновацій-
ної діяльності на підприємстві, формулювання стратегіч-
них завдань технологічного оновлення підприємства та 
визначає характер конкурентної поведінки підприємства 
на ринку. відповідно до отриманих в результаті оцінки 
рівня інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів 
(іонМа) даних підприємства можуть бути розділені на 
групи за рівнем іонМа.

Певний науковий інтерес викликає запропонована 
о.в. Мельник типологія підприємств на основі викорис-
тання нематеріальних активів, яка визначає підприємства 
з високим рівнем нематеріальних активів, яким прита-
манна домінуюча конкурентна позиція та можливості 
продажу або оренди недовикористаних нематеріальних 
активів; підприємства із середнім рівнем нематеріальних 
активів, що мають стабільну конкурентну позицію та роз-
вивають активи певного типу; підприємства з низьким 
рівнем нематеріальних активів, що мають низьку кон-
курентну позицію та характеризуються низьким рівнем 
інноваційної активності та розвитку нематеріальних акти-
вів [1, с. 559].

класифікація підприємства, відповідно до визначеної 
о.в. Мельник типології, визначає вихідні передумови для 
встановлення та конкретизації цілей і завдань управління 
нематеріальними активами підприємства, характеризує 
наявну на підприємстві політику управління нематері-
альними активами, поточний стан забезпечення підпри-
ємства нематеріальними активами та співвідношення між 
рівнем нематеріальних активів та конкурентною пози-
цією підприємства.

р.о. Мірошник розглядає підходи до позиціонування 
підприємств виходячи з матриці «нематеріальні активи – 
інноваційна активність», що включає чотири основні 

позиції: «підприємства-аутсайдери», що характеризу-
ються низьким рівнем інноваційної активності та розви-
тку нематеріальних активів; «ринкові лідери», що мають 
високий рівень нематеріальних активів, проте характе-
ризуються низькою інноваційною активністю; «техноло-
гічні лідери» з низьким рівнем нематеріальних активів 
та високою інноваційною активністю; «інтелектуальні 
лідери» з високим рівнем нематеріальних активів та висо-
кою інноваційною активністю [2, с. 103].

Як бачимо, на відміну від о.в. Мельник, р.о. Мірош-
ник розглядає характеристики рівня нематеріальних 
активів та інноваційної активності відокремлено, допус-
каючи, що високий рівень розвитку нематеріальних 
активів може супроводжуватися низькою інноваційною 
активністю, і навпаки.

загалом підходи до визначення рівня нематеріальних 
активів, запропоновані о.в. Мельник та р.о. Мірошник, 
базуються переважно на якісних характеристиках, від-
сутні чіткі кількісні критерії віднесення підприємства 
до того чи іншого типу за рівнем нематеріальних акти-
вів. у зв’язку з цим оцінка рівня нематеріальних активів 
підприємства може бути неоднозначною. Якісні оцінки 
здійснюється переважно за допомогою експертних мето-
дів, що мають певні недоліки, пов’язані із суб’єктивністю 
суджень та оцінок експертів.

встановлення кількісних критеріїв поряд із якісними 
критеріями оцінки рівня нематеріальних активів частково 
нівелює вплив суб’єктивних факторів та забезпечує універ-
сальність й розширює аналітичні можливості інструмента-
рію оцінки рівня нематеріальних активів підприємства.

на наш погляд, висновки щодо оцінки рівня розвитку 
інноваційно-орієнтованих активів повинні здійснюватися 
переважно експертним шляхом. При цьому для забезпе-
чення отримання максимально реалістичної експертної 
оцінки необхідно формувати відповідну інформаційну базу 
оцінки рівня розвитку інноваційно-орієнтованих немате-
ріальних активів підприємства, що повинна складатися з 
набору найбільш суттєвих показників, які всебічно харак-
теризують окремі фактори розвитку інноваційно-орієнто-
ваних нематеріальних активів підприємства.

на наш погляд, для класифікації підприємств за рівнем 
розвитку нематеріальних активів як складової ресурсного 
забезпечення інноваційної діяльності можна використо-
вувати такі показники: питома вага нематеріальних акти-
вів у складі необоротних активів підприємства; показники 
вибуття та оновлення нематеріальних активів підприємства; 
обсяги операцій, пов’язаних із трансфером технологій та 
формуванням нематеріальної складової ресурсного забез-
печення інноваційної діяльності; якісні показники нематері-
альних активів підприємства, що характеризують їх науково-
технологічний рівень, рівень конкурентоспроможності на 
ринку технологій, унікальність, структурна характеристика 
наявних на підприємстві нематеріальних активів.

отже, оцінку рівня нематеріальних активів як скла-
дової ресурсного забезпечення інноваційної діяльності 
підприємства можна розділити на три основні напрями: 
структурна характеристика нематеріальних активів в 
складі необоротних активів підприємства, характерис-
тика динаміки (обігу) нематеріальних активів підприєм-
ства, характеристика якісних показників стану нематері-
альних активів підприємства (рис. 1).

При цьому слід пам’ятати, що оптимізація системи 
управління нематеріальною складовою ресурсного забез-
печення інноваційної діяльності потребує ідентифіка-
ції інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів в 
складі нематеріальних активів підприємства, що обумов-
лює необхідність встановлення відповідних критеріїв 
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визначення ступеня відношення окремих нематеріальних 
активів до забезпечення інноваційного процесу.

важливими аспектами для забезпечення оцінки рівня 
розвитку інноваційно-орієнтованих нематеріальних акти-
вів є ідентифікація інноваційно-орієнтованих нематері-
альних активів у складі нематеріальних активів підприєм-
ства та визначення критеріїв, складу якісних та кількісних 
показників оцінки рівня інноваційно-орієнтованих нема-
теріальних активів підприємства.

основним критерієм, що характеризує відношення до 
складу інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів, 
є включення до складу витрат на інноваційну діяльність 
придбаних об’єктів інтелектуальної власності, відображе-
них в обліку у вигляді нематеріальних активів.

отже, оцінка рівня розвитку інноваційно-орієнто-
ваних нематеріальних активів на підприємстві повинна 
базуватися на використанні якісних та кількісних показ-
ників, що характеризують якісний склад, питому вагу в 
структурі активів підприємства, ступінь та інтенсивність 
використання, вплив інноваційно-орієнтованих нема-
теріальних активів на перебіг інноваційних процесів на 
підприємстві. до числа ключових індикаторів та факто-
рів розвитку інноваційно-орієнтованих нематеріальних 
активів також слід віднести такі, як інноваційна культура, 
інноваційна політика підприємства, місце та пріоритет-
ність питань розвитку інноваційно-орієнтованих немате-
ріальних активів в загальній стратегії економічного роз-
витку підприємства.

таким чином, до складу основних критеріїв оцінки 
рівня розвитку інноваційно-орієнтованих нематеріальних 
активів підприємства слід віднести такі.

1. рівень забезпеченості підприємства інноваційно-
орієнтованими нематеріальними активами, що визнача-
ється на основі оцінки технологічного рівня виробництва 
на підприємстві на основі порівняння із загальним рівнем 
технологічного розвитку галузі та зарубіжними підприєм-
ствами-конкурентами; оцінки питомої ваги інноваційно-
орієнтованих нематеріальних активів в загальному обсязі 
нематеріальних активів підприємства та в загальному 
обсязі необоротних активів.

При цьому слід звернути увагу на повноту та досто-
вірність відображення нематеріальних активів в обліку 
підприємства. недостатнє чи недостовірне відображення 
вартості нематеріальних активів в обліку підприємства 
може призвести до викривлення результатів оцінки рівня 
розвитку інноваційно-орієнтованих активів підприємства.

2. Питома вага інноваційно-орі-
єнтованих нематеріальних акти-
вів у складі нематеріальних акти-
вів підприємства (що характеризує 
рівень інноваційності нематеріаль-
них активів підприємства), а також 
питома вага інноваційно-орієнтова-
них активів у складі необоротних 
активів підприємства.

3. склад та структура іннова-
ційно-орієнтованих нематеріальних 
активів підприємства (характеризу-
ють види інноваційно-орієнтованих 
нематеріальних активів, що вико-
ристовуються на підприємстві, та 
співвідношення їх питомої ваги).

4. критерії оцінки динаміки 
інноваційно-орієнтованих немате-
ріальних активів підприємства, що 
характеризують кількісні показ-
ники введення, вибуття, амортиза-

ції, зміни складу та структури інноваційно-орієнтованих 
нематеріальних активів на підприємстві.

5. Якісні показники інноваційно-орієнтованих нема-
теріальних активів підприємства, що відображають 
науково-технічні та технологічні параметри, а також 
характеристики наявних інноваційно-орієнтованих нема-
теріальних активів підприємства.

6. Показники ефективності використання іннова-
ційно-орієнтованих нематеріальних активів підприєм-
ства, що характеризують загальний рівень ефективності 
та рівень ефективності окремих видів інноваційно-орієн-
тованих нематеріальних активів підприємства.

аналіз наведених показників за основними крите-
ріями оцінки рівня розвитку інноваційно-орієнтованих 
нематеріальних активів підприємства дає змогу зробити 
обґрунтовані експертні висновки щодо рівня розвитку 
інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів під-
приємства та забезпечити формування релевантної інфор-
мації для прийняття оптимальних управлінських рішень у 
сфері інноваційної діяльності підприємства.

однак отримана в ході оцінки рівня розвитку інно-
ваційно-орієнтованих нематеріальних активів підприєм-
ства інформація не є самодостатньою, а визначає пере-
важно статичну оцінку стану нематеріальної складової 
ресурсного забезпечення інноваційної діяльності на під-
приємстві, а можливості подальшого інноваційного роз-
витку підприємства залишаються поза увагою. у зв’язку 
з цим важливим питанням, вирішення якого завершує 
формування інформаційного поля прийняття управлін-
ських рішень щодо управління нематеріальною складо-
вою ресурсного забезпечення інноваційної діяльності на 
підприємстві, є оцінка перспектив подальшого розвитку 
інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів під-
приємства.

визначення перспектив розвитку інноваційно-орієн-
тованих нематеріальних активів для забезпечення акти-
візації інноваційної діяльності підприємства пов’язане 
із певним колом можливостей і обмежень, обумовлених 
ресурсним забезпеченням формування нематеріальної 
складової ресурсного забезпечення інноваційної діяль-
ності підприємства.

на думку т.Є. Мойсеєнко, взаємозв’язок між понят-
тями «ресурс» та «інновація» реалізується через пря-
мий та зворотній механізм. Прямий механізм ресурсного 
забезпечення інновацій передбачає односпрямованість 
вектору «ресурс – інновації» та орієнтацію на ймовірніс-

 

Рівень розвитку нематеріальних активів підприємства як складової ресурсного 
забезпечення інноваційної діяльності підприємства 
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рис. 1. основні складові оцінки рівня розвитку  
нематеріальних активів підприємства як складової ресурсного забезпечення 

інноваційної діяльності підприємства
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ний характер інновацій. зворотній механізм ресурсного 
забезпечення інновацій характеризується обопільною 
спрямованістю вектору «ресурс – інновація», при цьому 
інновація-ідея встановлює вимоги до ресурсу, за допомо-
гою якого вона має втілитись, перетворившись на іннова-
цію-результат [3, с. 18].

в цьому аспекти особливої актуальності набуває вико-
ристання ресурсного підходу до управління інноваційно-
орієнтованими нематеріальними активами підприємства.

ресурсний підхід ґрунтується на ендогенних (вну-
трішніх) факторах формування конкурентних переваг, а 
саме на особливих, унікальних комбінаціях матеріаль-
них і нематеріальних ресурсів і управлінні ними [4, с. 88]. 
отже, визначальним фактором забезпечення формування 
конкурентних переваг є не лише наявність певних видів 
ресурсів, але й деяка унікальна їх комбінація. При цьому 
система створених на підприємстві ресурсів та компе-
тенцій, включаючи нематеріальну складову ресурсного 
забезпечення інноваційної діяльності, надає додаткові 
конкурентні переваги за умов, якщо вона є важко імітова-
ною конкурентами.

ресурсне забезпечення розвитку підприємства можна 
визначити як сукупність певних видів ресурсів (мате-
ріальних, технологічних, трудових, фінансових, інфор-
маційних, інтелектуальних) і джерел їх формування, що 
безпосередньо беруть участь у процесах розвитку під-
приємства або можуть бути мобілізовані з метою забез-
печення широкомасштабного використання його потен-
ційних можливостей та переходу підприємства до якісно 
нового стану [5, с. 190].

При цьому ресурсне забезпечення підприємства кож-
ної галузі характеризується структурою необхідних і 
доступних ресурсів залежно від галузевої приналежності, 
характеру виробництва, місцезнаходження; системою 
прийняття рішень щодо ресурсного забезпечення роз-
робки та виконання ресурсних стратегій, оптимальним 
співвідношенням ресурсів для досягнення певних цілей 
розвитку підприємства [6, с. 149].

інноваційно-орієнтовані нематеріальні активи під-
приємства є виразом частини ключових інтелектуаль-
них ресурсів підприємства, в процесі формування яких 
відбувається витрачання (перетворення) всіх видів 
ресурсів підприємства для забезпечення розвитку нема-
теріальної складової ресурсного забезпечення іннова-
ційної діяльності.

При цьому, як зазначає н.в. ревуцька, за своєю при-
родою активи становлять статичну частину ресурсів 
підприємства, якими воно володіє, управляє та розпо-
ряджається. однак самі по собі активи не є продуктив-
ними, а відображають, скоріше, вартісну характеристику 
матеріально-технічної бази підприємства як результату 
минулих подій. натомість залучення активів та інших 
ресурсів інтелектуального характеру у систему бізнес-
процесів підприємства дає змогу сформувати сучасні 
«ресурсні похідні», тобто компетенції, організаційні 
здатності та організаційні рутини, які становлять дина-
мічну складову ресурсів [4, с. 90].

Поряд із розумінням ресурсного забезпечення у ста-
тичному аспекті як унікальної комбінації сукупності пев-
них ресурсів в науковій літературі використовується також 
процесний підхід до розуміння поняття «ресурсне забез-
печення». на думку н.М. чухраєвої, погляд на ресурсне 
забезпечення інноваційного розвитку як на процес охо-
плює певні етапи і передбачає реалізацію управлінських 
функцій на рівні прикладних процедур [7, с. 607].

і.о. грязнова та і.і Моісєєва, розглянувши сучасні тен-
денції в економіці, роблять висновок, що одними з осно-

вних ресурсів, що впливають на інноваційну діяльність та 
успішне її здійснення, є інформація та людський ресурс 
[8, с. 208]. саме поєднання нової інформації у вигляді 
нових технологій, організаційних рішень та інноваційної 
спроможності персоналу (здатності до сприйняття ново-
введень, реалізації творчого підходу в процесі інновацій-
ної діяльності) переважно визначає результат інновацій-
ної діяльності підприємства.

до числа нестандартних та складно вимірюваних 
ресурсів інноваційного розвитку можна віднести також 
ресурс часу, пов’язаний із сутнісною характеристикою 
«новизни», яка використовується під час класифікації 
інноваційних проектів. Як зазначає т.Є. Мойсеєнко, наді-
леність будь-чого характеристикою новизни означає перш 
за все потенціал часу, тобто положення на початку кривої 
«життєвого циклу» [4, с. 16].

серед підходів до ресурсного забезпечення іннова-
ційного розвитку підприємства виділяють також такі, як 
фінансовий, в межах якого ресурсне забезпечення ото-
тожнюється із фінансовим забезпеченням; підприємниць-
кий, що характеризується розглядом ресурсного забезпе-
чення у нерозривній єдності з організаційними формами 
впровадження інновацій; інформаційний, що базується на 
використанні сучасних інформаційних систем автомати-
зації процесів ресурсного забезпечення для комплексного 
використання різноманітних видів ресурсів; знаннєвий, в 
межах якого знання розглядаються як ключовий метаре-
сурс інноваційного розвитку, що характеризує здатність 
підприємства до впровадження інновацій [7, с. 607].

на наш погляд, ресурсне забезпечення розвитку 
інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів під-
приємства слід розглядати комплексно, тобто в статич-
ному та динамічному аспектах. Характеристика ресурс-
ного забезпечення повинна включати не тільки оцінку 
комбінації наявних ресурсів, але й оцінку процесів 
планування, формування, використання ресурсів, здат-
ності генерувати нові комбінації ресурсів відповідно до 
сучасних об’єктивних потреб інноваційного розвитку 
підприємства.

отже, якщо оцінка стану розвитку інноваційно-орі-
єнтованих нематеріальних активів підприємства дає нам 
переважно статичну оцінку досягнутого рівня нематері-
альної складової ресурсного забезпечення інноваційної 
діяльності, характеристика ресурсного забезпечення роз-
витку інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів 
характеризує можливості трансформації наявних ресур-
сів для отримання нової унікальної комбінації ресурсів 
та їх похідних, а також формування більш досконалої 
нематеріальної складової ресурсного забезпечення роз-
витку інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів 
підприємства. оцінка ресурсного забезпечення розвитку 
інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів харак-
теризує, з одного боку, можливості, а з іншого боку, обме-
ження подальшого їх розвитку відповідно до максималь-
ного обсягу наявних ресурсів, граничних можливостей 
залучення ресурсів та продуктивності процесів управ-
ління ресурсним забезпеченням інноваційного розвитку 
на підприємстві (рис. 2).

Як видно з рис. 2, можливості майбутнього розвитку 
інноваційно-орієнтованих активів підприємства визна-
чаються інтервалом показників від поточного стану роз-
витку інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів 
підприємства до максимально можливого рівня їх розви-
тку в майбутньому, ступінь досягнення якого визначається 
повнотою використання наявних ресурсів та їх похідних.

для проведення експертної оцінки рівнів стану та 
ресурсного забезпечення розвитку інноваційно-орієнто-
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ваних нематеріальних активів підприємства результати 
такої оцінки будемо розподіляти в межах п’ятизначної 
шкали відповідно від найнижчого до найвищого рівня: 
дуже низький, низький, середній, високий та дуже висо-
кий. опис та якісну характеристику рівнів розвитку та 
рівнів ресурсного забезпечення розвитку інноваційно-орі-
єнтованих нематеріальних активів підприємства наведено 
в табл. 1.

виходячи із сукупності можливих комбінацій рівнів 
розвитку інноваційно-орієнтованих нематеріальних акти-
вів підприємства та рівнів ресурсного забезпечення роз-
витку інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів 

підприємства (табл. 2), охарактеризуємо 
співвідношення та взаємозв’язок стану та 
ресурсного забезпечення розвитку інно-
ваційно-орієнтованих нематеріальних 
активів підприємства, можливості пере-
ходу підприємства від одного рівня роз-
витку інноваційно-орієнтованих немате-
ріальних активів підприємства до іншого 
рівня відповідно до ступеня викорис-
тання наявних ресурсних та організацій-
них можливостей розвитку підприємства.

Як видно із табл. 2, квадранти аа, 
вв, сс, DD, ее характеризують зба-

лансованість поточного рівня розвитку та ресурсного 
забезпечення розвитку інноваційно-орієнтованих нема-
теріальних активів підприємства, хоча при цьому ква-
дранти DD, ее свідчать про незадовільний стан іннова-
ційно-орієнтованих нематеріальних активів, проблеми 
ресурсного забезпечення розвитку інноваційно-орієн-
тованих нематеріальних активів та наявність суттєвих 
перешкод для інноваційного розвитку підприємства. 
квадранти аа, вв характеризують ефективне викорис-
тання наявних ресурсних можливостей для розвитку 
інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів під-
приємства.

рис. 2. схема формування результату розвитку інноваційно-орієнтованих 
нематеріальних активів підприємства
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таблиця 1
Характеристика рівнів розвитку та рівнів ресурсного забезпечення розвитку  

інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів підприємства
рівень розвитку / рівень 
ресурсного забезпечення 

розвитку іонМа
Характеристика рівня розвитку іонМа Характеристика рівня ресурсного 

забезпечення розвитку іонМа

дуже високий (а)

Підприємство має високий рівень питомої 
ваги іонМа в складі необоротних активів, 
має високий рівень якості іонМа підпри-
ємства, посідає найвищі позиції на ринку 
технологій, розвиток іонМа спрямований на 
підтримку позиції лідера на ринку

високий рівень ресурсного забезпечення роз-
витку іонМа, унікальність та складність або 
неможливість копіювання комбінацій ресурсів 
та їх похідних, гнучкий характер та мобіль-
ність системи ресурсного забезпечення розви-
тку іонМа

високий (в)

Підприємство має достатній рівень питомої 
ваги іонМа в складі необоротних активів, 
рівень якості іонМа підприємства вище 
середньогалузевого, підприємство має стійку 
конкурентну позицію на ринку технологій, 
подальший розвиток іонМа є необхідним 
для збереження конкурентоздатності підпри-
ємства

Підприємство достатньою мірою забезпе-
чено ресурсами та їх похідними для розвитку 
іонМа, комбінації ресурсів підприємства та 
їх похідних є досить унікальними та забез-
печують конкурентоспроможність ресурсного 
забезпечення підприємства на рівні вище 
середньогалузевого

середній (с)

Підприємство має мінімально необхідний 
рівень питомої ваги іонМа в складі нео-
боротних активів та загалом придатну якість 
іонМа для забезпечення середньогалузе-
вого рівня конкурентоспроможності на ринку 
технологій, однак існує потреба в технологіч-
ному оновленні виробництва

Підприємство забезпечено мінімально необ-
хідним рівнем ресурсів та їх похідних для 
забезпечення поступового розвитку іонМа, 
комбінації ресурсів та їх похідних характери-
зуються певним рівнем унікальності та зага-
лом є конкурентоспроможними на середньо-
галузевому рівні

низький (D)

критично низька питома вага іонМа в складі 
необоротних активів підприємства, низька 
якість використовуваних на підприємстві 
іонМа, низька конкурентна позиція на ринку 
технологій, суттєва потреба в технологічному 
оновленні виробництва

Підприємство відчуває недостатність ресурс-
ного забезпечення розвитку іонМа, існує 
потреба пошуку нових джерел та способів 
ресурсного забезпечення розвитку іонМа, 
наявні комбінації ресурсів та їх похідних не 
відповідають об’єктивним потребам забезпе-
чення інноваційного розвитку підприємства

дуже низький (E)

катастрофічно низька питома вага або від-
сутність іонМа в складі необоротних активів 
підприємства, дуже низька якість використо-
вуваних на підприємстві іонМа, дуже низька 
конкурентна позиція на ринку технологій, 
гостра потреба в технологічному оновленні 
виробництва

Можливості ресурсного забезпечення роз-
витку іонМа знаходяться на катастрофічно 
низькому рівні, існує гостра потреба пошуку 
джерел ресурсного забезпечення розвитку 
іонМа для створення оптимальних комбіна-
цій ресурсів та їх похідних
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квадранти ае, ве, AD ілюструють високий рівень 
незбалансованості рівня розвитку та ресурсного забез-
печення розвитку інноваційно-орієнтованих нематері-
альних активів підприємства. незважаючи на досягнутий 
високий рівень розвитку інноваційно-орієнтованих нема-
теріальних активів, відсутність достатнього ресурсного 
забезпечення ускладнює підтримку досягнутого рівня в 
майбутньому та створює перешкоди для використання 
потенціалу інноваційно-орієнтованих нематеріальних 
активів в інноваційному процесі на підприємстві.

квадранти EA, EB, DA також свідчать про незбалан-
сованість рівня розвитку та ресурсного забезпечення роз-
витку інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів 
підприємства. Проте низький рівень розвитку іннова-
ційно-орієнтованих нематеріальних активів за умов висо-
кого рівня ресурсного забезпечення розвитку іннова-
ційно-орієнтованих нематеріальних активів характеризує 
наявність широких можливостей для підвищення рівня 
розвитку інноваційно-орієнтованих нематеріальних акти-
вів підприємства за умов ефективного використання наяв-
них ресурсів.

низький та дуже низький рівні ресурсного забез-
печення розвитку інноваційно-орієнтованих нематері-
альних активів підприємства унеможливлюють перехід 
до більш високого рівня розвитку інноваційно-орієнто-
ваних нематеріальних активів підприємства або навіть 
можуть сприяти переходу до більш низького рівня роз-
витку інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів 
підприємства.

середній рівень ресурсного забезпечення розвитку 
інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів під-
приємства дає можливості підтримання досягнутого 
рівня розвитку інноваційно-орієнтованих нематеріальних 
активів підприємства та поступового переходу до більш 
високого рівня розвитку інноваційно-орієнтованих нема-
теріальних активів підприємства.

високий та дуже високий рівні ресурсного забезпе-
чення розвитку інноваційно-орієнтованих нематеріаль-
них активів підприємства характеризують можливості 
підприємства до довготривалого підтримання позицій 
лідера на ринку технологій або підвищення рівня роз-
витку інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів 
підприємства на один чи декілька рівнів відповідно до 
повноти використання ресурсних можливостей іннова-
ційного розвитку підприємства.

загалом перевищення рівня ресурсного забезпечення 
над рівнем розвитку інноваційно-орієнтованих активів 

підприємства свідчить про наявність перспектив розвитку 
інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів під-
приємства. а перевищення рівня розвитку інноваційно-
орієнтованих нематеріальних активів над рівнем ресурс-
ного забезпечення розвитку інноваційно-орієнтованих 
нематеріальних активів підприємства є індикатором про-
блем інноваційного розвитку підприємства в довгостроко-
вій перспективі та потребує прийняття відповідних управ-
лінських рішень з метою подолання дисбалансу в системі 
забезпечення інноваційного розвитку підприємства.

висновки. таким чином, визначено основні напрями 
та критерії оцінки рівня розвитку нематеріальних акти-
вів підприємства як складової ресурсного забезпечення 
інноваційної діяльності підприємства. до числа основних 
критеріїв оцінки рівня розвитку нематеріальних активів 
підприємства віднесено показники забезпеченості під-
приємства інноваційно-орієнтованими нематеріальними 
активами, показники питомої ваги інноваційно-орієнто-
ваних нематеріальних активів у складі активів підпри-
ємства, показники складу, структури, динаміки та якісні 
показники інноваційно-орієнтованих нематеріальних 
активів підприємства.

запропоновано п’ятирівневу структуру рейтингових 
оцінок та ключові показники класифікації рівнів розвитку 
та рівнів ресурсного забезпечення розвитку інноваційно-
орієнтованих нематеріальних активів підприємства, а 
також надано їх системну характеристику.

досліджено можливі варіанти розвитку інноваційно-
орієнтованих активів підприємства як похідної від комбі-
нації поточного стану розвитку інноваційно-орієнтованих 
активів, рівня ресурсного забезпечення розвитку інно-
ваційно-орієнтованих активів та ступеня використання 
наявних ресурсів та їх похідних для розвитку нематері-
альної складової ресурсного забезпечення інноваційного 
розвитку підприємства.

запропоновані підходи до оцінки рівня розвитку та 
ресурсного забезпечення розвитку інноваційно-орієнто-
ваних нематеріальних активів підприємства створюють 
передумови до підвищення обґрунтованості управлін-
ських рішень в інноваційній сфері діяльності підприєм-
ства.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на 
розробку аналітичного інструментарію оцінки рівнів роз-
витку, рівнів ресурсного забезпечення розвитку іннова-
ційно-орієнтованих нематеріальних активів підприємства 
та перспектив подальшого розвитку інноваційно-орієнто-
ваних нематеріальних активів підприємства.

таблиця 2
комбінації рівнів розвитку та рівнів ресурсного забезпечення розвитку  

інноваційно-орієнтованих нематеріальних активів підприємства

показники рівень ресурсного забезпечення розвитку інноваційно орієнтованих  
нематеріальних активів підприємства
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низький DE DD DC DB DA
середній CE CD CC CB CA
високий BE BD BC BB BA

дуже високий AE AD AC AB AA
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аннотация. в статье определены направления и критерии оценки уровня развития нематериальных активов как со-
ставляющей ресурсного обеспечения инновационной деятельности предприятия. обоснована структура рейтинговых 
оценок и показателей классификации уровней развития и уровней ресурсного обеспечения развития инновационно-
ориентированных нематериальных активов предприятия. дана системная характеристика вариантов развития иннова-
ционно-ориентированных нематериальных активов предприятия согласно результатам оценки состояния развития и 
ресурсного обеспечения развития инновационно-ориентированных нематериальных активов предприятия.

ключевые слова: ресурсное обеспечение, инновационное развитие, инновационная деятельность, инновационно-
ориентированные нематериальные активы.

Summary. The directions and criteria for evaluation of the level of development of intangible assets as a component of 
resource ensuring innovative activity of the enterprise are defined. The structure of rating estimates and indicators of classifica-
tion of the levels of development and levels of resource ensuring development of the innovative focused intangible assets of 
the enterprise is proved. The system characteristic of options of development of the innovative focused intangible assets of the 
enterprise according to results of an assessment of a condition of development and resource ensuring development of the innova-
tive focused intangible assets of the enterprise is given.

Key words: resource providing, innovative development, innovative activity, the innovative focused intangible assets.
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ЗаБеЗпеченнЯ роЗвитку інноваційного потенціалу вітчиЗнЯниХ 
підприЄМств на основі використаннЯ новиХ БіЗнес-Моделей

PROVIDING DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF NATIONAL 
ENTERPRISES ON THE BASIS OF USING NEW BUSINESS-MODELS

анотація. у статті автором розглянуто сутність та складові інноваційного потенціалу підприємств, а також особли-
вості оцінки рівня інноваційного потенціалу на основі використання ресурсного та процесно-структурованого методоло-
гічних підходів. розкрито механізми використання технології бізнес-моделювання в умовах вітчизняного бізнесу. обґрун-
товано роль бізнес-моделей як сучасних прогресивних інструментів реалізації стратегії підприємства в ринкових умовах.
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гії бізнес-моделювання, стратегічні зміни, ключові компетенції.

вступ та постановка проблеми. у ХХ1 столітті 
базою динамічного економічного зростання, розподілу 
країн за ступенем впливу на світові економічні процеси 
є рівень розвитку науково-технічної сфери. вирішальну 
роль у цьому процесі відіграють якість і ступінь реаліза-
ції інноваційного потенціалу підприємства. загалом під 
інноваційним потенціалом підприємства розуміють сту-
пінь його готовності до реалізації програми інноваційних 
стратегічних змін. вважається, що інноваційна діяльність 
пов’язана лише з кардинальною зміною технології вироб-
ництва будь-якої складної продукції. Проте нині все більш 
поширеним стає інше розуміння інновацій, що включає 
не тільки технічні інновації, але й нові ринки і джерела 
постачання, нові поєднання ресурсів, фінансові та орга-
нізаційні перетворення, які базуються на знаннях. гло-
бальна стратегія соціально-економічного прогресу, засно-
ваного на знаннях, потребує нової якості інновацій на 
основі інтеграції інтелектуальної праці та капіталу в про-
цесі науково-інноваційного розвитку. такі інновації дають 
змогу швидко забезпечити доходи, підвищити фінансову 
стійкість. але у практиці українських підприємств інно-
ваційні система та інфраструктура, що їх обслуговує, 
тільки починають формуватися. відповідно, зростає акту-
альність досліджень щодо об’єктивного вивчення іннова-
ційного потенціалу підприємства за новими методиками, 
що зумовлюють необхідність розробки відповідних мето-
дичних підходів.

аналіз останніх досліджень і публікацій. зарубіж-
ними і вітчизняними вченими за цією проблемою опублі-
ковано чимало робіт. так, розгляду проблем, що пов’язані 
з управлінням інноваціями та інвестиціями, присвячені 
праці зарубіжних економістів, а саме роботи М. Блауга, 
р. Брейлі, Ю. Бригхема, е. долана, П. друкера, Ф. кот-
лера, г. Фостера та інших. у працях о. амоші, л. анто-
нюк, і. Балабанова, а воронкова, д. ільєнкової, М. йохни, 
і. капінос, П. кишені, в. ковалева, а. коваль, н. ревуць-
кої, а. черепа, М. чумаченка, і. Яненкової та інших вче-
них досліджено питання розробки, освоєння та впро-
вадження нововведень, розвитку інноваційних систем. 

водночас деякі питання щодо розробки методів оцінки та 
вибору показників ефективності інновацій, інноваційного 
потенціалу та моделювання процесів розроблення іннова-
ційних програм в умовах обмежених ресурсів досліджені 
недостатньо.

Метою роботи є висвітлення питання щодо забезпе-
чення розвитку інноваційного потенціалу вітчизняних під-
приємств на основі використання нових бізнес-моделей.

результати дослідження. інновація – це важливий 
елемент виробничих відносин в стабільній інноваційній 
економіці. суттєвою перешкодою для здійснення інно-
ваційної діяльності для вітчизняних підприємств є те, 
що вона часто пов’язана з необхідністю вкладати значні 
фінансові ресурси, що виводить на певний час з обігу 
частини наявних ресурсів компанії протягом значного 
періоду часу. витрачені зусилля і ресурси спрямовані на 
пошук шляхів виживання в конкурентному середовищі за 
рахунок створення конкурентної переваги [1].

за умови, коли ринок змінюється, підприємство сти-
кається з необхідністю розробки та впровадження нової 
бізнес-моделі. Моделі розвитку та розширення бізнесу 
можуть мати пряму та зворотну інтеграцію. компанії сві-
домо та цілеспрямовано рухаються до нової операцій-
ної моделі і ніколи не повертаються до старого зразка чи 
шаблону.

Бізнес-модель є сучасним прогресивним інструментом 
реалізації стратегії підприємства в умовах динамічного та 
непередбачуваного ринкового середовища. використання 
технології бізнес-моделювання в умовах вітчизняного біз-
несу є сьогодні перспективним аспектом наукових дослі-
джень та практичної апробації [6].

одними з найістотніших чинників ефективної конку-
ренції підприємства є його здатність і результативність 
впровадження інновацій. враховуючи вплив і способи 
створення конкурентної переваги, вважаємо важливим 
виділити два головні види інновацій.

1) Приростові інновації. це інновації з характером 
удосконалення продуктів і технологій. вводяться най-
частіше систематично, уможливлюючи поступове зрос-
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тання чи також підтримування конкурентоспроможності. 
їх можна трактувати як чинник, який послідовно, лінійно 
впливає на зростання конкурентоспроможності.

2) радикальні інновації. цей вид інновацій створює 
не тільки нові технології і продукти, але й нові концеп-
ції бізнесу. їхній стрибкоподібний, загалом революцій-
ний характер викликає те, що вони забезпечують часто 
порівняно тривалу конкурентну перевагу, створюючи нові 
умови конкуренції [2].

Як приростові, так і радикальні інновації впливають 
на три важливі сфери, вирішальні для умов конкуренції і 
конкурентоспроможності. це такі сфери, як:

– економіка і сектори, що її утворюють;
– підприємства і реалізовані ними бізнес-діяльності;
– продукти і процеси.
для того щоб впровадити ту чи іншу інновацію 

(виробничу, маркетингову, організаційну), підприємство 
має володіти відповідними можливостями на кожному 
етапі інноваційного циклу, тобто від нддкр до впрова-
дження інноваційного товару на ринок. ці можливості 
становлять основну частину інноваційного потенціалу 
підприємства [5].

весь інноваційний потенціал підприємства має певні 
складові. оцінити потенціал можна за спроможністю 
(готовністю та достатністю) системи для здійснення інно-
ваційної діяльності. за умов використання ресурсного 
методологічного підходу рівень інноваційного потенціалу 
може бути визначений за допомогою певних параметрів:

– матеріально-технічні складові (технологія, устатку-
вання, матеріали, сировина, інформаційно-комунікаційні 
засоби);

– фінансово-економічні (ресурси, що забезпечують 
інноваційну діяльність у рамках довгострокової перспек-
тиви, виконання програм та проектів, витрати на нддкр, 
наявність венчурного капіталу і можливість створення 
венчурних малих підприємств у складі компанії);

– ринково-ситуаційні складові (споживчі та технічні 
характеристики товару/послуги, товари-аналоги конку-
рентів, швидкість фізичного та морального старіння);

– кваліфікаційно-якісні складові (рівень кваліфікації, 
освіти, стаж спеціалістів і робітників);

– структурно-функціональні (культура менеджменту, 
організаційна побудова, ефективні методи управління 
нововведеннями з позиції виходу кінцевого наукоємного 
матеріального (інтелектуального) продукту).

Якщо розглядати структуру інноваційного потенці-
алу підприємства з іншої точки зору, то можна сказати, 
що інноваційний потенціал підприємства включає такі 
основні складові (елементи), як фінансова, матеріально-
технічна, інформаційна, кадрова, організаційна, комуні-
каційна.

цей підхід до розуміння структури інноваційного 
потенціалу підприємства можна використовувати в рам-
ках реалізації процесно-структурованого підходу. він 
враховує, що формування інноваційного потенціалу під-
приємства відбувається під впливом не лише внутрішніх, 
але й зовнішніх чинників. інноваційні бізнес-моделі – це 
інтегруюча інновація, яка об’єднує інновації процесів 
(технологій), продуктів і способів ведення бізнесу [4].

Бізнес-модель – це метод стійкого ведення бізнесу. 
величезну роль у побудові сучасних моделей бізнесу 
відіграють інновації. сучасна бізнес-модель є такою кон-
струкцією, що трансформує інноваційні технології в еко-
номічні вигоди для підприємства та високу споживчу цін-
ність для клієнтів [7].

інноваційною концепцією ведення бізнесу можна вва-
жати використання радикальних інновацій, які відкрива-

ють цілком нові можливості на ринку. технологія побу-
дови інноваційної моделі бізнесу досягається завдяки 
детальному розробленню та плануванню таких ключових 
елементів, як:

– пропозиція цінності для споживача;
– ланцюг створення цінності;
– модель створення продукту;
– ключові ресурси, бізнес-процеси, компетенції, 

необхідні для забезпечення прибутковості пропозиції цін-
ності для споживача.

зміні традиційних і появі інноваційних моделей біз-
несу особливо сприяє розвиток інтернету. інтернет дає 
змогу компаніям формувати свою конкурентну стратегію 
на базі системи партнерства зі споживачами, вести з ними 
діалог, обговорювати нові товари і послуги тощо.

розвиток галузевих бізнес-систем сприяє праг-
ненню провідних компаній в усьому світі до зміни 
наявних бізнес-моделей та появи гібридних конкурент-
них стратегій.

гібридні конкурентні стратегії зорієнтовані на спо-
живача і ґрунтуються на уникненні чи зміні форми кон-
куренції, що приводить до розширення меж ринку. вони 
висувають на перше місце процес формування унікаль-
ної цінності товару для споживача як основного фактору 
успіху пропозиції підприємства на ринку [5].

загалом бізнес-модель описує, як компанія позиціонує 
себе в ланцюзі створення цінності у межах своєї галузі 
та яку модель створення прибутку та генерування доходу 
вона обрала.

в динамічних умовах зовнішнього ринку поточна біз-
нес-модель фірми постійно є об’єктом атак з боку нових 
бізнес-моделей конкурентів. тому все більш очевидним 
стає той факт, що тривалість життєвого циклу бізнес-
моделі скорочується. Підприємство повинно безперервно 
контролювати стратегічні точки змін у галузі та оновлю-
вати свою бізнес-модель для забезпечення стійкого та 
ефективного розвитку.

Підприємствам необхідно застосовувати венчурну 
ринкову технологію ведення бізнесу (концепцію «інтелек-
туального лідерства»).

у бізнес-моделі повинні гармонійно пов’язуватись 
такі основні компоненти, як пропозиція споживчої цін-
ності, модель отримання доходів і прибутку, стратегія роз-
витку бізнесу.

економічна сутність бізнес-моделі виявляється через 
такі її функції:

– дослідження пріоритетів споживачів для визна-
чення перспективного рівня споживчої цінності продуктів 
(послуг);

– визначення ринкового сегменту, тобто споживачів, 
для яких створена і на які націлена інноваційна техноло-
гія створення споживчої цінності;

– формулювання стратегії, визначення ключових 
компетенцій, стратегічних ресурсів і конкурентних пере-
ваг, якими володіє компанія;

– дослідження ланцюга створення цінності;
– оцінка структури вартості і моделі генерування 

доходу та прибутку від розміщення пропозиції продуктів і 
послуг з інноваційною споживчою цінністю [6].

виявлення сутності та складових інноваційного 
потенціалу підприємства є основою для формування 
цілей управління інноваційним потенціалом для забезпе-
чення ефективного динамічного інноваційного розвитку 
підприємства, яке відображається в підвищенні його рин-
кової вартості, за будь-яких змін зовнішнього середовища, 
відповідно, задачі повинні формулюватися з урахуванням 
зміни базових параметрів інноваційного потенціалу [3].
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Підсистема діагностики в системі управління інно-
ваційним потенціалом підприємства – це комплексний 
попередній синтетичний висновок про стан фактичного 
та перспективного інноваційного потенціалу підприєм-
ства, який досліджується на основі різної аналітичної 
інформації, її синтезу та зіставлення. Без якісної про-
веденої діагностики інноваційного потенціалу підпри-
ємства неможливо прийняти обґрунтоване та ефективне 
рішення, не можна планувати систему управління.

Підсистема планування інноваційного потенціалу під-
приємства складається зі стратегічного, тактичного та 
оперативного планування оптимальної системи форму-
вання, реалізації та розвитку інноваційного потенціалу 
підприємства.

Підсистема мотивації персоналу в системі управління 
інноваційним потенціалом підприємства повинна спону-
кати до підвищення ефективності формування, реалізації 
та розвитку інноваційного потенціалу підприємства та 
бути за певними центрами відповідальності та на індиві-
дуальному рівні.

Підсистема організації (забезпечення) спрямована на 
організацію обслуговування процесу оптимального ство-
рення, реалізації та розвитку інноваційного потенціалу. це 
найголовніша підсистема, метою якої є формування керо-
ваної та керуючої системи. ця підсистема вирішує питання 

кінцевої оптимальної структури інноваційного потенціалу, 
а також упорядкування й регламентації дій виконавців.

Підсистема моніторингу та контролю носить всеосяж-
ний характер і прямо або побічно пов’язана з усіма під-
системами менеджменту.

отже, розроблена система управління інноваційним 
потенціалом підприємства поєднує різнорідні функціо-
нальні підсистеми та підпадає під вплив внутрішніх та 
зовнішніх чинників, що обумовлює зв’язки всередині сис-
теми, впливає на її властивості та визначає необхідну гли-
бину зміни системи з метою забезпечення ефективного 
менеджменту інноваційного потенціалу.

висновки. тільки представлення інноваційного 
потенціалу у вигляді системи дає змогу поглиблено вия-
вити його сутність, структуру, а також взаємодію і вза-
ємозумовленість структурних елементів, що сприяє 
підвищенню ефективності управління інноваційним 
потенціалом для задоволення зростаючих потреб ринку.

Посилення системних глобалізаційних процесів на 
регіональному, національному та світовому рівнях, що 
розгортається на тлі радикальних інноваційних перетво-
рень у всіх галузях економіки та суспільного життя, зміни 
технологічних укладів, переходу до постіндустріального 
суспільства, супроводжується загостренням міжнародної 
конкуренції та формуванняи нових моделей бізнесу.
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аннотация. в статье автором рассмотрены сущность и составляющие инновационного потенциала предприятий, 
а также особенности оценки уровня инновационного потенциала на основе использования ресурсного и процессно-
структурированного методологических подходов. раскрыты механизмы использования технологии бизнес-моделиро-
вания в условиях отечественного бизнеса. обоснована роль бизнес-моделей как современных прогрессивных инстру-
ментов реализации предприятия в рыночных условиях.

ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, бизнес-модель, бизнес-ресурсы, технологии бизнес-мо-
делирования, стратегические изменения, ключевые компетенции.

Summary. In the article the author analyzes the essence, the components of the innovative potential, the peculiarities of the 
evaluation of the level of the innovative potential on the basis of using the resource and process-structuring methodological ap-
proaches. The mechanisms of using the business-modelling in terms of national business are uncovered. It is grounded the role of 
the business-models as a modern progressive instrument of realization of the strategy of the enterprise under the market conditions.

Key words: innovations, innovative potential, innovative development, business-model, business-resources, technologies 
of business-modelling, strategic changes, key competences.
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анотація. стаття присвячена проблемам інноваційного розвитку вищих навчальних закладів. визначено, що транс-
формаційні зрушення, які відбуваються в національній економіці, обумовлюють необхідність створення сприятливих 
умов для інноваційного розвитку внз. в роботі розглянуто підходи до структурування факторів впливу на діяльність 
вищих навчальних закладів. запропоновано авторський підхід до систематизації зовнішніх факторів, які впливають на 
інноваційний розвиток внз. згруповано та проаналізовано внутрішні фактори впливу на інноваційний розвиток внз.

ключові слова: освіта, вищий навчальний заклад, зовнішні фактори, внутрішні фактори, інноваційний розвиток.

вступ та постановка проблеми. трансформаційні 
зрушення, які відбуваються в світовій економіці, обу-
мовлюють необхідність створення сприятливих умов для 
інноваційного розвитку. реалізація інноваційної моделі 
розвитку україни передбачає необхідність ефективного 
використання різних форм інтеграції у глобальний освіт-
ній простір вітчизняних навчальних закладів. динамічна 
зміна технологій, розвиток інформаційного суспільства 
вимагають забезпечення відповідного рівня вищої освіти 
в україні, що визначається насамперед якістю освітніх 
послуг та системою ефективного менеджменту як окре-
мих вищих навчальних закладів, так і системи освіти 
загалом. саме тому з метою ефективного управління внз 
необхідно виявити всі сили, які чинять вплив на якість 
вищої освіти: ті, що безпосередньо беруть участь у пере-
творенні властивостей об’єкта, тобто фактори впливу, та 
умов – сил, які впливають на об’єкт опосередковано.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дження, пов’язані з розвитком вищої освіти, переважно 
присвячені проблемам економіки, менеджменту і марке-
тингу закладів освіти, а також виміру ефективності освіти. 
це праці в. андрущенка, і. грищенка, в. жаміна, Є. жиль-
цова, і. ільїнського, о. кукліна, в. куценко, в. лугового, 
в. савчука, о. сидоренко, в. сафонової, в. щетиніна, 
в. Юхименка та інших науковців. надбання вчених та 
фахівців, які працюють в галузі теорії, методології та орга-
нізації вищої освіти, є значним внеском у вирішення питань 
вдосконалення функціонування закладів освіти. Попри 
значну увагу вчених до окремих аспектів функціонування 
вищих навчальних закладів, варто зауважити, що в літера-
турі та практиці недостатньо системними є дослідження, 
націлені на ідентифікацію та врахування зовнішніх і вну-
трішніх факторів, які впливають на діяльність внз, що в 
сучасному трансформаційному періоді є особливо актуаль-
ним завданням, вирішення якого має значне практичне зна-
чення для побудови ефективної моделі управління внз та 
сприяння їх інноваційному розвитку.

Метою роботи є узагальнення та подальший роз-
виток теоретичних положень щодо класифікації факто-
рів впливу на інноваційний розвиток вищих навчальних 
закладів україни.

результати дослідження. сучасний етап розвитку 
вітчизняної економіки передбачає побудову суспільства, 
заснованого на знаннях, де соціальний й економічний 
добробут країни визначається наукоємними технологі-
ями, інноваційною спрямованістю і рівнем інтелекту-
ального розвитку суспільства. саме освіта, насамперед 
вища, має величезне значення для інноваційної системи 
країни, виступаючи одним із найбільш значимих ресур-
сів її формування [1]. водночас з урахуванням стану роз-
витку вітчизняної соціально-економічної системи підви-
щення ефективності вищої освіти за рахунок розвитку її 
інноваційної складової, а також підвищення якості освіт-
ніх послуг неможливе врахування зовнішніх та внутріш-
ніх факторів, що впливають на динаміку функціонування 
внз як безпосередньо, так і опосередковано.

на основі проведеного аналізу фахової економіч-
ної літератури варто зазначити, що, розглядаючи різні 
аспекти діяльності внз, науковці приділяють увагу фак-
торам, які впливають на об’єкт їхнього дослідження. так, 
в. зінченко, вивчаючи вплив зовнішнього середовища на 
діяльність вищих навчальних закладів, доводить необхід-
ність виділення в діяльності суб’єктів господарювання, 
зокрема внз, п’ять ієрархічних інфраструктур і відпо-
відного зовнішнього середовища, а саме виділення між-
народної, загальнодержавної, регіональної, обласної та 
місцевої інфраструктур [2, с. 31].

Я. Малихіна, вивчаючи вплив факторів зовнішнього 
середовища на діяльність внз, зазначає, що у макросере-
довищі, яке оточує підприємство, діє значно більша кіль-
кість факторів, ніж у мікросередовищі. їм притаманний 
високий рівень варіативності, невизначеності та неперед-
бачуваності, що зумовлено їх опосередкованою дією на 
суб’єкти господарювання. до основних факторів макро-
середовища р. Фатхутдінов відносить економічні, полі-
тичні, соціокультурні, науково-технологічні, природно-
кліматичні, демографічні та інші фактори. Погоджуючись 
із науковцем, вважаємо, що ці основні фактори, безу-
мовно, мають вплив на діяльність внз і взаємопов’язані 
з нею [3].

і. царенко, розглядаючи фактори, які впливають на 
конкурентоспроможність внз, вважає, що найбільший 
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вплив на конкурентоспроможність внз здійснюють такі 
фактори, як науково-освітній потенціал, що має найбільшу 
питому вагу серед оцінок науковців, матеріально-технічна 
база, наявні форми навчання, просування освітніх послуг 
на ринку, конкурентоспроможність фахівців, підготовку 
яких здійснює внз. найменш впливовими є швидкість 
реагування на зміни запитів споживачів, спектр освітніх 
послуг, престиж спеціальностей, фінансова забезпече-
ність та внутрішньокорпоративне середовище [4, с. 40].

н. цимбаленко, аналізуючи середовище формування 
конкурентного потенціалу внз, виділила такі фактори, 
які впливають на означені процеси: глобальні (євроін-
теграційні процеси, а саме поширення практики транс-
національної освіти); економічні (зменшення реальних 
доходів населення, високий рівень інфляції, економічна 
нестабільність); соціально-демографічні (низький рівень 
життя населення, недостатній рівень розвитку соціальної 
інфраструктури; значні міграційні процеси); відповідні 
виду економічної діяльності (досить високі рівні кваліфі-
кації та оплати праці); кон’юнктури ринку освітніх послуг 
(посилення дії ринкових механізмів; високий рівень кон-
куренції серед внз і працівників внз) [5].

що стосується питання інноваційного розвитку внз, 
то у ході дослідження в. сафонова визначила такі фак-
тори, що справляють негативний вплив на розвиток інно-
ваційного потенціалу вищої школи, як, зокрема, низька 
інвестиційна й інноваційна активність в освоєнні нових 
наукоємних технологій, відсутність навичок комерціа-
лізації науково-технічних розробок; зниження престижу 
науки, старіння наукових і науково-педагогічних кадрів; 
відтік кваліфікованих наукових і науково-педагогічних 
кадрів у комерційні структури і закордон; погіршення 
матеріально-технічної бази освіти й науки. ці чинники 
знижують масштаби проведення науково-дослідних робіт, 
послабляють зв’язки вищих навчальних закладів та науко-
вих установ системи освіти з промисловістю, соціальною 
сферою країни, галузевою й академічною наукою тощо 
[1]. Ми вважаємо, що запропонований перелік факторів 
потребує систематизації та виділення груп зовнішніх та 
внутрішніх факторів, які впливають на інноваційну діяль-
ність внз.

г. клімова до внутрішніх факторів, що сприятливо та 
стимулююче впливають на становлення інноваційного 
клімату внз, відносить високу кваліфікацію професор-
сько-викладацького складу; багаті традиції внз в галузі 
організації освітнього процесу, спортивні і культурні 
досягнення; наявність затребуваних напрямів підготовки 
кадрів; розвинену структуру освіти після закінчення внз 
(докторантура, аспірантура, пошукацтво, дисертаційні 
ради із захисту кандидатських і докторських дисерта-
цій); розгалужену мережу філіалів; наявність потенціалу 
додаткової професійної освіти; наявність баз практики 
студентів; надання вищим навчальним закладам допо-
моги в працевлаштуванні випускників; наявність моно-
графій, навчальних посібників і науково-методичних роз-
робок, що друкуються за ініціативою власне викладачів; 
тенденції зі зростання обсягів ндр тощо.

серед внутрішніх факторів, що стримують або обмеж-
ують створення у внз інноваційного клімату, можна 
назвати такі: нез’ясованість критеріїв відбору змісту 
освіти; невідповідність наявних педагогічних техноло-
гій навчання і контролю сучасним вимогам до освітнього 
процесу і якості підготовки випускників; недостатній сту-
пінь розвитку фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень; розрив між теоретичним навчанням і прак-
тикою; слабка сприйнятливість професорсько-викладаць-
кого складу до інновацій у різноманітних галузях удоско-

налення діяльності внз; відсутність ефективної системи 
залучення студентів до ндр і ндрс і використання 
результатів досліджень в освітньому процесі; слабка 
популяризація досягнень внз (наукових шкіл, досягнень 
випускників); дефіцит фінансування діяльності внз, 
недостатній розвиток матеріально-технічної бази, інфор-
маційного і науково-методичного забезпечення освіт-
нього процесу, що модернізується; неефективність чинної 
системи профорієнтації; невідповідність рівня профе-
сорсько-викладацького складу вимогам, що зростають, 
до якості підготовки студентів; низький рівень зарплатні 
професорсько-викладацького складу; старіння викладаць-
кого корпусу; непрестижність внз тощо.

інноваційна спрямованість модернізації вищої освіти 
значною мірою зумовлюється різноманітними факто-
рами зовнішнього соціокультурного середовища. серед 
них слід назвати політичні (наявність цільового держза-
мовлення на розробку і реалізацію державної програми в 
галузі молодіжної політики); економічні (кризові явища в 
економіці); демографічні (падіння народжуваності, криза 
родини тощо); культурно-моральні (моральна деградація, 
зниження рівня загальної культури й освіченості молоді); 
зростання значущості вищої освіти у світі; наявність кон-
курентів на освітньому ринку. вказані фактори у своїй 
сукупності детермінують формування інноваційного клі-
мату в конкретному внз [6]. Ми вважаємо, що запро-
понований перелік факторів потребує систематизації та 
уточнення, оскільки перелік факторів є надто громіздким, 
що не сприяє практичному використанню у процесі при-
йняття управлінських рішень.

л. Бурдонос, розглядаючи фактори, що впливають на 
ефективність наукової та інноваційної діяльності універ-
ситетів, стверджує, що ефективне фyнкціонyвання вищого 
навчального закладу загалом та його нayкової складової 
визначається багатьмa чинникaми, cepeд якиx пpoвiднy 
poль вiдiгpaють кaдpoвe, фінaнcoвe зaбeзпeчeння тa 
впpoвaджeння iннoвaцiйниx тexнoлoгiй [7, с. 14]. такий 
підхід, на наш погляд, є досить вузьким та не враховує 
зовнішні фактори впливу на діяльність внз, а внутрішні 
фактори висвітлює фрагментарно.

отже, в економічній фаховій літературі фактори, які 
здійснюють вплив на інноваційну активність внз, класи-
фікують за такими ознаками:

– за характером результативності впливу (стимулю-
ючі, стримуючі);

– за рівнем економічного впливу (зовнішні, вну-
трішні).

вивчення факторів та умов забезпечення інновацій-
ного розвитку вищої освіти, на наш погляд, потребує 
подальшого дослідження. так, перш ніж перейдемо до 
висвітлення сутності факторів, які впливають на інно-
ваційний розвиток внз, визначимо, що означає термін 
«фактор».

Фактор (походить від лат. “factor” – «той, що обумов-
лює») – це рушійна сила або причина будь-якого процесу 
чи явища, що визначає його характер або окремі риси 
[8]. згідно з таким тлумаченням під факторами впливу 
на інноваційний розвиток внз доцільно розуміти умови, 
рушійні сили, завдяки яким виникають, створюються і 
впроваджуються інновації у вищій школі.

весь набір сил, що впливають на інноваційний розви-
ток вищої освіти, можна об’єднати у дві класифікаційні 
групи: внутрішні фактори та зовнішні фактори.

зовнішні фактори – це, як правило, неконтрольовані 
сили, що впливають на рішення менеджерів, на їх дії і, 
врешті-решт, на внутрішню структуру і процеси в орга-
нізації.
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зовнішні фактори, які впливають на інноваційний 
розвиток внз, доцільно систематизувати за такими під-
групами: фінансово-економічні, техніко-технологічні, 
організаційно-правові, політичні, демографічні, соціо-
культурні, що дасть змогу сформувати ефективну сис-
тему управління внз, крім того, такий перелік зовнішніх 
факторів поєднує фактори як прямого, так і непрямого 
впливу.

Фінансово-економічні фактори відображають рівень 
розвитку економіки, інноваційні процеси в економічному 
просторі, стан фінансового ринку, галузеву кон’юнктуру. 
до цієї групи факторів віднесемо макроекономічну ситуа-
цію в країні, обсяг державних видатків на освіту, розвиток 
недержавних інструментів фінансування освіти, рівень 
фінансування інноваційних проектів, платоспроможний 
попит, рівень розвитку ринку освітніх послуг.

досить вагомий вплив на інноваційний розвиток внз 
здійснюють організаційно-правові фактори, до яких ми 
відносимо законодавче та нормативно-правове забез-
печення вищої освіти; норми і стандарти в галузі вищої 
освіти; нормативно-правове забезпечення інноваційної 
діяльності; рівень захисту права інтелектуальної влас-
ності, авторських та пов’язаних з ними майнових та 
моральних інтересів.

Політичними факторами, які здійснюють вплив на 
інноваційний розвиток внз, на нашу думку, є загально-
політичний клімат у державі; політичний курс країни; 
регуляторна діяльність уряду; державна політика у сфері 
вищої освіти та інноваційної діяльності.

технологічні фактори пов’язані з розвитком техніки, 
технологій, інструментів, які використовуються як під час 
управління внз, так і під час організації навчального про-
цесу. також до технологічних факторів відносяться рівень 
науково-технічних досліджень, рівень інформаційно-тех-
нологічної інфраструктури, розробка державних іннова-
ційних програм, проектів у науково-технічній галузі.

основними демографічними факторами, які здій-
снюють значний вплив на інноваційний розвиток внз, є 
чисельність населення, віковий склад населення, рівень 
народжуваності, рівень урбанізації, міграція населення, 
територіальне розміщення населення, рівень освіти, дохо-
дів населення.

соціокультурні фактори формуються в межах кон-
кретного суспільства і відображають погляди, цінності 
та норми поведінки людей, що впливають на прийняття 
ними управлінських рішень. до соціокультурних факто-
рів віднесемо національні традиції та цінності, особис-

тісну орієнтацію в освіті в поєднанні з гармонійним роз-
витком особистості, менталітет.

внутрішні фактори – це фактори, які безпосередньо 
пов’язані з результатами діяльності господарюючого 
суб’єкта, тобто, відповідно до об’єкта нашого дослі-
дження, вищого навчального закладу.

внутрішні фактори, які впливають на інновацій-
ний розвиток внз, доцільно згрупувати у такі підгрупи: 
фінансово-економічні, організаційно-правові, науково-
технологічні, управлінські, кадрові.

Фінансово-економічні фактори відображають еко-
номічний розвиток внз, ефективність господарської 
діяльності, характеризують його фінансову систему та 
гнучкість, джерела фінансування діяльності та розвитку, 
рівень фінансування інноваційних проектів, науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

організаційно-правові фактори включають в себе 
організаційну структуру внз, норми, правила, проце-
дури, розподіл прав і відповідальності, ієрархію підпо-
рядкованості тощо.

до складу науково-технологічних факторів іннова-
ційного розвитку внз включають швидкість оновлення 
знань у сфері діяльності освітнього закладу; зміну освіт-
ніх технологій у сфері освіти; обов’язкові витрати на ндр 
та ндрс; розмір витрат на дослідження в сфері методо-
логії викладання та поточну модернізацію інформаційно-
технічних засобів навчання.

кадрові фактори включають якість професорсько-
викладацького складу, особистісні якості, креативність, 
амбіції, наявність спільних інтересів, вміння працювати 
в колективі, правильне самоорганізування тощо. Міжосо-
бистісні відносини відіграють важливу роль як фактор 
впливу на інноваційний розвиток внз, оскільки дають 
змогу максимально ефективно використовувати індивіду-
альні можливості працівників.

управлінські фактори характеризують структуру та 
ефективність системи управління вищим навчальним 
закладом, систему прогнозування, стратегічного та поточ-
ного планування.

висновки. таким чином, проблеми інноваційного роз-
витку вищої освіти є предметом дискусій у різних джерелах 
як наукового, так і практичного спрямування. утвердження 
інноваційної стратегії потребує вивчення та обґрунтування 
не тільки ролі та значення інноваційної діяльності в теорії 
економічного зростання, але й вирішення проблеми забез-
печення її ефективності на основі врахування сукупності 
зовнішніх та внутрішніх факторів впливу.
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аннотация. статья посвящена проблемам инновационного развития высших учебных заведений. определено, что 
трансформационные сдвиги, которые происходят в национальной экономике, обусловливают необходимость создания 
благоприятных условий для инновационного развития вуза. в работе рассмотрены подходы к структурированию фак-
торов влияния на деятельность высших учебных заведений. Предложен авторский подход к систематизации внешних 
факторов, которые влияют инновационное развитие вуза. сгруппированы и проанализированы внутренние факторы 
влияния на инновационное развитие вуза.

ключевые слова: образование, высшее учебное заведение, внешние факторы, внутренние факторы, инновацион-
ное развитие.

Summary. The article deals with the problems of innovative development of higher education. Determined that the transfor-
mational changes taking place in the national economy necessitated the creation of favorable conditions for the development of 
innovative universities. We consider approaches to structuring factors influencing the activities of higher education institutions. 
A systematization author’s approach to external factors that influence the development of innovative universities. Grouped and 
analyzed internal factors influence the development of innovative universities.

Key words: education, higher education institutions, external factors, internal factors, innovative development.
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Маркетинг лЮдського капіталу  
в сФері роЗвитку IT-теХнологій

MARKETING OF HUMAN CAPITAL IN THE SPHERE  
OF DEVELOPMENT OF IT TECHNOLOGIES

анотація. у статті визначено поняття людського капіталу та маркетингу людського капіталу, проаналізовано світо-
вий ринок вкладів в людський капітал. запропоновано програму “self-branding” для іт-фахівця, який бажає стати час-
тиною команди відділу роботи зі спільнотою, маркетингу і комунікацій провідної іт-компанії.

ключові слова: людський капітал, маркетинг людського капіталу, маркетинг особистості, самомаркетинг, персо-
нальний маркетинг, брендінг, інвестиції.

вступ та постановка проблеми. у сучасних умовах 
істотно зростає значення освіти і науки як факторів, які 
дають змогу людині стати набагато ціннішою за інших 
робітників та змогу розвиватися на усіх рівнях. на рівні 
країни освіченість населення, його спроможність здійсню-
вати аналіз інформації та вміння застосовування знань стає 
однією з найважливіших конкурентних переваг. Проблеми 
маркетингу інтелектуального капіталу досліджуються 
в економічній літературі передусім як засіб підвищення 
ефективності діяльності підприємств та організацій. здій-
снюючи маркетинг знань, людського капіталу, необхідно 
враховувати, що виникнення нової економіки пов’язане 
значною мірою з поширенням інтернету та інформаційно-
комп’ютерних технологій, що робить цей напрям прива-
бливим для подальших досліджень.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазна-
чають вітчизняні та зарубіжні автори, одним із сучасних 
аспектів менеджменту, найбільш ефективним в роботі з 
управління якістю роботи персоналу є внутрішній мар-
кетинг. це пов’язано з тим, що жорсткість конкуренції 
та збільшення в сучасних компаніях числа професіона-
лів роблять винятково важливим питання про лояльність 
працівника до організації. При цьому лояльність персо-
налу розглядається як наслідок його задоволеності своїм 
місцем роботи. основою цієї задоволеності у співробіт-
ників є їх потреби і очікування. від того, наскільки задо-
волені перші і виправдані другі, залежать ступінь вмоти-
вованості працівника на ефективну працю і, як наслідок, 
рівень лояльності до своєї організації. саме тут керівнику 
можуть стати в нагоді ідеї внутрішнього маркетингу.
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в контексті ідей внутрішнього маркетингу залиша-
ється не до кінця визначеним місце маркетингу людського 
капіталу загалом та “self-branding” як позиціонування 
робітника в компанії зокрема. адже не тільки керівництво 
має «пропонувати» особливий продукт – посаду з її спе-
цифічними правами, обов’язками і умовами роботи, але й 
працівник має «купувати» цей продукт, «оплачуючи» його 
своєю працею відповідної якості.

Метою роботи є складання програми “self-branding” 
для іт-фахівця, який бажає стати частиною команди від-
ділу роботи зі спільнотою, маркетингу і комунікацій про-
відної іт-компанії.

результати дослідження. людський капітал розгля-
дається як сукупність якостей, які визначають продук-
тивність і можуть стати джерелами доходу для людини, 
підприємства і суспільства. такими якостями зазвичай 
вважають здоров’я, природні здібності, освіту, професіо-
налізм, мобільність.

набір характеристик, які використовуються в літературі 
для визначення можливостей ефективної праці, не повною 
мірою відповідає реаліям сучасної економіки. цей набір 
доцільно розширити на основі поняття людського капіталу. 
його компоненти повинні характеризувати:

1) можливості участі в суспільно корисній діяльності;
2) можливості нормальних соціальних контактів;
3) здатності до генерації нових ідей, нових підходів, 

методів, образів, уявлень;
4) раціональність та наявність знань і навичок, необ-

хідних для виконання певних обов’язків і видів робіт.
економічна теорія звернула увагу на саму людину 

порівняно недавно, а саме 30–40 років тому. раніше 
об’єктами дослідження економічної теорії були заробітна 
плата, доходи людини, методи виробництва, проте не сама 
людина, її знання та ідеї, погляди, які і створюють нові 
підходи до діяльності та нові продукти. людина стоїть на 
початку виробництва, вона є центром і зосередженням 
виробництва, та сама людина стоїть і в кінці нього як спо-
живач будь-якого виробництва. людський капітал на всіх 
підставах можна розглядати поряд з іншими видами капі-
талу як змістовний елемент економічної системи, її важ-
ливої категорії та невід’ємної частини [7].

Під людським капіталом в економіці розуміється наяв-
ний у людини запас знань, здоров’я, навичок, досвіду, які 
використовуються індивідом для отримання доходу. отже, 
можна сказати, що це не просто сукупність знань, здібнос-
тей, якими володіє людина, а придбаний запас знань, які 
доцільно використовувати в тій чи іншій сфері суспільної 
діяльності, що сприяє зростанню продуктивності праці та 
виробництва; використання даного запасу приводить до 
зростання заробітків (доходів) даного працівника; збіль-
шення доходів сприяє зацікавленості працівника, що при-
водить до подальшого інвестування в людський капітал.

людський капітал є однією з найбільш бурхливо зрос-
таючих і перспективних сфер економіки. згідно з оцін-
ками фахівців у всьому світі обсяги попиту та пропози-
ції освітніх послуг зростають досить істотно, особливо у 
вищій і післядипломній освіті, тобто в підготовці та пере-
підготовці фахівців, а в найбільш динамічно зростаючих 
країнах темп їх щорічного зростання досягає 10–15%.

окупність інвестицій в освіту становить від 3 до 6 дола-
рів на кожний вкладений долар, що робить цю сферу осо-
бливо привабливою для підприємців. однак така віддача 
досягається далеко не відразу, тому у всьому світі держави 
активно підтримують, безпосередньо фінансують освіту, 
забезпечують для вищої освіти пільговий режим. особливо 
це стосується країн, які здійснюють різкий стрибок у роз-
витку, наприклад, німеччини та Японії.

згідно з дослідженнями “Markets&Markets” загаль-
ний ринок вкладів в людський капітал постійно зростає 
з початку 90-х років. так, орієнтовний прибуток виріс з 
10,96 мільярдів доларів у 2014 році до 12,59 млрд. доларів 
у 2016 році, за прогнозами до кінця 2017 року він складе 
17,70 млрд. доларів, а в 2019 році він складе 19,88 млрд. 
доларів сШа. до 2021 року в середньому темп росту 
складатиме 9,6% (рис. 1.) [10].

 

рис. 1. середній прибуток від вкладень  
в людський капітал на рік

отримання кращих віддач від інвестицій в людський 
капітал вимагає здатності оцінювати якість і кількість 
наявних навичок у населення, визначати і передбачати 
навички, необхідні на ринку праці, а також спонукати до 
придбання й ефективного використання цих навичок на 
якісних робочих місцях. це створює серйозні проблеми 
в країнах, що розвиваються, де дані про навички та люд-
ський капітал поганої якості або взагалі відсутні. те ж саме 
можна сказати про окремі сфери діяльності та, зокрема, 
про компанії, що працюють у сфері IT-технологій.

Маркетинг людського капіталу першим своїм ком-
понентом називає маркетинг робочої сили (персоналу) і 
робочих місць на ринку праці, а також маркетинг робочих 
місць, відносин і кар’єри всередині компанії.

об’єктом уваги маркетингу і перш за все маркетинго-
вих досліджень на ринку праці зазвичай виступають тен-
денції і процеси розвитку ринку робочої сили, включаючи 
аналіз зміни економічних, науково-технічних, демогра-
фічних, соціальних, екологічних, законодавчих та інших 
факторів (структура і географія ринку, його ємність, дина-
міка зайнятості населення, бар’єри ринку робочої сили, 
стан конкуренції, кон’юнктура, можливості і ризики). 
дослідження роботодавців як споживачів робочої сили, 
конкурентів дає змогу визначити і зрозуміти весь комп-
лекс факторів, якими керуються роботодавці, вибираючи 
робочу силу [4].

відомий маркетолог а.П. Панкрухин абсолютно спра-
ведливо пише про маркетинг людського капіталу, який 
включає маркетинг робочої сили і робочих місць, марке-
тинг знань і освіти, нарешті маркетинг інтелектуальних 
продуктів і послуг [5, с. 507–516]. дійсно, ринок праці 
може розглядатися як особливий ринок, де не тільки 
задовольняється потреба в робочій силі, але й сам пра-
цівник підшукує собі робоче місце, що його задоволь-
няє. іншими словами, цільовою установкою дослідження 
товару «робоча сила» виступає визначення ступеня від-
повідності характеристик працівників, які знаходяться на 
ринках робочої сили, запитам і вимогам роботодавців, а 
також аналіз їх конкурентоспроможності.

таким чином, претенденти на ті чи інші робочі місця 
на ринку робочої сили докладають певних зусиль в процесі 
пошуку найбільш прийнятних робочих місць, використо-
вуючи ряд характеристик, пов’язаних з вміннями, рівнем 
освіченості, трудовими навичками тощо, причому діють 
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вони на певних ринках робочої сили, які не завжди є для 
них традиційними, нерідко вони висловлюють бажання 
«перейти» на інші, більш цікаві і «вигідні» ринки.

Маркетинг особистості (особистостей) виступає як 
один з різновидів маркетингу соціальних суб’єктів, люд-
ського капіталу. При цьому слід мати на увазі ту обста-
вину, що, крім назви «маркетинг особистості», як синонім 
нерідко вживаються такі поняття, як, зокрема, «персо-
нальний маркетинг», «особистісний маркетинг», «марке-
тинг знаменитостей».

Під маркетингом особистості розуміють такий різно-
вид маркетингу соціальних суб’єктів, який націлений на 
формування або зміну ставлення населення, споживачів, 
різних груп громадськості до певних осіб, особистостей. 
Мається на увазі ставлення до діяльності (оцінка діяль-
ності) фізичних осіб, що займаються соціальною діяль-
ністю, зокрема вчених, письменників, проповідників, 
політиків, що просувають на соціальному ринку свої про-
дукти [1, с. 75–76].

Якщо виходити з того визначення, яке дав подібного 
виду маркетингу його класик Ф. котлер, то треба сказати, 
що звучить воно таким чином: «маркетинг окремих осіб – 
це діяльність, що здійснюється для створення, підтримки 
або зміни позицій та/або поведінки по відношенню до 
конкретних осіб. двома найбільш поширеними формами 
цієї діяльності є маркетинг знаменитостей і маркетинг 
політичних кандидатів. опис третьої форми, самомарке-
тингу, дається в додатку Б «кар’єра в сфері маркетингу» 
[3, с. 457].

суттєве значення в побудові кар’єри має програма 
“self-branding” (створення і «розкрутки» себе як професі-
онала), яку фахівцю бажано складати і оновлювати кожні 
п’ять років. Подібні програми актуальні останнім часом 
закордоном. випускнику вищого навчального закладу 
потрібно визначитися, де і ким він бачить себе через 
п’ять років, поставити мету і завдання, визначити цільові 
групи громадськості. у програмі мають міститися кон-
кретні дії, заходи щодо вдосконалення професіоналізму і 
набуття майстерності, підвищення кваліфікації, класності 
і створення імені в професійному співтоваристві, а також 
методи, терміни виконання і бюджет [6, с. 149–150].

слід зазначити, що поточний період, мабуть, най-
складніший за весь час існування експортного IT-сектору 
україни. необхідно вести непросту щоденну діяльність 
на висококонкурентних ринках, паралельно підтримуючи 
розвиток вітчизняної системи освіти, синхронізуючи дії з 
трансформаціями та реформами в країні, і все це в умовах 
ато на сході країни. надзвичайно важливо при цьому 
витримувати баланс “risk vs reward” для високомобіль-
ного людського капіталу, професійних IT-фахівців – тих, 
без кого життєдіяльність IT-індустрії немислима.

одна людина, іт-фахівець, є мікробізнесом, одини-
цею людського капіталу, яка здатна виробити самостійно 
досить дорогу продукцію, вартістю в десятки і сотні 
тисяч доларів. а компанія, що, об’єднуючи кілька таких 
фахівців-мікробізнесів комерційними B2B-відносинами, 
служить агрегатором, формуючи додану вартість.

для порівняння, в сШа різниця в оподаткуванні 
контрактора і працівника може становити до 20%. водно-
час в україні ця різниця зараз відчутно більше, саме це і 
є причиною напруги. загалом необхідно в стратегічному 
ключі підтримувати як можливість компаній працювати 
в руслі комерційних відносин з контракторами, які волі-
ють до більш високого рівня особистої відповідальності 
та меншого податкового навантаження, так і брати спів-
робітників в штат на трудові договори з більшим рівнем 
соціального захисту [2].

в рамках статті для дослідження нами була обрана 
компанія “Blizzard Entertainment”, що є роботодавцем 
для багатьох іт-фахівців, зокрема для наших співвітчиз-
ників. “Blizzard Entertainment” – світовий лідер у сфері 
виробництва комп’ютерних ігор. компанія була засно-
вана в 1994 році і швидко здобула широку популярність у 
всьому світі. Пріоритетом компанії є створення красивих, 
опрацьованих до дрібниць і захоплюючих ігор. саме тому 
“Blizzard” з моменту створення має репутацію компанії, у 
якій найдорожча якість продукції [9].

за перший квартал, що закінчився 31 березня 
2016 року, у компанії “Activision Blizzard” за GAAP чиста 
виручка склала рекордні 1,46 млрд. дол. порівняно з $1,28 
млрд. за перший квартал 2015 року. на не GAAP основі, 
доходи компанії в першому кварталі 2016 року склали 
908 мільйонів доларів порівняно з 703 млн. дол. у пер-
шому кварталі 2015 року.

за перший квартал 2016 року чистий прибуток за 
GAAP від цифрових джерел склав квартальний рекорд 
в 926 млн. доларів, що на 59% більше, ніж за 1 квартал 
2015 року, і склав цілих 64% від загальної виручки ком-
панії. на не GAAP основі, доходи від цифрових кана-
лів побили квартальний рекорд в $797 млн., що на 48% 
більше, ніж в 2015 році, і склали квартальний рекорд у 
88% від загальної виручки компанії [8].

в компанії “Blizzard Entertainment” діє такий прин-
цип: «в нашій професії перше враження важливе, але 
друге – куди важливіше». тому у відносинах з гравцями, 
колегами і діловими партнерами співробітники завжди 
дотримуються принципу виняткової порядності та про-
фесійної бездоганності. Поведінка кожного співробітника 
“Blizzard Entertainment”, як на сайті або форумі, так і в 
реальному житті, є частиною загального іміджу компанії.

також фахівцями компанії зазначається, що світ 
комп’ютерних ігор ніколи не стоїть на місці. техноло-
гії безперервно удосконалюються, змінюється техніка, 
дизайнерські концепції застарівають. з моменту засну-
вання “Blizzard Entertainment” компанія намагається пра-
цювати з кожним днем все краще, враховуючи попередній 
досвід. відповідальність за це несе кожен співробітник 
окремо і компанія загалом. в отриманні необхідних знань 
і досвіду співробітники можуть розраховувати на безза-
стережну підтримку і допомогу колег, керівництва і ком-
панії як такої.

в рамках компанії “Blizzard Entertainment” функці-
онує окремий відділ роботи зі спільнотою, маркетингу 
і комунікацій. він займається організацією заходів, три-
має гравців в курсі новин, невпинно поширює інформа-
цію про ігри “Blizzard”. співробітники PR налагоджують 
зв’язки з журналістами, допомагають їм готувати огляди 
ігор та інтерв’ю з розробниками (враховуючи те, що зна-
йти час в їх зайнятому графіку дуже не просто), влаштову-
ють прес-конференції і загалом працюють з різними гру-
пами, щоб втілити в життя всі масштабні проекти щодо 
роботи зі спільнотою.

враховуючи вищевикладене, ми вирішили запропону-
вати власну програму “self-branding” для іт-фахівця, який 
бажає стати частиною команди “Blizzard Entertainment”, а 
саме відділу роботи зі спільнотою, маркетингу і комуні-
кацій компанії.

для іт-компаній зараз настав час не тільки великих 
можливостей, але й все більш і більш складних завдань. 
за ступенем того, як зростає ринкова площа в межах 
висококонкурентного середовища, більше, ніж будь-коли 
раніше, стає необхідним ефективний іт-маркетинг. виді-
лимо п’ять найважливіших бізнес-задач, що стоять перед 
іт-компанією (рис. 2).
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рис. 2. топ-5 найважливіших задач іт-компанії

дані результати є особливо показовими порівняно з 
результатами, отриманими в інших секторах, що надають 
професійні послуги. Як і для компанії в інших секторах, 
залучення та розвиток нового бізнесу є головним пріори-
тетом, і цей показник буде тільки набирати більш важли-
вого значення, оскільки все більше і більше конкурентів 
увійшли на ринок іт-технологій та змагаються за обме-
жену кількість покупців.

іт-фахівець, який бажає стати частиною відділу 
роботи зі спільнотою, маркетингу і комунікацій компанії, 
має володіти шістьма основними стратегічними прийо-
мами, які можуть допомогти компанії розвинути конку-
рентну перевагу.

Першим і, мабуть, основним стратегічним прийомом 
є дослідження на ринку іт, що дасть змогу знати потреби 
й очікування клієнтів краще, що дасть можливість більш 
ефективно обслуговувати їх. дослідження ринку також 
дає уявлення про те, як використовують ваші процеси. 
спеціаліст можете розробити більш об’єктивне, глибоке 
розуміння того, які аспекти компанії є найбільш популяр-
ними, а також зрозуміти, які послуги повинні бути запро-
понованими. дана філософія повинна бути знайомою 
багатьом в галузі іт-послуг: з більшою кількістю даних, 
ви можете приймати більш ефективні рішення. Як пока-
зує практика, компанії, які проводять систематичні дослі-
дження своїх потенційних клієнтів, ростуть від трьох до 
десяти разів швидше, а також мають до двох разів біль-
ший прибуток.

другим стратегічним прийомом є робота із сайтом 
компанії не лише з погляду його технічного функціоналу, 
але й як з інструментом реклами. нині в секторі інфор-
маційних та ігрових послуг сайт повинен бути вражаю-
чим. для клієнтів це є прямим показником довіри компа-
нії. дослідження за напрямами маркетингу показують, що 
не вражаючий сайт є однією із головних причин того, що 
покупці виключають рефералів.

але слід пам’ятати, що сайт – це не просто інструмент, 
який допомагає уникнути втрати клієнта. він служить 
концентратором для присутності компанії в інтернеті, 
приєднання експертного змісту, опису послуг, соціальних 
медіа-платформ тощо. ось чому 80% покупців викорис-
товують сайт компанії, щоб перевірити її. тому фахівцю з 
іт-маркетингу слід слідкувати за тим, щоб сайт компанії 
був найбільш поширеним джерелом інформації про неї.

наступний стратегічний прийом пов’язаний з культи-
вуванням «відомих експертів». цей прийом пов’язаний із 
важливістю клієнтської освіти. крім задоволення попиту 
клієнтської аудиторії, слід створити або підтримувати 
освітній контент, який допомагатиме створювати профіль 

окремих експертів в рамках компанії. цей процес має 
велике значення для іт-компаній. створюючи або під-
тримуючи профіль професіоналів в рамках компанії, вона 
може, зрештою, створити «відомих експертів», тобто 
свого роду «зірок», які можуть відображатися в заголо-
вках конференції, залучати інвестиції і нових перспектив-
них спеціалістів в компанію.

четвертим важливим стратегічним прийомом є пошу-
кова оптимізація. Як і ринок інформаційних та ігрових 
послуг загалом, так і SEO постійно розвиваються, і важ-
ливо не відставати. секрет ефективного використання 
SEO полягає в підвищенні актуальності сайту компанії 
за допомогою стратегічного використання цільових клю-
чових фраз, пов’язаних з послугами і досвідом компанії, 
в поєднанні із сильною технічної основою SEO на сайті 
компанії.

“Off-сайт” SEO збільшує сприйняття авторитету сайту 
компанії за допомогою посилань, соціальних медіа, згаду-
вання бренду і зовнішніх думок щодо діяльності компанії 
в гостьових статтях. для більш детального плану дій роз-
робляється SEO перелік іт-послуг компанії.

стратегічний прийом змістовного маркетингу знову 
повертає іт-фахівця до важливості знань у сфері освіт-
нього контенту. «змістовна воронка» є ключовим елемен-
том для маркетингу іт-послуг, залучаючи відповідні ауди-
торії і приводячи до розширення бізнесу (рис. 3).

Верхня частина воронки
Зміст призначений для охоплення широкої мережі клієнтів. 
Реєстрація є вільною, немає ніяких зобов'язань для читача.

Блог
Прес-релізи

Освітні та інформативні E-mail
Кейси

Статті

Середина воронки
Більш „теплі” відносини формату „компанія-клієнт”. 
Включають надання адреси електронної пошти в 
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Гіди
Відео
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переплітається з діяльністю компанії. 

Більш істотний контент надається 
лише після проходження процесу 

реєстрації та підтвердження.
Звітність

Дослідницькі звіти
Технічні журнали

Книги

 
рис. 3. «Змістовна воронка», або виховання  

цільової аудиторії у сфері іт-послуг

змістовний маркетинг включає в себе різні типи кон-
тенту за різними каналами, зокрема власні веб-ресурси 
(веб-сайт, блог, і соціальні медіа). через засоби масової 
інформації, професійних партнерів, зміст синдикацій і 
гостьовий блогінг спеціаліст з іт-маркетингу може поши-
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рювати досвід компанії для цілого ряду нових аудиторій.
це і є основною метою маркетингу контенту. навча-

ючи цільову аудиторію і вирішуючи її проблеми через 
зміст, спеціаліст з іт-маркетингу будує довіру і видимість 
постійної участі, що в результаті приведе до зростання 
бізнесу компанії.

Безперечним фактом є те, що соціальні медіа є ключо-
вим фактором зростання іт-послуг компанії. це не тільки 
істотний мережевий канал роботи з людьми на ринку 
і участі в його розвитку, але й засіб обміну контентом і 
втримання взаємодії з аудиторією.

Як ми вже зазначали раніше, сучасний розвиток соці-
альних медіа означає нові виклики і пускає в хід необхід-
ність розробки нових правил. для того щоб скористатися 
перевагами соціальних медіа, спеціаліст з іт-маркетингу 
повинен навчитися робити це ефективно. соціальні медіа 
є середовищем для демонстрації свого лідерства в галузі, 

тому потрібно як обмінюватися інформацією з експерт-
ними контентами, так і залучати їх до обміну інформа-
цією з компанією.

висновки. отже, підтримка навичок протягом усього 
життєвого циклу кожної людини є однією з ключових про-
блем, оскільки вона вимагає створення високої якості, лег-
кої доступності можливості для навчання і перенавчання 
працівників безпосередньо на робочому місці. Між люд-
ським капіталом та економічним зростанням будь-якої ком-
панії існує міцний взаємозв’язок. людський капітал впли-
ває на діяльність компанії і може допомогти розвивати її 
через знання і навички людей. запропонована в статті про-
грама “self-branding” для іт-фахівця, який бажає стати час-
тиною команди відділу роботи зі спільнотою, маркетингу 
і комунікацій провідної компанії, в черговий раз підтвер-
джує, що цей напрям потребує додаткових інвестицій, що 
може стати подальшою темою дослідження.
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аннотация. в статье определено понятие человеческого капитала и маркетинга человеческого капитала, проанали-
зирован мировой рынок вкладов в человеческий капитал. Предложена программа “self-branding” для Iт-специалиста, 
который желает стать частью команды отдела работы с общественностью, маркетинга и коммуникаций ведущей  
Iт-компании.

ключевые слова: человеческий капитал, маркетинг человеческого капитала, маркетинг личности, самомаркетинг, 
персональный маркетинг, брендинг, инвестиции.

Summary. The concept of human capital and human capital marketing are certain in the article, the global market deposits 
in human capital is analyzed. A self-branding program for IT-professional who wants to be the part of a team of the department 
of community, marketing and communications of the leading IT-company is offered.

Key words: human capital, marketing of human capital, personality marketing, personal marketing, self-branding, branding, 
investments.
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анотація. у статті запропоновано підходи до розуміння сутності економіки знань та наведено рівні її дослідження. 
визначено особливості економіки знань та їх прояви на рівні світового господарства. виокремлено відповідні зміни окре-
мих форм міжнародних економічних відносин та напрями інтернаціоналізації складників національної системи знань.
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ціональна система знань.

постановка проблеми. Прогрес техніки та техноло-
гій завжди мав особливе значення в історії людства. При-
родньо-наукова революція, що відбулася в XVI–XVII ст., 
призвела до наступних промислових революцій. наука 
перетворилася в найважливішу продуктивну силу сус-
пільства, а технологічні зміни стали однією з головних 
рушійних сил перетворення господарських систем. на 
початку XXI ст. спостерігається новий якісний стрибок у 
технологіях із подальшим передбачуваним ривком в енер-
гетиці та інших галузях. цілком справедливо вищу стадію 
прогресу економіки називають економікою знань (ез). 
саме навколо науки і технологій сьогодні зосереджують 
зусилля провідні країни, створюючи передумови наступ-
ного довгострокового циклу розвитку. немає сумнівів, що 
він стане циклом нової організації життя людей, заснова-
ної на об'єктивних знаннях.

концепція ез стає основою для трансформації (а не 
реформування) сучасних господарських систем. це спо-
стерігається не тільки на рівні національного, а й сходить 
на рівень світового господарства. водночас перетворення 
системи міжнародних економічних відносин у контексті 
переходу до ез досліджені фрагментарно.

аналіз останніх досліджень і публікацій. на рубежі 
ХХ–XXI ст. з’явилася нова хвиля зацікавленості у сфері 
знань та розуміння ез. цьому сприяли перехід до інно-
ваційної моделі, розвиток високотехнологічних галузей, 
розповсюдження інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ікт). Почали широко досліджуватися процеси 
інформатизації та інтелектуалізації економіки, технології 
і нові галузі, особливі процеси генерування, поширення 
та використання знань в економіці.

теоретико-методологічні аспекти дослідження ез 
на рівні національного господарства закладені у робо-
тах г. Беккера, П. друкера, М. кондратьєва, с. кузнеця, 
к. Маркса, Ф. Махлупа, г. Менша, д. норта, р. солоу, 
М. туган-Барановського, Ф. фон Хайєка, т. Шульца, 
й. Шумпетера, к.дж. ерроу. їхні напрацювання довели, 
що розвиток економічних систем неможливий без ураху-
вання впливу чинника знань. 

серед сучасних українських учених питанням побу-
дови ез присвячено праці в. геєця, а. жаринової, 
о. захарової, д. лук'яненка, Б. Малицького, о. Поповича, 
в. семиноженка, с. сіденко, в. соловйова, л. Федулової, 
а. Філіпенка, і. Ханіна.

у західній науковій думці з'являється новий напрям 
досліджень, присвячений глобалізації ез (дж. робертс 
[1], д. геллек, т. Мадіес, ж.-к. Праґерет [2]). світогоспо-
дарські аспекти ез починають досліджуватися й україн-
ськими вченими, такими як: с. сіденко [3], д. лук'яненко, 
о. лук'яненко, о. дорошенко [4], о. захарова, н. Підлужна 
[5], з. Шмігельська [6]. спроба доповнити основи розгляду 
глобальної ез здійснена в роботі М.в. Полякова [7]. 

виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. водночас необхідність розгляду ез (як найви-
щої стадії розвитку та моделі відтворення) на рівні світо-
вого господарства залишається недостатньо обґрунтова-
ною. недостатньо пояснено зміни світового господарства 
в контексті переходу до ез. також фрагментарно дослі-
джено процеси інтернаціоналізації національної системи 
знань та окремих її складників.

Мета статті полягає в уточненні сутності та особли-
востей ез, визначенні їх проявів на рівні світового госпо-
дарства, а також відокремленні напрямів інтернаціоналі-
зації складників національної системи знань.

виклад основного матеріалу дослідження. усвідом-
лення знань як базового чинника економічного зростання 
і розвитку вимагає формування нових уявлень про еволю-
цію економіки, зміни її типу і принципів господарювання. 
Позитивною стороною концепції ез є те, що вона звертає 
увагу на нові особливості економіки, які явно виявлялися 
в XX ст. і посилюються на початку XXI ст. концепція охо-
плює зміни в усіх галузях і секторах, перетворюється на 
нову доктрину розвитку країн. 

у сучасній концепції сутність ез передається через 
набір характеристик (збільшення значущості людського 
капіталу, розвиток діяльності з генерування, розповсю-
дження та використання знань, підвищення значущості 
творчої та інтелектуального праці, збільшення частки 
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нематеріальних активів тощо) [1; 3–5]. одно це не дає 
достатніх уявлень та демонструє слабкість концепції.

з огляду на це, необхідно виділити чотири головних 
твердження сучасної концепції ез: важливість знань у 
сучасній економіці зростає; виникає новий тип економіки, 
до якого, так чи інакше, рухаються всі країни; знання ста-
ють більш важливими як продукт із погляду виробництва 
або продажу; знання, що є систематизованими (формалі-
зованими), формують певний економічний базис, висту-
пають основою технологій, виробництва та господарської 
діяльності в цілому; несистематизовані («приховані») 
знання також важливі і пов'язані з людським капіталом; 
перехід до ез не може ототожнюватися виключно з про-
гресом у сфері ікт. 

Пропонуються такі підходи до визначення сутності ез:
– історичний підхід (макрорівень), у межах якого 

ез розуміється як найбільш висока стадія розвитку еко-
номіки та суспільства, якій відповідають більш досконалі 
продуктивні сили, форми економічної організації, соці-
альні відносини та інститути;

– політекономічний підхід (макрорівень), у межах 
якого ез розуміється як новий тип економіки, за якого 
основні умови і параметри відтворення залежать від 
об'єктивного знання; виникає новий спосіб виробництва, 
що характеризується збільшенням наукоємності;

– технологічний підхід (макро- та мікрорівень), у 
межах якого ез розуміється як новий тип економіки, за 
якого максимально широко використовуються передові 
технології і на цій основі змінюється виробництво і орга-
нізація життя суспільства;

– ресурсно-факторний підхід (макро- та мікрорі-
вень), у межах якого ез розуміється як тип економіки, за 
якого головним ресурсом стають знання, охоплюючи люд-
ський капітал і технології; це стає більш глибоким рівнем 
розгляду економічних процесів та робить науку головною 
продуктивною силою; 

– соціальний підхід (макро- та мікрорівень), у межах 
якого ез розуміється як тип економіки, за якого фокусу-
ється увага на важливості, розвитку і ефективному вико-
ристанні людського потенціалу, створенні умов для інте-
лектуальної праці. 

Як видно з представлених підходів, ез може розгляда-
тися на різних рівнях економіки (табл. 1).

на національному, мезо-, мікро- та індивідуальному 
рівнях доцільно розглядати міжнародні аспекти та вплив 
зовнішньо-міжнародних факторів. 

у поясненні сутності ез важливо враховувати її зв’язки 
та співвідношення з іншими моделями: інноваційною еко-
номікою (підкреслює орієнтацію на перманентну інновацію, 
що вимагає постійного прогресу знань); інформаційною 
економікою (підкреслює зростання значущості інформації, 
зростаючий обсяг інформаційних продуктів і послуг, що 
впливає на сферу знань); креативною економікою (підкрес-
лює важливість креативності як драйвера економічних сис-
тем). кожна з концепцій розкриває певну сторону ез.

центральним об'єктом вивчення у концепції ез є зна-
ння (єдина і множинна кількість однаково правомірні). 
у сучасному господарстві значущість чинника знань най-
більша в історії людства. вони розглядаються як первин-
ний складник господарства і стають самостійним пред-
метом економічного аналізу. водночас існують об'єктивні 
труднощі економічного розуміння знань, що зумовлено 
труднощами об'єктивізації та оцінки, великим обсягом 
неявних, індивідуальних знань тощо. знання можуть при-
ймати форму наукових законів, теорій, практик, методо-
логій, патентів, управлінських рішень, ноу-хау. у низці 
випадків знання необхідно представляти як соціальну 
конструкцію (колективне отримання і використання, 
вплив інститутів). 

для визначення особливостей ез та її становлення 
на рівні світового господарства необхідно враховувати 
розуміння знань як: 1) фактору виробництва; 2) ресурсу; 
3) активу; 4) продукту; 5) власності; 6) товару. кожна із цих 
інтерпретацій може бути використана у вивченні міжна-
родних процесів, зокрема: управління знаннями в міжна-
родних компаніях, трансферу технологій, купівлі-продажу 
нематеріальних активів, міжнародного науково-технічного 
обміну. крім цього, потрібно враховувати знання як дже-
рело: 1) вартості (соціальної цінності) у національних і гло-
бальних ланцюжках; 2) ренти і конкурентних переваг під 
час торгівлі на світових ринках; 3) капіталізації компаній, 
зокрема міжнародних (транснаціональних).

для вивчення ез незалежно від рівнів пропонується 
розглядати такі основні процеси: 1) отримання знань 
(придбання вже накопичених і генерування нових знань); 
2) абсорбцію знань (охоплюючи у тому числі й зовнішні 

таблиця 1
рівні дослідження еЗ

рівні простір об’єкти дослідження

світовий глобальний простір, світове 
господарство 

глобальні процеси (торгівля, міграція тощо); глобальні мережі, зокрема 
інформаційні; світові тренди у сфері науки, освіти, технологій; взаємо-
дія регіонів світу; світовий ринок знань

Міжнародний групи країн 

міжнародне співробітництво та науково-технічна інтеграція; діяльність 
міжнародних організацій; торговельні та інші відносини, пов'язані зі 
знаннями, у межах певних груп країн; міжнародні інноваційні системи; 
регіонально-міжнародні ринки знань 

національний національне господарство, 
його зовнішні зв’язки 

стан і процеси розвитку науки, освіти, технологій, підприємництва; 
структурні зміни господарства; економічна політика; національні інно-
ваційні системи; національні ринки знань

Мезорівень галузі, сектори економіки, 
регіони 

нддкр та інноваційні процеси; технологічні зміни; інноваційні сис-
теми мезорівня; галузевий та регіональний трансфер технологій (ринки 
знань)

Мікрорівень підприємства, організації
управління знаннями; нематеріальний капітал, інтелектуальні ресурси, 
інноваційний потенціал; процеси отримання та використання знань 
(спеціальна діяльність)

індивідуальний середовище діяльності 
індивіда

дії (поведінка) окремих людей з отримання та використання знань; інте-
лектуальна та інноваційна праця; різноманітні мережі і співтовариства; 
адаптація до змін і нових знань
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для національного господарства джерела); 3) передачу 
знань (розглядається в різних трактуваннях: поширення, 
рух, купівля-продаж та ін.), яка може протікати на міжна-
родному рівні; 4) використання знань (переважно для роз-
роблення інновацій та прийняття управлінських рішень). 
усі процеси супроводжуються економічною оцінкою 
знань, яка набуває істотної специфіки на міжнародному 
рівні: у діяльності міжнародного бізнесу, у торгівлі зна-
ннями (патентами, інформацією, обладнанням) між кра-
їнами, у найманні фахівців за кордоном, у придбанні 
послуг. оцінка також істотно змінюється залежно від спе-
цифіки галузей (глобальні і мультинаціональні) та іннова-
цій (глобальні, національні, місцеві, «точкові»), а також з 
урахуванням впливу національних культур, до яких вклю-
чаються знання. 

головними особливостями ез на рівні національного 
господарства є: 

– поява нового способу виробництва, для якого є 
характерним зв'язок науки, ринку і виробництва, впрова-
дження нових технологій, удосконалення засобів і органі-
зації виробництва. сучасне виробництво стає більш інди-
відуалізованим, спостерігаються диференціація продукції 
і розширення асортименту;

– структурні зміни, що проявляється у зростанні 
частки високотехнологічних галузей (підгалузей, сегмен-
тів) та нематеріальних активів, а також збільшенні масш-
табів секторів науки, освіти та інновацій;

– трансформація моделі економічного зростання, 
що проявляється у новому співвідношенні його чинни-
ків, у переході до інтенсифікації, диференціації продукту, 
нарощуванні капіталу, підвищенні якості зростання;

– перетворення (національної) економічної сис-
теми, що виявляється в ускладненні процесів розподілу, 
виробництва, обміну і споживання, у зміні соціально-еко-
номічних відносин та господарського механізму;

– виникнення спеціальної інфраструктури, яка 
забезпечує процеси отримання, поширення та викорис-
тання знань, співпрацю, інформаційні та матеріальні 
потоки. Передусім мова йде про систему захисту інтелек-
туальної власності, інноваційну інфраструктуру, наукові 
центри, центри трансферу технологій;

– поява нового типу підприємництва, що вияв-
ляється в домінуванні інноваційного шляху максиміза-
ції прибутку, супроводжується переорієнтацією на нові 
сфери діяльності, пов'язані з отриманням знань і розро-
бленням інновацій, а також розширенням інтелектуаль-
них операцій і творчих складників;

– цільове інвестування і саме поява «інвестицій в 
знання», а саме в науку, освіту, високі технології, зокрема 
ікт, нематеріальні активи;

– створення (вдосконалення) спеціальних інсти-
тутів, що стосується передусім формальних інститу-
тів, які регулюють протікання всіх ключових процесів ез; 
також можуть розглядатися зміни неформальних інститутів, 
пов'язані з підприємництвом, професійною культурою та ін.;

– розвиток ринку знань, що полягає в активізації 
вартісного обміну знаннями та виявляється у появі спе-
ціальних ринкових механізмів і взаємодій; цей ринок має 
свої сегментацію і функції;

– зміна характеру праці, що проявляється насампе-
ред у збільшенні частки інтелектуальної та інноваційної 
праці, концентрації людського капіталу; спостерігається 
зміна вимог до праці та зростання попиту на високу ква-
ліфікацію.

усі наведені особливості мають прояви на рівні світо-
вого господарства і викликають зміни в окремих формах 
міжнародних економічних відносин. 

Потрібно також ураховувати зміну типу конкуренції, 
що проявляється і на світовому рівні. конкуренція все 
більше поширюється на сферу знань (науку, освіту, тех-
нологій) і вимагає нового конкурентного порядку. знання 
стають одночасно предметом і суперництва, і співробіт-
ництва, що значно впливає на їх розповсюдження. 

ез є «мозаїчною», тобто в ній зберігаються ланки, що 
належать до попередніх стадій розвитку економіки, тому 
ез просторово більш нерівномірна. це проявляється на 
міжнародному рівні в зростанні асиметрії країн за рівнем 
розвитку, нерівномірному зосередженні наукових ресур-
сів, центрів виробництва знань, інноваційної активності. 
істотно підвищується роль міст як «парників знань», що 
вимагає врахування процесів агломерації. Міста у най-
ближчому майбутньому будуть відігравати визначальну 
роль у просторовому розвитку міжнародного торговель-
ного та науково-технічного обміну.

Поряд із концентрацією ез необхідні великі інтерак-
тивні простори, які дають змогу підтримувати комунікації 
та інформаційний обмін, що є критично необхідним для 
продуктивної діяльності у сфері знань. це також створює 
новий аспект просторового розвитку ез на національному 
і світовому рівнях, охоплюючи наукові (технологічні) 
центри, міста, національні регіони, країни, інтеграційні 
угруповання, різні міжнародні мережі та спільноти, гло-
бальний вимір. інтерактивні простори для знань можуть 
досліджуватися з погляду різних підходів (соціального, 
мікроекономічного, когнітивного, організаційного, інсти-
туційного), але провідним сьогодні є інформаційний, 
пов'язаний із розширенням використання ікт як у про-
сторовому, так і в інструментальному сенсі. сучасні ікт 
докорінно змінюють способи здійснення операцій зі зна-
ннями. у зв'язку із цим можуть розглядатися спеціальні 
міжнародні середовища, нові форми передачі інформації 
й організації співробітництва. 

істотний вплив на сферу знань має глобалізація, яка 
за своєю природою передбачає конвергенцію інститутів, 
інтеграцію національних систем (ринків), інтенсифікацію 
різноманітних потоків та розповсюдження загальносвіто-
вих мереж. глобалізація формує нові умови для функціо-
нування національної системи знань та сприяє інтернаці-
оналізації її складників [8].

ще однією важливою особливістю ез є зміна ролі дер-
жави. це проявляється, крім іншого, у появі нових сфер 
і функцій у зовнішній і внутрішній економічній полі-
тиці. у зовнішньоекономічній стратегії держава прагне 
за рахунок взаємодії з міжнародним простором (науково-
технічного обміну та співробітництва, придбання знань, 
залучення у країну фахівців тощо) сприяти розвитку 
національного господарства та становленню ез. держава 
здійснює регулювання зовнішніх мікрорівневих зв'язків 
у сфері знань, забезпечуючи національну безпеку. також 
держава визначає необхідність приєднання до міжнарод-
них інститутів, договорів (зокрема, у сфері інтелектуаль-
ної власності), міжнародних стандартів у сфері науки, 
освіти та технологій. це істотно змінює державне регу-
лювання, передбачає зростання відкритості національної 
системи знань та змінює інституційне середовище діяль-
ності у сфері знань.

таким чином, усі представлені особливості ез так 
чи інакше сходять на міжнародний (світовий) рівень. із 
початку XIX ст. (а в багатьох сферах і набагато раніше) 
міжнародні економічні відносини, особливо торговельні, 
розвивалися переважно під впливом нтП. це зберігається 
і донині і може розглядатися в межах концепції ез. 

структурні зміни національних господарств призво-
дять до відповідних зрушень на рівні світового госпо-
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дарства. Перехід до ез призведе до підвищення інтен-
сивності процесів міжнародного науково-технічного 
співробітництва та обміну. це спричинить зміни в між-
народній трудовій міграції, русі капіталу, міжнародній 
інституційній системі.

Проявами особивостей ез на рівні світового господар-
ства будуть: 

– трансформація глобальних ланцюжків створення 
вартості, посилення ваги національних замкнених циклів 
від створення знань (науки) до виробництва і споживання 
кінцевої продукції;

– зміни структури міжнародної торговлі, зростання 
частки наукомісткої торговлі і послуг, інформації і знань, 
включаючи технології; 

– ускладення міжнародних економічних відносин, 
поява нових первинних і вторинних форм, зміна наявних 
механізмів їх здійснення;

– виникнення на міжнародному рівні спеціаль-
ної інфраструктури, що забезпечує процеси отримання, 
поширення та використання знань, співпрацю, інформа-
ційні та матеріальні потоки;

– розвиток інноваційної, аналітичної та науково-
дослідної діяльності міжнародного бізнесу, поява його 
нових типів, пов’язаних з отриманням, поширенням 
та використанням знань (зокрема, збором та обробкою 
даних);

– зростання іноземного інвестування у сфері знань, 
посилення міжнародного руху інвестицій, пов’язаних із 
наукою, освітою, високими технологіями, інтелектуаль-
ною власністю;

– створення (вдосконалення) спеціальних інститутів 
у сфері знань на міжнародному рівні;

– розвиток світового ринку змін, поява нових меха-
нізмів взаємодії, зокрема із використанням ікт, поси-
лення інтеграції національних ринків;

– поява нового середовища міграції висококваліфіко-
ваних кадрів та їх віртуального залучення.

отже, необхідність розгляду ез на рівні світового 
господарства зумовлена розвитком продуктивних сил, 
об'єктивно-закономірними змінами структури госпо-
дарства й економічних систем, що буде змінювати сис-
тему міжнародних економічних відносин. із погляду 
національного господарства це дає змогу вдоскона-
лювати зовнішньоекономічну стратегію, регулювати 
внутрішні процеси змін відповідно до світових трен-
дів у становленні ез. із погляду світового господар-

ства розгляд ез є необхідним для розуміння зміни 
окремих форм міжнародних економічних відносин, 
міжнародних інститутів (правових і організаційних), а 
також створення нових умов для гармонійного функці-
онування світогосподарської системи. у подальшому 
потрібно очікувати становлення глобальної економіки 
знань, що буде вимагати нових підходів до розуміння 
світогосподарських змін [1; 2; 7].

у контексті становлення ез необхідно розглядати 
зміни в окремих формах міжнародних економічних від-
носин: 

а) первинні – міжнародна торгівля (зростання обсягу 
торгівлі технологіями та інформацією, перетворення 
механізмів торговлі); міжнародний рух капіталу (поси-
лення руху венчурного капіталу); міжнародна трудова 
міграція (посилення руху висококваліфікованих кадрів); 
міжнародне науково-технічне співробітництво й обмін 
(вихід на якісно новий рівень, зростання кількісних 
параметрів);

б) вторинні – міжнародні організації і правові інсти-
тути (створення спеціальних організацій, укладання кон-
венцій та угод); міжнародний бізнес (поява нових сфер 
діяльності та видів бізнесу, активізація бізнесу у сфері 
ікт та послуг у середовищі інтернет); міжнародна коо-
перація виробництва (зміна глобальних виробничих лан-
цюжків); міжнародна економічна інтеграція (появи нових 
форм міжнародної науково-технічної інтеграції, нових 
міжнародних стратегій).

на сучасному етапі необхідно розглядати новий 
напрям – міжнародне інформаційне співробітництво, до 
якого потребно віднести створення глобальної інфра-
структури збору, зберігання й обробки даних та їх обміну. 

виокремимо напрями інтернаціоналізації складових 
ез. на національному рівні така економіка може бути 
представлена як гармонійне поєднання і збалансований 
розвиток шести основних складників: науки, освіти, ікт, 
бізнесу, технологій (охоплюючи сферу виробництва) та 
інноваційних систем. це також доцільно визнати склад-
никами національної системи знань [8]. напрями інтерна-
ціоналізації цих складових представлено в табл. 2.

Представлені напрями інтернаціоналізації складників 
системи знань тісно пов'язані з інтеграцією національ-
ного ринку знань у світовій простір, гармонізацією націо-
нальних і міжнародних інститутів, залученням іноземних 
інвестиції. це також утворює вторинний рівень інтернаці-
оналізації ез.

таблиця 2 
напрями інтернаціоналізації складників національної системі знань 

складники напрями інтернаціоналізації

наука
Проведення міжнародно-кооперативних нддкр; створення міжнародних організацій і регуляторних 
інститутів, спільних наукових центрів; отримання міжнародних патентів, спільні публікації; при-
дбання науково-технічної інформації за кордоном; проведення міжнародних конференцій 

освіта
Прийняття міжнародних стандартів у сфері освіти; створення спільних освітніх організацій; обмін сту-
дентами; придбання освітньої літератури; включення в глобальну систему онлайн-освіти, бібліогра-
фічної системи тощо

ікт (сфера знань)
інтеграція національної системи науково-технічної інформації в міжнародні структури; підключення 
до глобальних сервісів у сфері знань; співробітництво у сфері збору й обробки даних, обмін даними; 
міжнародне співробітництво у сфері розвитку ікт-інфраструктури тощо

Бізнес
зовнішня торгівля знаннями (у всіх формах); створення спільних підприємств у сфері високих техно-
логій; зарубіжні інвестиції у нддкр; придбання окремих видів послуг; залучення висококваліфікова-
них фахівців із-за кордону тощо

технології долучення до міжнародних технічних стандартів; міжнародний обмін технологіями; купівля-продаж 
патентів та обладнання за кордоном

інноваційні 
системи

створення міжнародних технопарків; комерціалізація інновацій на світових ринках; інтернаціоналіза-
ція венчурного капіталу; прийняття міжнародних стандартів у сфері інновацій
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висновки. для визначення сутності ез доцільно 
використовувати історичний, політ економічний, техно-
логічний, ресурсно-факторний, соціальний підходи. ез 
потрібно розглядати на світовому, міжнародному, націо-
нальному, мезо-, мікро-, індивідуальному рівнях. ез має 
низку особливостей (поява нового способу виробництва, 
структурні зміни, трансформація моделі економічного 
зростання та ін.), які проявляються і викликають зміни 

у світовому господарстві. також у контексті переходу до 
ез необхідно розглядати зміни в окремих формах між-
народних економічних відносин та напрями інтернаціо-
налізації складників національніх систем знань (науки, 
освіти, ікт, бізнесу, технологій, інноваційних систем). 
у перспективних дослідженнях передбачається охарак-
теризувати зміни світогосподарської системи в контексті 
переходу до ез.
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аннотация. в статье предложены подходы к пониманию сущности экономики знаний и приведены уровни ее ис-
следования. определены особенности экономики знаний и их проявления на уровне мирового хозяйства. выделены 
соответствующие изменения отдельных форм международных экономических отношений и направления интернацио-
нализации составляющих национальной системы знаний.

ключевые слова: экономика знаний, мировое хозяйство, международные экономические отношения, интернацио-
нализация, национальная система знаний.

Summary. This paper suggests new approaches to understanding the essence of knowledge economy and indicates the 
levels of its study. It also identifies distinctive features of knowledge economy in the context of world economy as well as their 
effects at the level of world economy. The paper also highlights the respective changes of certain forms if international economic 
relations and trends for internationalization of the national knowledge system components.

Key words: knowledge economy, world economy, international economic relations, internationalization, national system 
of knowledge.



103

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

удк: 338.24:338.43

русак о. п.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри аналізу і статистики імені І. В. Поповича
Житомирського національного агроекологічного університету

паламарчук т. М.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри аналізу і статистики імені І. В. Поповича
Житомирського національного агроекологічного університету

Rusak O. P.
P(h) of economic sciences, associate professor,

associate professor of Analysis and Statistics 
department named after I. Popovich

Zhytomyr National Agroecological University
Palamarchuk T. M.

P(h) of economic sciences, associate professor,
associate professor of Analysis and Statistics 

department named after I. Popovich
Zhytomyr National Agroecological University

ідентиФікаціЯ риЗиків в уМоваХ ЗаБеЗпеченнЯ  
сталого роЗвитку аграрниХ підприЄМств

RISKS' IDENTIFICATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES ACTIVITY  
UNDER TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

анотація. у статті досліджено процес ідентифікації ризиків. охарактеризовано зовнішні та внутрішні ризик-фак-
тори, що визначають дієвість аграрних підприємств. Проаналізовано динаміку виробництва сільськогосподарської про-
дукції. уточнено сутність ризику. обґрунтовано групи моделей ідентифікації ризиків. виокремлено класифікаційні 
ознаки основних видів ризиків та запропоновано сучасний механізм їх уникнення.

ключові слова: ідентифікація ризиків, сталий розвиток, аграрні підприємства, управлінські рішення, економічні 
тенденції, модифікація, концентрація. 

постановка проблеми. необхідною умовою забезпе-
чення сталого розвитку аграрних підприємств є своєчас-
ний, неперервний та економічно обґрунтований процес 
ідентифікації ризиків, який певною мірою залежить від 
низки чинників, що забезпечують реалізацію цілей у часі. 
до таких слід віднести насамперед внутрішню систему 
керування і діапазон його гнучкості; ступінь узгодження 
інтересів працівників, фахівців, менеджерів і власників 
аграрного підприємства; рівень резервування площ сіль-
ськогосподарських угідь, інтенсивність використання 
виробничих потужностей, обладнання і технологій тощо. 
не менш важливими ризик-факторами є: система підго-
товки й перепідготовки кадрів; форма господарювання і 
власності; забезпеченість ресурсами; фінансова стабіль-
ність; рівень інфляції, маркетинг; імідж тощо. 

зважаючи на велику кількість внутрішніх та зовніш-
ніх чинників, що визначають дієвість аграрного підпри-
ємництва, питання ідентифікації ризиків, яке б сприяло 
ефективній роботі підприємства, залишається актуальним 
і зумовлює необхідність поглибленого дослідження.

аналіз останніх досліджень і публікацій. зростаючі 
теоретичні і практичні потреби у формуванні та розвитку 
цілісного уявлення про механізм ідентифікації ризиків 
у діяльності аграрних підприємств значною мірою відо-
бражені в наукових працях в.в. вітлінського, о.М. вілен-
чука, і.л. литвинчук, і.Є. Януль, с.М. Марущак, г.в. Єфі-
мової, о.в. Пащенко, с.к. разанова, о.а. Бурбели, 
о.М. ляшенко та інших учених. 

Процес реструктуризації аграрних підприємств поро-
джує нові аспекти даної проблеми, що вимагає подаль-
ших наукових досліджень.

Мета статті полягає у виявленні та обґрунтуванні тео-
ретичних і методологічних засад процесу ідентифікації 
ризиків в умовах сталого розвитку аграрних підприємств 
як одного з напрямів відродження пріоритетної галузі 
національної економіки.

виклад основного матеріалу дослідження. у межах 
сучасних трансформацій національної економіки харак-
терною особливістю розвитку аграрних підприємств 
стала залежність від структурних перетворень, що висту-
пають ефективним інструментом у подоланні кризових 
явищ. спосіб і характер їх господарювання зумовлюються 
регіональними відмінностями в темпах, засобах і методах 
уникнення ризиків, які стали ключовими в процесі фор-
мування кінцевих результатів. невиваженість політики 
державних органів влади щодо розвитку аграрних підпри-
ємств та недосконалість цінового механізму призвели до 
різкого зменшення основних показників продукції сіль-
ського господарства (табл. 1). аналіз їх структури вка-
зує на те, що три роки поспіль спостерігається зниження 
рівня виробництва продукції тваринництва на 4%, у т. ч. 
у господарствах населення – на 7%. обсяги виробництва 
рослинницької продукції в 2015 р. скоротилися на 2% 
порівняно з 2013 р., у т. ч. у господарствах населення – на 
3%, у сільськогосподарських підприємствах – на 2% від-
повідно. 
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очевидним є те, що господарства населення як 
суб’єкти аграрного виробництва, які впродовж останніх 
років активно взаємодіяли в ході господарської діяльності, 
зазнали руйнівного впливу з боку зовнішнього серед-
овища. за таких умов спроба налагодження економічно 
справедливих зв’язків і відносин між суб’єктами різних 
форм господарювання, за умови абсолютної мобільності 
ресурсів і цілеспрямованої політики державного регулю-
вання надають можливостей аграрному підприємництву 
закріпити потужну ринкову нішу з урахуванням євроін-
теграційних вимог. разом із тим в умовах невизначеності 
зміна поведінки підприємств через запровадження жор-
стких бюджетних обмежень, властивих ринковій еконо-
міці, супроводжується систематичними ризиками.

необхідність ідентифікації ризиків є ключовим завдан-
ням сучасності, оскільки здійснюється заради визначення 
параметрів ризикової ситуації (що може статися, де, коли, 
як та чому). Метою ідентифікації ризиків є виявлення та 
складання повного переліку можливих загроз, які можуть 
вплинути на діяльність аграрного підприємства. цей 
перелік має бути максимально повним, оскільки неіден-
тифіковані ризики представляють істотну небезпеку під 
час досягнення поставлених цілей, утрати контролю над 
процесами управління та координації діяльності підпри-
ємством, а також призводять до невикористання наявних 
можливостей розвитку. необхідною умовою проведення 
повної та всебічної ідентифікації ризиків є якість інфор-
мації, яка визначається достовірністю, об’єктивністю, 
своєчасністю, актуальністю, повнотою охоплення [3].

задля своєчасного та якісного виявлення фундамен-
тальних ризиків, що притаманні певному об’єкту, першо-
чергово постає потреба у визначеності сутності ризику як 
економічної категорії. у сучасній літературі однозначного 
трактування сутності категорії «ризик» відсутнє, оскільки 
це складне явище, що має багатоаспектні, а інколи про-
тилежні реальні основи: філологи визначають ризик, як 
можливість чогось небажаного (наприклад, утрата), еко-
номісти – як можливість відхилення фактичного резуль-
тату від запланованого, статистики – ймовірність настання 
визначеної небажаної події [1]. досить часто поняття 
ризику асоціюють із не менш важливими тлумаченнями, 
такими як «невизначеність», «ускладнення», «проблема». 
однак протиріччям такого поєднання є кожна конкретна 
ситуація на підприємстві, де «невизначеністю» слід ува-
жати відсутність та недостатність необхідної інформації 
для прийняття управлінського рішення; «ускладнення» 
проявляється у разі чіткого усвідомлення та впевненості, 
що негативна подія трапиться і призведе до негативного 
наслідку, тобто до «проблеми». зважаючи на зазначене, 

можна стверджувати, що ризик – це насамперед небез-
пека втрати ресурсів та недоодержання доходів унаслідок 
несприятливих ситуацій, пов’язаних із невизначеністю, 
ускладненістю, порушенням екосистем та соціосистем, а 
також проблемами, що виникають під час господарської 
діяльності підприємства в умовах неминучого вибору. 

вибір підходу до ідентифікації ризиків може залежати 
від досвіду і практичних навиків, поширених у веденні 
аграрного бізнесу, або ж від специфіки роботи конкрет-
ного підприємства. запорукою правильної модифікації 
даного процесу є ретельне та своєчасне виявлення дже-
рел, проблем або випадків (ситуацій). у цілому моделі 
ідентифікації ризиків можна визначити такими групами:

• ідентифікація, заснована на цілях: аграрні підпри-
ємства, розробляючи стратегію сталого розвитку, повинні 
зважати на те, що будь-які ситуації, які можуть загрожу-
вати досягненню мети (повністю або частково), визна-
ються ризиком; 

• ідентифікація, заснована на сценаріях: в аналітич-
ному процесі розробляються різноманітні сценарії, які 
можуть виступити альтернативними шляхами досягнення 
поставлених цілей або результатом аналізу взаємодії 
окремих ресурсів (сил), наприклад на ринку. Будь-який 
випадок, який зумовлює реалізацію сценарію небажаної 
альтернативи, ідентифікується як ризик;

• ідентифікація, заснована на систематизації або ж 
розподілу можливих джерел ризиків шляхом експертної 
оцінки. Базуючись на систематизації та попередньому 
досвіді, виконується анкетування, що в подальшому 
сприяє виявленню ризиків;

• загально-ризикова перевірка найбільш характерних 
відомих ризиків у загальному переліку, що дає можливість 
визначити їх відповідність щодо конкретної ситуації.

не менш важливою умовою здійснення процесу іден-
тифікації є виокремлення класифікаційних ознак осно-
вних видів ризиків в аграрному підприємництві, які три-
валий період позиціонують себе як доповнюючий елемент 
загальної економічної тенденції (рис. 1).

з-поміж багатьох видів ризиків найбільш помітними 
є політичні (Р1), оскільки саме вони впродовж останніх 
років проявляються, насамперед, у невизначеності полі-
тичної ситуації в країні та нестабільності економічного 
законодавства. задля зниження такого виду ризику, на 
нашу думку, необхідно відмовитися від існування страте-
гічних проектів у нестабільних регіонах, лобіювати про-
цес диверсифікованості аграрного виробництва на умо-
вах залучення міжнародних інститутів до фінансування 
проектів та зменшення податкового тиску. враховуючи 
особливості зовнішньоекономічного ризику, а саме мож-

таблиця 1
динаміка виробництва продукції сільського господарства, млн. грн.

показники роки 2015 р.  
до 2013 р., %2013 2014 2015

Продукція сільського господарства, всього 246109,4 251427,2 239467,3 97,3
сільськогосподарські підприємства 133683,1 139058,4 131918,6 98,7
господарства населення 112426,3 112368,8 107548,7 95,7
у тому числі:
- продукція рослинництва, всього 172131,2 177707,9 168439,0 97,9
сільськогосподарські підприємства 101297,0 105529,3 99584,7 98,3
господарства населення 70834,2 72178,4 68854,3 97,2
- продукція тваринництва, всього 73978,2 73719,3 71028,3 96,0
сільськогосподарські підприємства 32386,1 33528,9 32333,9 99,8
господарства населення 41592,1 40190,4 38694,4 93,0

Джерело: розраховано за даними [8] 
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• хеджування як засобу страхування вартості товарів 
або прибутку, а також валютних ризиків підприємства.

не менш дієвим заходом нейтралізації фінансових 
ризиків є диверсифікація, яка полягає у зменшенні рівня 
їх концентрації і використовується, як правило, для уник-
нення негативних наслідків. незалежно від того, який 
ризик мінімізується за допомогою диверсифікації, голо-
вний і єдиний принцип ризик-менеджменту – макси-
мально розподілити грошові вкладення між різноманіт-
ними активами, щоб уникнути значних фінансових утрат 
тоді, коли окремі активи стають збитковими під впливом 
зовнішніх і внутрішніх факторів.

залежно від конкретних напрямів і видів діяльності 
підприємство може використовувати диверсифікацію для 
зменшення таких видів ризику [7]:

• виробничого (диверсифікація видів діяльності й 
асортименту продукції);

• депозитного (диверсифікація депозитного портфеля 
шляхом розміщення вільних залишків грошових коштів 
не в одному, а декількох банках);

• кредитного (диверсифікація кредитного портфеля 
шляхом надання відстрочок платежу більшому колу 
покупців продукції з одночасним лімітуванням обсягу 
кредиту в розрахунку на одного клієнта);

• валютного (диверсифікація валютного портфеля 
шляхом формування «валютного кошика» для уникнення 
ризику вибору валюти);

• ризику реального інвестування (диверсифікація 
портфеля інвестиційних проектів за строками, регіонами 
і т. ін.).

ливість уведення обмежень на торгівлю й поставки аграр-
ної продукції та зміни митної політики, необхідно здій-
снювати ретельний підбір альтернативних каналів ринків 
збуту з обов’язковим урахуванням основних вимог щодо 
якості продукції, висунутими світовою спільнотою.

соціальні ризики (Р2) в аграрному підприємництві 
часто пов’язують із спорадчим ризиком, тобто нере-
гулярним, викликаним виключно рідкими явищами та 
форс-мажорними обставинами, що реалізуються з дуже 
низькою ймовірністю. крім цього, такий вид ризику зде-
більшого асоціюють із використанням людського фактору 
виробництва, джерелом якого є непередбачуваність пове-
дінки індивідуума, недобросовісність і ненадійність парт-
нерів та низька кваліфікація виробничого персоналу. 

наявність окремих негативних явищ призводить до 
отримання неповної та неточної інформації про динаміку 
техніко-економічних показників, параметрів нової техніки 
і технології та дезінформації про фінансове становище 
й ділову репутацію підприємства. такої ситуації можна 
уникнути у разі ретельного підбору кадрів з обов’язковими 
рекомендаціями від незалежних осіб та організацій, 
вивчення завірених аудиторами фінансових звітів за низку 
років, залучення проектувальника й підрядника, що мають 
високу кваліфікацію та досвід реалізації контрактів із чіт-
кими умовами й штрафними санкціями.

урахування коливання ринкової кон'юнктури, цін, 
валютних курсів, неправильний вибір ринків збуту в 
сукупності характеризують економічні ризики (Р3), ура-
хування яких надає гарантії щодо укладання довгостроко-
вих контрактів із чіткою фіксацією цін і штрафних санк-
цій, механізму перерахування 
валют через наявність маркетин-
гової політики.

низка фінансових ризиків 
(Р4) в господарській діяльності 
виникає внаслідок підвищення 
витрат на підприємстві, неза-
довільної фінансової політики 
підприємства, неефективного 
управління витратами, дохо-
дами і фінансовими результа-
тами. зовнішнє походження 
їх проявляється у загальному 
спаді обсягів виробництва в 
країні, збільшенні рівня інфля-
ції, уповільненні платіжного 
обігу, зменшенні рівня реальних 
доходів і купівельної спромож-
ності населення, нестабільності 
фінансового і валютного ринків, 
недостатній ліквідності фондо-
вого ринку тощо. 

уникнути такого виду ризи-
ків в аграрних підприємствах 
можна насамперед у разі від-
мови від сумнівної фінансової 
операції, однак досягти його 
зменшення можна лише за раху-
нок:

• установлення ліміту, тобто 
граничних сум витрат, продажу, 
кредиту;

• самострахування як опера-
тивного механізму подолання 
тимчасових труднощів на під-
приємствах, особливо в тих, чия 
діяльність піддається ризику;
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рис. 1. класифікаційні ознаки основних видів ризиків в аграрному підприємництві
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досліджуючи та ідентифікуючи ризики господар-
ської діяльності, важливо мати на увазі два моменти. Пер-
ший – це те, що всі види ризиків є взаємопов’язаними 
між собою, другий – це те, що ступінь дії окремого виду 
ризику на прийняття рішення різний (рис. 2).

ураховуючи основні цілі аграрного підприємства, яке 
орієнтоване на міжнародне середовище, та приймаючи 
рішення щодо забезпечення ефективної його життєдіяль-
ності, керівництво повинно брати до уваги рівень впливу 
ризиків, причому як у бік покращення, так і погіршення. 

так, зокрема, під час розподілу 
ресурсів та розробленні стратегії 
розвитку необхідно зважати на 
політичні ризики (Р1), структур-
ним підрозділам – на соціально-
економічні ризики (Р2, Р3), під 
час вибору цільового ринку – на 
фінансові ризики (Р4). однак варто 
пам’ятати, що позитивні резуль-
тати діяльності агарного підпри-
ємства великою мірою залежать 
від здатності підприємця належ-
ним чином організувати процес 
виробництва та прийняття безпо-
милкових управлінських рішень.

 висновки. дослідження про-
цесу ідентифікації ризиків дає 
змогу зробити висновок, що в 
умовах негативних економічних 

тенденцій задля забезпечення сталого розвитку аграрних 
підприємств необхідно розробляти превентивні заходи 
ризик-менеджменту, серед яких найвагомішими є: лімі-
тування, самострахування, хеджування та диверсифіка-
ція як найбільш обґрунтований і відносно менш витрат-
ний спосіб зниження ступеня ризику. така група заходів 
надала б можливість знизити ймовірність їх виникнення, 
а результат упровадження віддзеркалював би особливості 
управління та прийняття позитивних рішень в умовах 
можливих загроз або невикористаних можливостей. 
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рис. 2. процес прийняття управлінських рішень  
з урахуванням можливих ризиків
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аннотация. в статье исследован процесс идентификации рисков. охарактеризованы внешние и внутренние фак-
торы риска, определяющие действенность аграрного предпринимательства. Проанализирована динамика производства 
сельскохозяйственной продукции. уточнена сущность риска. обоснованы группы моделей идентификации рисков. вы-
делены классификационные признаки основных видов рисков и предложен механизм их избежания.

ключевые слова: идентификация рисков, стабильное развитие, аграрные предприятия, управленческие решения, 
экономические тенденции, модификация, концентрация.

Summary. There are analyzed the process of identifying risks. сharacterized the external and internal risk factors which de-
termine the effectiveness of agrarian business structures. еctimated the dynamics of agricultural production. Singled the essence 
of risk. Clarified the essence of the risk. Justified groups of risk identification models. Classification features the main types of 
risks and proposed the mechanism of it’s avoidance in the article .

Key words: risk identification, sustainable development, agricultural enterprises, administrative decisions, economic trends, 
modification and concentration.
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анотація. в умовах сьогодення важлива роль у функціонуванні підприємства відводиться грошовим коштам. 
у статті розглянуто науково-методичні підходи до визначення сутності та виявлення основних аспектів управління 
грошовими потоками підприємства. актуальність дослідження зумовлена тим, що в період кризових перетворень в еко-
номіці країни особливого значення набувають питання забезпечення достатнього рівня життєдіяльності підприємств. 
досліджено етапи управління грошовими потоками підприємства. згруповано актуальні проблеми, які виникають під 
час управління грошовими потоками підприємств в умовах кризи.

ключові слова: грошовий потік, управління грошовими потоками, грошові кошти, надходження, етапи управління.

постановка проблеми. у сучасних кризових умовах 
управління грошовими потоками підприємства є важли-
вим засобом підвищення ефективності його господарю-
вання. 

в умовах глобальної економічної кризи важливою 
умовою господарювання є комплексна оцінка стану під-
приємства, що набуває особливо важливого значення 
практично для всіх ланок фінансово-економічної системи. 
особлива увага приділяється підприємству як первинній 
і провідній одиниці економіки держави, оскільки саме 
тут створюються конкретні економічні блага, які стають 
першоосновою національного багатства [5, с. 36]. Фінан-
сово-господарська діяльність вітчизняних підприємств 
неможлива без наявності і руху грошових коштів, який 
і визначає вхідні та вихідні грошові потоки. визначення 
сутності поняття «грошовий потік», а також «управління 
грошовими потоками» є дискусійним питанням серед 
багатьох учених-економістів. нині через велику різно-
манітність поглядів та дискусій стосовно досліджуваного 
питання воно залишається недостатньо вивченим у науко-
вій літературі. необхідність подальшого дослідження сут-
ності та основних аспектів ефективного управління гро-
шовими потоками підприємства зумовлена тим, що без 
наявності грошових потоків на підприємстві неможливий 
жоден напрям його діяльності. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. сутність 
грошей у функціонуванні підприємства та шляхи їх над-
ходження досліджували такі вчені-економісти, як а. сміт, 
д. рікардо, к. Маркс, дж. кейнс. теоретичні та практичні 
аспекти сутності грошових потоків, а також управління 
грошовими потоками підприємства знайшли відобра-
ження у працях вітчизняних та закордонних учених, таких 
як: і.о. Бланк, М.д. Білик, Ф.Ф. Бутинець, в.М. гриньова, 
г.г. кірейцев, і.а. Маркіна, а.М. Поддєрьогін, Ю. Бріг-
хем, р. Брейлі, дж. ван Хорн та ін. ці науковці глибоко 
вивчали досліджуване питання, а також зробили значний 
внесок для подальшого його дослідження.

Мета статті полягає у дослідженні та подальшому 
уточненні сутності поняття грошових потоків, а також 
дослідженні основних аспектів управління грошовими 
потоками підприємства.

виклад основного матеріалу дослідження. у сьо-
годнішніх умовах функціонування вітчизняних підпри-
ємств великою проблемою є брак грошових коштів для 
виконання поточних зобов’язань. це відбувається через 
недостатнє залучення грошових коштів, а також нера-
ціональне їх використання. відомо, що основою будь-
якого підприємства є грошові потоки, саме це спонукає 
більшість науковців продовжувати дослідження стосовно 
питань сутності грошових потоків та, насамперед, про-
цесу їх ефективного управління.

забезпечуючи прибуткову діяльність підприємств, 
керівники здійснюють управління грошовими потоками. 
грошові активи є основою всіх сфер діяльності підпри-
ємства, опосередковують кругообіг капіталу на всіх його 
стадіях, підвищують ліквідність, платоспроможність і 
забезпечують фінансову стійкість підприємства. Пла-
тоспроможність і ліквідність прямо залежать від спро-
можності підприємства своєчасно і в потрібному обсязі 
генерувати грошові потоки. все це вимагає реалізації 
цілісної системи прогнозування, планування і контролю 
над грошовими потоками. в умовах фінансової кризи 
управління грошовими потоками підприємств є надзви-
чайно актуальним.

управління грошовими потоками підприємства є важ-
ливим елементом в організації його фінансово-господар-
ської діяльності. також управління грошовими потоками 
підприємства є необхідною функціональною стратегією, 
успіх якої виступає запорукою високих результатів під-
приємницької діяльності, конкурентоздатності та дина-
мічного розвитку підприємства [1, с. 108].

для підприємств, які працюють у кризовому серед-
овищі, головним є безперервний рух грошових коштів, 
який може забезпечити функціонування основної діяль-
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ності, оплату зобов'язань та здійснення соціального 
захисту працівників [11, с. 151]. дослідження й ана-
ліз руху та динаміки грошових потоків підприємства 
дає можливість виявити перевищення надходжень над 
зобов’язаннями й оцінити спроможність підприємства до 
самофінансування.

вчені-економісти стверджують, що сутність поняття 
грошових потоків можна трактувати по-різному, залежно 
від завдань аналізу [13, с. 102].

аналіз наукових досліджень свідчить про те, що існує 
велика кількість підходів до трактування сутності поняття 
грошового потоку як економічної категорії.

і.о. Бланк наголошує, що грошовий потік підприєм-
ства являє собою сукупність розподілених у часі надхо-
джень та виплат грошових коштів, які генеруються його 
господарською діяльністю [2, с. 315].

в.а. верба та о.а. загородніх трактують поняття гро-
шового потоку як різницю між кількістю отриманих та 
витрачених коштів [4, с. 75]. вищенаведене твердження 
поділяє і с.о. Москвін, стверджуючи, що сутність гро-
шового потоку обмежується поняттям різниці між грошо-
вими надходженнями й витратами [11, с. 45].

і. Балабанов пояснює сутність грошового потоку, 
передбачаючи обіг грошей, який протікає безпосередньо 
в часі. При цьому автор звертає увагу на те, що система 
відношень, яка виникає під час грошового потоку, носить 
фінансовий характер [1, с. 175]. 

МсБо № 7 «звіт про рух грошових коштів» трактує 
поняття «грошовий потік» як надходження і вибуття гро-
шових коштів та їхніх еквівалентів. грошові кошти скла-
даються з готівки в касі і депозитів до запитання [8].

д. ван Хорн та д. вахович зазначають, що грошові 
потоки підприємства – це: 

- потоки готівкових коштів, які мають безперервний 
характер; 

- власні обігові кошти.
чистий грошовий потік може утворюватися не лише 

за рахунок приросту чи скорочення власних обігових 
коштів, а й шляхом збільшення або зменшення таких 
видів активів та пасивів підприємства, як:

1) дебіторська заборгованість;
2) кредиторська заборгованість (поточні зобов'язання);
3) інші активи;
4) інші пасиви [3, с. 217].
о. дзюблюк визначає грошовий потік як базове дже-

рело для погашення позик та спосіб оцінки кредито-
спроможності підприємства. вчений уважає, що для 
розрахунку грошового потоку підприємства слід викорис-
товувати такі фінансові показники, як:

1) виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг);

2) кредиторська заборгованість;
3) інші поточні зобов'язання.
також о. дзюблюк стверджує, що дебіторська забор-

гованість не є частиною грошового потоку підприємства 
(адже існує достатня ймовірність перетворення її на сум-
нівну або безнадійну), а є наслідком неперетворення її в 
наявні грошові ресурси.

л.М. коваленко наголошує на тому, що грошовий 
потік – це надходження та вибуття грошових коштів та 
їх еквівалентів у результаті виробничо-господарської 
діяльності підприємств [6, с. 79]. Ми поділяємо думку 
л.М. коваленка та вважаємо необхідним під час визна-
чення сутності грошового потоку враховувати наявність 
виробничо-господарської діяльності підприємства.

управління грошовими потоками – один із найваж-
ливіших сегментів фінансової роботи на підприємстві, 

від ефективності організації якого залежать як поточні 
результати діяльності, так і майбутні темпи розвитку гос-
подарюючого суб’єкта [9, с. 247].

Метою ефективного управління грошовими потоками 
будь-якого підприємства є гарантування фінансової та 
економічної рівноваги шляхом коригування та збалансу-
вання обсягів надходжень та витрат грошових коштів гос-
подарюючого суб’єкта.

в умовах кризи для отримання бажаного економіч-
ного результату діяльності важливе місце посідають сво-
єчасний моніторинг фінансового стану підприємства та 
оперативне реагування на виявлені негативні показники, 
саме тому одним із важливих елементів управління гро-
шовими потоками підприємства повинна бути внутріш-
ньогосподарська інформація про фінансовий стан. 

Процес управління грошовими потоками підприєм-
ства повинен здійснюватися в рамках економічної полі-
тики підприємства та бути одним із важливих інстру-
ментів досягнення основної мети підприємницької 
діяльності – підвищення добробуту власників капіталу за 
рахунок збільшення щорічного прибутку та росту ринко-
вої вартості підприємства. 

і.о. Бланк стверджує, що процес управління грошо-
вими потоками підприємства охоплює такі етапи:

- забезпечення повного і достовірного обліку грошо-
вих потоків підприємства і формування необхідної звіт-
ності;

- аналіз грошових потоків підприємства в попере-
дньому періоді;

- оптимізація грошових потоків підприємства;
- планування грошових потоків підприємства в розрізі 

окремих їх видів [2, с. 320].
раціональне управління грошовими потоками підпри-

ємства є вагомим елементом процесу збільшення обігу 
його капіталу. отже, прибутковість діяльності підприєм-
ства прямо взаємодіє із системою управління грошовими 
потоками. Ми вважаємо, що систему управління грошо-
вими потоками підприємства доцільно реалізувати за 
допомогою певних етапів управління (рис. 1).

аналізуючи рис. 1, доцільно зауважити, що планування 
і прогнозування грошових потоків є елементами внутріш-
ньогосподарського фінансового прогнозування та пла-
нування на підприємстві, у результаті використання яких 
досягається узгодженість величини очікуваних грошових 
потоків із потребами фінансового забезпечення господар-
ських операцій підприємства в рамках його операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності [10, с. 416].

у рамках даного етапу важливим є проведення аналізу 
грошових коштів у періоді, що передував звітному. такий 
аналіз здійснить оцінку суми та рівня середнього залишку 
грошових активів підприємства, а також визначить ефек-
тивність використання грошових засобів із погляду лік-
відності підприємства та його здатності вчасно розра-
хуватися за зобов’язаннями [2, с. 332]. на нашу думку, 
основним завданням етапу прогнозування і планування є 
запровадження дієвого плану надходжень та видатків гро-
шових коштів підприємства в контексті окремих складни-
ків його господарської діяльності, який забезпечить без-
перервну платоспроможність.

наступним етапом є впровадження запланованих 
параметрів та подальше здійснення фінансово-господар-
ської діяльності. у рамках даного етапу, на нашу думку, 
доцільно: запровадити масштаб цін на товарний асорти-
мент підприємства; розробити основні аспекти ведення 
грошових розрахунків підприємства з клієнтами; розро-
бляти та впроваджувати методику залучення додаткових 
фінансових ресурсів для здійснення діяльності підпри-



109

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

ємства; розробляти та реалізову-
вати заходи, спрямовані на мобі-
лізацію фінансових ресурсів як 
із внутрішніх, так і з зовнішніх 
джерел.

Фінансовий контролінг 
передбачає побудову систем 
контролю над грошовими акти-
вами, моніторинг виконання 
планових показників фінансово-
господарської діяльності підпри-
ємства та дотримання встанов-
лених значень. реалізація даного 
етапу передбачає своєчасне 
виявлення відхилень величини 
та строків формування вхідних 
та вихідних грошових потоків 
від індикаторних величин; лока-
лізацію виявлених відхилень та 
проведення аналізу причин їх 
формування; своєчасне інфор-
мування фінансового мене-
джера про виявлене відхилення; 
обґрунтування та подання варі-
антів урахування відхилень під 
час прийняття подальших управ-
лінських рішень щодо управ-
ління грошовими потоками під-
приємства [10, с. 423].

ураховуючи мобільність гро-
шових коштів, доцільно відзначити, що навіть у корот-
костроковому періоді планові показники можуть не від-
повідати дійсності. саме тому важливими аспектами в 
системі управління грошовими потоками підприємства є 
коригування показників та оцінка досягнутих результатів.

для здійснення коригування фінансові менеджери 
можуть переглядати цільові (прогнозні та планові) показ-
ники формування грошових потоків підприємства; від-
строчувати формування вихідних грошових потоків 
шляхом здійснення пролонгації заборгованості, реструк-
туризації боргів; інкасувати відстрочені вхідні грошові 
потоки [10, с. 425].

в основі планування грошових потоків покладено 
грошові розрахунки, які сприяють підвищенню оборот-
ності активів і капіталу, забезпечують фінансову стій-
кість, надають прогнозну інформацію для розвитку, спри-
яють своєчасним виплатам фінансовим партнерам як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. отже, гро-
шові потоки пов’язані з ліквідністю, платоспроможністю 
та фінансовою здатністю підприємств ефективно вести 
господарську діяльність [6].

оптимізація грошових потоків підприємства грунту-
ється на збалансованості обсягів додатного та від’ємного 
грошових потоків. відсутність такої збалансованості при-
зводить до утворення дефіцитного і надлишкового грошо-
вих потоків, що однаково негативно впливає на діяльність 
підприємства.

негативні наслідки дефіцитного грошового потоку під-
приємства проявляються у зниженні ліквідності та рівня 
платоспроможності підприємства, що призводить до зрос-
тання кредиторської заборгованості, зростання тривалості 
фінансового циклу підприємства та зниження показників 
ефективності використання капіталу підприємства.

негативні наслідки надлишкового грошового потоку 
передусім проявляються у тому, що грошові кошти, які не 
задіяні в обороті підприємства, породжують значні аль-
тернативні витрати: втрачається реальна вартість тимча-

сово вільних коштів, унаслідок інфляції уповільнюється 
оборотність капіталу, через простій коштів втрачається 
частина потенційного доходу у зв’язку з утраченою виго-
дою від прибуткового розміщення коштів в операційному 
або інвестиційному процесі [9, с. 246].

отже, оптимізація грошових потоків є процесом 
вибору найкращих форм їх організації на підприємстві з 
урахуванням умов та особливостей здійснення господар-
ської діяльності. результати оптимізації грошових пото-
ків знаходять своє відображення у системі планів фор-
мування та використання грошових коштів у наступному 
періоді.

актуальні проблеми, які виникають під час управ-
ління грошовими потоками підприємств в умовах кризи, 
доцільно згрупувати так:

- відсутність розмежування управління грошовими 
потоками в розрізі операційної, фінансової та інвестицій-
ної діяльності;

- низькій рівень застосування в процесах управління гро-
шовими потоками сучасних інформаційних технологій;

- недотримання гнучкості планування грошових потоків;
- відсутність чітко розробленого процесу складання 

фінансових планів;
- низька ефективність використання грошових коштів 

у результаті здійснення підприємством зовнішньоеконо-
мічної діяльності;

- недотримання пропорцій розподілу грошових коштів 
для здійснення підприємством реальних та фінансових 
інвестицій;

- нераціональне встановлення інтервалів та методів 
планування;

- допущення помилок в обліковій документації та ін.
висновки. ефективне управління грошовими пото-

ками призводить до фінансової гнучкості підприємства, 
а саме збалансованості надходжень і видатків грошових 
коштів, збільшення обсягів продаж, оптимізації витрат 
за рахунок доцільного перерозподілу ресурсів, залучення 

 

ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

Прогнозування та планування 

Впровадження запланованих 
параметрів та подальше здійснення 
фінансово-господарської діяльності 

Фінансовий контролінг 

Коригування показників та оцінка 
досягнутих результатів 
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періоді, що передував 
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рис. 1. система управління грошовими потоками підиємства 
Джерело: сформовано автором на основі [9]
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кредитів на вигідних умовах, а також підвищення плато-
спроможності підприємства.

для підвищення ефективності управління грошовими 
потоками підприємства важливо дотримуватися таких 
рекомендацій: 

- узгоджувати стратегічні цілі підприємства з його 
фінансовими можливостями; 

- планувати довгострокові та короткострокові шляхи 
розвитку підприємства; 

- забезпечити оптимізацію грошових потоків та їх 
ефективне фінансування; 

- здійснювати постійний контроль над розподілом 
грошових коштів; 

- формувати резервні джерела фінансування; 
- підвищувати рівень залучення інвестицій до під-

приємства. 
отже, головне завдання підвищення ефективності 

управління грошовими потоками – забезпечення плато-
спроможності підприємства. Перспективним досліджен-
ням у цій галузі є вивчення проблем економічних збитків, 
які можуть виникнути в процесі неефективного управ-
ління грошовими потоками.
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аннотация. в сегодняшних условиях важная роль в функционировании предприятия отводится денежным сред-
ствам. в статье рассмотрены научно-методические подходы к определению сущности и выявлению основных аспектов 
управления денежными потоками предприятия. актуальность исследования обусловлена тем, что в период кризисных 
преобразований в экономике страны особое значение приобретают вопросы обеспечения достаточного уровня жизне-
деятельности предприятий. исследованы этапы управления денежными потоками предприятия. сгруппированы акту-
альные проблемы, которые возникают при управлении денежными потоками предприятий в условиях кризиса.

ключевые слова: денежный поток, управление денежными потоками, денежные средства, поступления, этапы 
управления.

Summary. In terms of today's important role in the functioning of the enterprise is given in cash. We consider the scientific 
and methodological approaches to defining the essence and identify the main aspects of cash management company. Relevance 
of the study due to the fact that during the crisis changes in the economy are particularly important issues to ensure a sufficient 
level of life companies. Studied stage cash management business. Grouped actual problems that arise in the management of cash 
flows for companies in crisis.

Key words: cash flow, cash flow management, cash receipts, management stages.
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проБлеМи МодерніЗаціЇ регіональноЇ  
автодорожньоЇ інФраструктури 

PROBLEMS OF MODERNIZATION  
OF REGIONAL ROAD INFRASTRUCTURE

анотація. у статті розглянуто проблеми модернізації автодорожньої інфраструктури Півдня україни. Проаналізо-
вано процеси використання коштів на розвиток автодорожньої інфраструктури за фактичними даними та заплановани-
ми. зроблено припущення стосовно можливих напрямів пошуку фінансування ремонтних робіт. розроблено рекомен-
дації щодо залучення приватного сектору та розглянуто особливості проведення тендерів у цій галузі.
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постановка проблеми. залучення приватного сек-
тору до співробітництва з державою над об’єктами дер-
жавної власності обґрунтовується фінансовою необ-
хідністю та має приносити певний економічний ефект. 
економічний ефект від партнерства держави і приватного 
сектора для суспільства полягає в тому, що воно одержує 
якісніші суспільні блага і послуги за зменшення витрат. 
Партнерство сприяє розвитку ринкових відносин, приват-
ної ініціативи і приватного підприємництва [1, с. 13]. 

у власності держави є об’єкти автодорожньої інфра-
структури, реконструкція яких та подальша ефективна 
експлуатація можливі лише за умови залучення приват-
ного сектору, оскільки такі об’єкти розташовані по всій 
території україни. застосування механізмів державно-
приватного партнерства у організаційно-економічному 
та бюджетному регулюванні регіонального розвитку роз-
глядається у світовій практиці як один із ключових шля-
хів забезпечення сталого регіонального розвитку, що дає 
змогу підвищити ефективність використання бюджетних 
ресурсів та активів регіону [2, с. 51].

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
транспортної інфраструктури та окремо її автодорож-
нього складника розглядали у своїх роботах в. Шинка-
ренко, в. Бондар, і. дмитрієв, М. Бурмака, т. Блудова, 
а. Безуглий та ін., а питання задіяння державою проектів 
державно-приватного партнерства розглядали о. голо-
вінов, о. тофанюк, і. чалий, н. Бондар, серед зарубіж-
них: в. варнавський, е. Бондаренко, л. Єфімова, в. Яку-
нін [2; 3]. але залишаються недостатньо висвітленими 
питання залучення приватних партнерів до співробітни-
цтва та заохочення їх до співпраці. 

Мета статті полягає у пошуку напрямів можливого 
вирішення проблем ефективного ремонту автодоріг регі-
ону із залученням приватного сектору.

виклад основного матеріалу дослідження. одеський 
регіон займає одне з останніх місць за станом автомобіль-
них доріг, оскільки частина автодоріг у критичному стані 
вже перейшла 50%, але найгіршою на території одесь-
кої області є траса одеса – рені. автомобільна дорога 
одеса – рені, яка позначена на карті як М-15, є дорогою 
міжнародного значення, що співпадає з частиною євро-

пейського автомобільного маршруту е-87 «одеса – кон-
станца – ізмір – анталія» та є частиною європейського 
коридору «чорноморське економічне співтовариство». 
автомобільна дорога закінчується в населеному пункті 
рені, де знаходиться пропускний пункт, що веде до руму-
нії. траса одеса – рені має стратегічне значення, оскільки 
з’єднує п’ять портів (одеській, іллічівський, Білгород-
дністровський, ізмаїльський та порт рені) та дев’ять 
районів одеської області. 

загальна протяжність даної автодороги – 284,4 км. важ-
ливість її для розвитку регіону не викликає сумнівів, проте 
це не є аргументом для забезпечення відповідного рівня 
обслуговування. за оцінкам стану даної траси на початок 
2016 р., тільки 6 км не потребують ремонту, а близько 60 км 
мають гострий аварійний стан. оскільки ця автодорога є 
частиною міжнародного транспортного коридору, вона 
входить до маршрутів слідування великовантажних авто-
поїздів. активний рух вантажного транспорту, рух із пере-
вищенням вагових норм та невідповідний стан дорожнього 
полотна – причини постійного погіршення стану дороги. 
нині через технічний стан дорожнього покриття вантажні 
перевезення трасою суттєво скоротилися, а пасажирські 
перевезення майже відсутні, оскільки населення корис-
тується послугами залізничного транспорту, умови якого 
більш комфортні та безпечні. 

для реконструкції траси М-15 було запропоновано два 
проекти, один з яких розрахований на тривалу перспек-
тиву – будівництво автобану «з нуля». це доволі об’ємний 
проект, який включає не тільки будівництво самої дороги, 
але також будівництво залізничної колії та паромної пере-
прави. такий комплекс має надати одеській області мож-
ливість стати пунктом пропуску до Європейського союзу, 
тобто забезпечить регіон транзитними перевезеннями, які 
будуть постачатися торговим шляхом китай – Європей-
ській союз, що проходить через азербайджан, грузію, 
україну та румунію. наявність такого торгового шляху 
надасть можливість одеському регіону суттєво підви-
щити свою міжнародну економічну роль. упровадження 
такого довготривалого проекту, розрахованого приблизно 
на три роки, потребує витрат у розмірі декількох мільяр-
дів доларів, що на даний час не є можливим для україни.
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таким чином, транспортним відділом одеської 
облдержадміністрації прийнято рішення про реалізацію 
другого масштабного проекту – реконструкційного. на 
початку 2016 р. визначили, що ремонт траси по всій її 
протяжності є неможливим, тому планувалося провести 
ремонт найгірших ділянок, а саме 80 км дороги. для запо-
бігання виникненню ризику корупційних схем частину 
траси М-15, що планувалося ремонтувати, було розбито 
на окремі ділянки загальною протяжністю кожної близько 
5 км, тендер проводився окремо для кожної ділянки, але 
не було визначено, що один претендент не може виграти 
конкурс на реконструкцію декількох ділянок, що знеці-
нює прагнення до виключення ризику корупції. 

на конкурс залучалися державні та приватні компанії, 
у тому числі іноземні з великим досвідом роботи, а якість 
і підхід компаній планувалося ретельно контролювати з 
метою оцінки їх діяльності для участі у наступному кон-
курсі. однак дроблення обсягів виконання робіт на такі 
короткі ділянки призвело до небажання іноземних пре-
тендентів приймати участь у тендері. Просування прак-
тики із залученням місцевих виконавців є позитивною 
тенденцією, оскільки це сприяє розвитку регіону, але 
у такому разі слід об’єктивно оцінювати якість робіт, 
що ними виконується. іноземні виконавці забезпечують 
більш високу якість, що суттєво впливає на вартість робіт. 

Фінансування ремонту траси М-15 здійснювалося за 
новою схемою, з чотирьох джерел, за рахунок яких були 
отримані такі суми:

– обласний бюджет – 100 млн. грн.; 
– державний бюджет та бюджет «укравтодору» – 

запланована сума видатків мала становити 500 млн. грн. 
(15% від загальної суми), але фактична знизилася до 
399 млн. грн.: 297 млн. грн. у вигляді кредитних коштів за 
попередні роки, та 102 млн. грн. із держбюджету;

– державний фонд регіонального розвитку – 
134 млн. грн.;

– надходження з одеської митниці – 92 млн. грн.
отже, загальна сума становила 725 млн. грн., а вар-

тість робіт із ремонту 80 км траси М-15 визначили у роз-
мірі, близькому до 1 млрд.100 млн. грн. таким чином, 
наявне фінансування покривало лише 56 км траси задо-
вільної якості. незважаючи на недостатність фінансу-
вання, у березні 2016 р. була розпочата реконструкція 
траси М-15, а вже у вересні була потрібна додаткова сума 
в розмірі 500 млн. грн., що дає змогу припустити помил-
ковість або неточність визначеної раніше вартості. тем не 
менш, на початок жовтня 2016 р. виділено ще 54 млн. грн. 
на ремонт даної траси. 

для додержання термінів та контролю якості вико-
нання робіт біля кожної ділянки, де ведуться роботи з 
реконструкції, планувалося встановити відеокамери, які 
працюють на сонячних батареях. на даний час установ-
лено чотири камери на трьох ділянках загальною про-
тяжністю 15 км, але контроль лише на 15 км із 278 необ-
хідних не надасть навіть мінімальної інформації. таким 
чином, слід у подальшому розвивати мережу відеокамер, 
оскільки наявність таких камер дає змогу не тільки забез-
печити прилюдність результатів виконання робіт, але й 
здійснювати контроль над приватним партнером із боку 
держави. до того ж це відповідає напрямам реформи 
дорожнього господарства, згідно з якими над усіма робо-
тами, що проводяться в дорожньому господарстві, має 
здійснюватися громадський контроль. у подальшому 
встановлені камери дадуть змогу спостерігати над інтен-
сивністю руху транспортних засобів дорогою, над візу-
альною оцінкою перевищення вагових та габаритних 
норм тощо, тобто здійснювати збір статистичних даних.

гарантійний строк якості траси одеса – рені після 
ремонту становитиме 10 років. згідно з рекомендацій-
ними гарантійними термінами експлуатації автомобіль-
них доріг, визначеними в додатку 10 до п. 1.10 «Порядку 
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом 
(реконструкцією, капітальним ремонтом) автомобільних 
доріг», це є максимальним гарантійним терміном для зем-
ляного полотна, а гарантійний термін експлуатації дорож-
нього одягу – три роки [4, с. 3]. однак слід ураховувати, 
що ремонт дороги ведеться по незв’язаним між собою 
ділянкам, унаслідок чого за тривалого ремонту їх якість 
суттєво знизиться. не пізніше ніж через 10 років рекон-
струйовані ділянки за відсутності ремонту почнуть руйну-
ватися, і це за умови, що протягом 10 років даною трасою 
не буде здійснюватися рух перевантажених транспортних 
засобів, в іншому разі руйнування полотна почнеться вже 
за три-чотири роки. Можна констатувати, що ремонт, що 
проводиться в 2016 р., матиме тимчасовий ефект та вико-
ристання коштів на такий ремонт не буде раціональним, 
якщо в найближчий час не буде проведено ремонт решти 
траси. 

Підвищення якості виконання робіт супроводжу-
ється потребою у скороченні термінів виконання робіт. за 
2016 р. виконано реконструкцію усього 56 км дорогі за 
наявності незадовільного стану на 222 км. у разі збере-
ження темпів виконання робіт реконструкція траси закін-
читься приблизно через чотири роки, що є неприпусти-
мим у наявних умовах. це доводить необхідність більш 
швидкої реконструкції решти ділянок, при цьому треба 
орієнтуватися на скорочення строків виконання робіт і на 
збільшення їх обсягів. Потрібно виконувати реконструк-
цію 110 км дороги на рік, що дасть змогу закінчити рекон-
струкцію траси за два роки. 

крім того, потрібно вирішити питання з фінансуван-
ням, яке є критично недостатнім. необхідно розробити 
заходи, які дадуть змогу виконувати роботи з реконструк-
ції в запланованих обсягах, а саме мінімум 100–110 км 
на рік. реконструкція вказаної протяжності автомобільної 
дороги обійдеться у 1 512,5 млн. грн., що більше, ніж у 
2016 р., майже у два рази – на 733,5 млн. грн. це доводить 
необхідність залучення приватного сектора до виконання 
робіт, у тому числі в частині фінансування. залучення 
державою приватного бізнесу є й однією з основних сві-
тових тенденцій у розвитку транспорту. При цьому таке 
залучення відбувається у найрізноманітніших формах – 
від контрактів на управління діючими об’єктами до пере-
дачі приватним компаніям повного циклу будівництва та 
експлуатації нового об’єкта інфраструктури [3, с. 1].

у зв’язку із підвищенням вимог до виконання робіт із 
реконструкції дороги пропонується проведення двох турів 
тендеру. через необхідність підвищення конкурентоспро-
можності вітчизняного виробника та створення умов для 
розвитку їх конкурентних переваг слід проводити перший 
тур торгів саме для вітчизняних претендентів. Якщо під 
час укладання договорів на реконструкцію інших діля-
нок траси держава вимагатиме фінансової участі приват-
них партнерів щонайменше у розмірі 20%, то це надасть 
певні переваги для держави, а саме дасть змогу зменшити 
розміри фінансування. Якщо приватний партнер прийме 
умови держави та візьме на себе забезпечення 302,5 млн. 
грн., то державне фінансування порівняно з 2016 р. під-
вищиться до 1 210 млн. грн. додаткові 431 млн. грн. має 
бути забезпечено за рахунок інтенсифікації роботи одесь-
кої митниці, яка, згідно з планом, у 2016 р. мала профінан-
сувати більше 400 млн. грн. 

отже, розглянемо окремо кожне джерело фінансу-
вання:
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1) обласний бюджет має становити щонайменше 
200 млн. грн.;

2) державний бюджет та бюджет «укравтодору» –  
500 млн. грн.; 

3) державний фонд регіонального розвитку – 150 млн. 
грн.; 

4) надходження з одеської митниці – 360 млн. грн.
таким чином, окрім збільшення надходжень від 

роботи митниці, слід збільшити видатки з обласного 
бюджету на 100 млн. грн., із державного бюджету – на 
47 млн. грн., із державного фонду регіонального розви-
тку – на 16 млн. грн. усе це доводить, що залучення при-
ватного сектору та часткове фінансування за його рахунок 
є вкрай необхідними для розвитку автодорожньої інфра-
структури україни та доведення її до належного стану, 
який відповідатиме мінімальним вимогам європейського 
рівня автомобільних доріг.

Якщо на запропоновані умови не погодиться ніхто з 
вітчизняних приватних компаній, то необхідно провести 
другий тур, який буде включати іноземних учасників, але 
тендери на ділянки протяжністю 5 км не зможуть привер-
нути їх увагу. отже, слід буде збільшити протяжність діля-
нок усюди, де це можливо. такий захід буде виправданим, 
оскільки ризики виникнення корупційних схем за участі 
іноземних учасників будуть мінімальними, а небажання 
іноземних претендентів приймати участь у конкурсі може 
зрости у зв’язку з економічною недоцільністю виконання 
робіт у малих обсягах. 

незалежно від того, вітчизняні чи іноземні приватні 
учасники будуть виконувати роботи з реконструкції траси 
М-15, слід розробити заходи, які привернуть увагу при-
ватних партнерів, отже, треба запропонувати певні пільги 
для них, які дадуть їм змогу компенсувати свої вкладення 
в реконструкцію дороги. Якщо переможцем тендеру буде 
вітчизняний виробник, то можливо запропонувати йому 
податкові або митні пільги у розмірі суми вкладених 
коштів на протязі двох років. Якщо переможцем стане 
іноземна компанія, держава може запропонувати їй отри-
мання певної частини надходжень від користування доро-
гою на протязі певного періоду, доки не буде повністю 
виплачена частка фінансування приватного партнера.

Перевага держави за часткового фінансування вико-
нання робіт приватним партнером полягає у тому, що 
необхідна сума виділяється не повністю, хоча недовидану 
суму не можна враховувати як економію, оскільки через 
податкові пільги приватному партнеру держава недоотри-
має ці кошти в бюджет. це полегшить фінансування, та з 
урахуванням його недостатності роботи будуть виконува-
тися швидше із залученням приватного партнеру. 

основні принципи запропонованих заходів наведено 
в табл. 1.

Якщо державі не вдасться укласти договори на всі 
ділянки дороги, що залишилися, із залученням до фінан-
сування приватних партнерів, то навіть на окремих ділян-
ках державі вдасться скоротити фінансування кожного 

кілометра дороги на 1,9 млн. грн. порівняно з 2016 р. 
оптимальним буде варіант, за якого договори із сумісним 
фінансуванням будуть укладені на всі 110 км, але навіть 
часткова реалізація цього варіанту буде прийнятною для 
держави.

за умови, що на протязі двох-чотирьох років траса 
М-15 одеса – рені буде повністю реконструйована, тер-
мін її експлуатації на задовільному рівні не перевищить 
п’яти років, якщо будуть спостерігатися порушення ваго-
вих норм під час перевезення та недотримання обмежень 
у русі в літній період. таким чином, збільшення обсягів 
перевезень вантажів до 30 млн. т, як це вже було в 2008 р., 
поступово скоротиться до тих обсягів, що є зараз, а над-
ходження від користувачів автодороги також скоротяться, 
що обмежить накопичення коштів на утримання дороги. 
таким чином, ситуація з наявним станом дорожнього 
покриття та супутнього сервісу знову повториться. 

обсяги пасажирських перевезень відрізнятиме анало-
гічна тенденція. але низький рівень міжнародних паса-
жирських перевезень вплине на певну частину ринку 
послуг на україні, а саме на розвиток туризму, оскільки 
на території країни знаходяться гори, де є багато гірсько-
лижних курортів, розвинений «зелений» туризм, чорне 
море, прибережна зона якого насичена місцями літнього 
відпочинку. україну також відрізняє велика кількість істо-
рично відомих археологічних пам’яток, наявність куль-
турних центрів, де збереглася архітектурна спадщина 
країни – замки, фортеці, храми. усе це робить україну 
досить привабливою для самих українців та для інозем-
них туристів, і одеська область не є винятком, оскільки 
також є зоною, де багато можливостей для відпочинку 
іноземних туристів. окрім того, через одеську область, а 
саме трасою одеса–рені, пролягають маршрути до інших 
областей, які суттєво ускладнюватимуться у разі зни-
ження якості дороги до такого рівня, що є зараз. таким 
чином, технічний стан автодороги М-15, а також розвиток 
та досконалість дорожнього господарства на цьому від-
різку транспортного коридору тісно взаємопов’язані та 
безпосередньо впливають на туристичну галузь не тільки 
одеського регіону, але й інших регіонів країни.

Повний ремонт траси М-15, окрім міжнародних ван-
тажних та пасажирських перевезень, зможе впливати на 
місцеві перевезення. розширення виробничих зв’язків 
дасть змогу збільшити внутрішній регіональний продукт 
та більшою мірою забезпечити ринки місцевою продук-
цією. але під час розвитку регіону, крім якості дорож-
нього покриття траси М-15, слід також ураховувати інші 
її технічні характеристики. нині ширина проїжджої час-
тини траси М-15 становить 7,5 м, тобто ця дорога має дві 
полоси в обидві сторони. за економічного та виробни-
чого розвитку регіону збільшення обсягів перевезень, як 
вантажних, так і пасажирських, стане неможливим через 
недостатню пропускну здатність траси М-15 навіть за 
задовільного технічного стану дорожнього полотна. 
отже, у подальшому слід повернутися до першого про-

таблиця 1 
принципи та умови співробітництва держави та приватного сектору під час реконструкції траси М-15 
учасник угоди наявність умов Фінансування обсяги робіт важіль впливу

вітчизняний приват-
ний партнер високі вимоги до 

якості виконання робіт
не менш ніж 20% влас-
них коштів

ділянки приблизно по 
5 км

Податкові або митні 
пільги

іноземний приватний 
партнер ділянки від 5 до 30 км виплати з надходжень

Переваги держави Підвищення якості 
дорожнього полотна

скорочення обсягу 
видатків

Більша протяжність 
відремонтованої час-
тини траси М-15

залучення фінансу-
вання з боку приват-
ного сектору

Джерело: розроблено автором
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екту, що був запропонований, або виконати хоча б ту 
його частину, що стосується безпосередньо дороги без 
додаткових структур, а саме будівництво автомобільної 
дороги високої якості «з нуля». При цьому проектом 
має бути заплановано розширення дорожнього полотна 
траси, що призведе до поліпшення його транспортно-екс-
плуатаційних характеристик. розширення дороги, крім 
збільшення кількості смуг руху, також має враховувати 
будівництво зручних транспортних розв’язок та будівни-
цтво додаткових споруд, що належать до автотранспорт-
ної інфраструктури, тощо. розроблення та впровадження 
нового, більш глобального проекту зумовлені потребою 
у розширенні наявної дороги та підвищенням характе-
ристик її якості до європейського рівня. усе це дасть 
змогу не тільки підтримувати та підвищувати рівень 
виробництва та торгівлі в регіоні, але й в подальшому 
збільшити обсяги транзитних перевезень, залучаючи до 
україни транспортні потоки, котрі останнім часом йдуть 
через Білорусь, Молдову та росію.

Можна передбачити також планування переваг у 
майбутньому будівництві для приватних партнерів, які 
нині задіяні в реконструкції траси М-15 на більш вигід-
них для держави умовах. розроблення механізму заді-
яння таких переваг потребує особливої уваги та точності 
задля запобігання виникнення дискримінаційних умов, 
що може негативно відобразитися на майбутній реаліза-
ції такого масштабного проекту. водночас під час при-
йняття рішення про нове будівництво дороги М-15 із 
можливістю розширення обсяги робіт будуть настільки 
великими, що реалізація проекту одним виконавцем буде 

неможливою, що автоматично знімає більшу частину 
дискримінаційних ознак.

висновки. таким чином, розглянувши перспективи 
розвитку траси М-15 одеса – рені, можна зробити такі 
висновки:

1) необхідними є розроблення та впровадження про-
екту, який ураховуватиме не тільки будівництво нового 
дорожнього полотна, але і його розширення для збіль-
шення кількості смуг руху;

2) нині реалізація масштабного проекту будівництва 
нової траси не є можливою через відсутність відповідних 
ресурсів, у тому числі фінансових;

3) неможливість будівництва нової траси не озна-
чає відсутність необхідності ремонту наявної дороги для 
поліпшення її експлуатаційних характеристик;

4) проведення ремонтних робіт на рівні більш вищому, 
ніж ямковий ремонт, потребує значних фінансових вкла-
день, що викликає невідкладну потребу у залученні капі-
талу приватного сектора до співробітництва із державою;

5) за неможливості зробити трасу М-15 повністю або 
частково платною, що дало би приватному сектору змогу 
отримувати прибуток, для залучення вітчизняних або інозем-
них приватних партнерів слід розробити певні пільгові меха-
нізму, які дадуть їм змогу відшкодувати вкладені ними кошти;

6) для подальшого регіонального розвитку слід 
надати вітчизняним виробникам першочерговість участі в 
тендері на ремонт траси, що певним чином можна розгля-
дати як дискримінаційні умови, але це не є дійсним для 
іноземних учасників, поки вони проявляють незацікавле-
ність через дрібність тендерів, що проводяться.
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аннотация. в статье рассмотрены проблемы модернизации автодорожной инфраструктуры Юга украины. Проана-
лизированы процессы использования средств на развитие автодорожной инфраструктуры по фактическим данным и за-
планированным. сделаны предположения относительно возможных направлений поиска финансирования ремонтных 
работ. разработаны мероприятия по привлечению частного сектора и рассмотрены особенности проведения тендеров 
в этой области.

ключевые слова: финансирование, автомобильные дороги, реконструкция, частно-государственное партнерство, 
контроль качества работ, преимущества сотрудничества.

Summary. Considered a problems of modernization of the road infrastructure of the South of Ukraine. The processes of 
using funds for the development of road infrastructure were analyzed based on actual data and planned. Assumptions are made 
regarding possible directions for finding financing for repair work. Have been developed measures to attract the private sector. 
Peculiarities of holding tenders in this field were considered.

Key words: financing, car roads, reconstruction, public-private partnership, quality control of works, advantages of cooperation.
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анотація. у статті розглянуто підходи до виявлення причин змін резервів очікуваних або зазнаних збитків для гру-
пи активів «кредити клієнтам». для виявлення причин змін резервів проведено факторний аналіз на рівні групи активів 
та індивідуальному рівні. еліміновано низку факторів (портфель непідконтрольної вітчизняному уряду території), які 
могли суттєво спотворювати дані про якість кредитного портфеля. виокремлено низку факторів першого та другого 
порядків, які мають різний вплив на резерви, а також суттєвий вплив на зміну резервів, зокрема очікувані надходження, 
ймовірність дефолту та курс валют.

ключові слова: факторний аналіз, аналіз резервів банку, резерви під кредити, курс валют, імовірність дефолту, екс-
позиція під ризиком, очікувані грошові потоки.

постановка проблеми. важливість банківської сис-
теми як галузі економіки важко переоцінити. Проблеми 
у фінансовій сфері породжують ланцюгову реакцію нега-
тивних змін у всіх сферах суспільного життя, тому одним 
із важливих складників аналізу діяльності будь-якого 
суб'єкта господарювання, зокрема і банку, є аналіз ризи-
ків. вплив ризиків у системі бухгалтерського обліку відо-
бражається, зокрема, у формі резервів. розуміння факто-
рів, які впливають на зміну обсягів резервів, дає змогу 
завчасно змінювати підходи до управління активами, які 
піддаються впливу ризиків. аналіз ступеня важливості 
факторів впливу на результативний показник є одним із 
завдань факторного аналізу. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоре-
тичні основи факторного аналізу описані в багатьох під-
ручниках та поглиблено вивчені в монографіях, зокрема, 
вченими н.в. Мішеніною, г.а. Мішеніною, і.Є. Яровою 
[1], а також с.л. Блюміним, с.Ф. сухановим та с.в. чебо-
тарьовим [2]. теоретичні напрацювання є основою для 
практичного застосування. 

резерви та ризики як одні з об'єктів дослідження 
вивчалися в контексті досліджень із питань економічної 
безпеки підприємства, зокрема в монографії л.в. гни-
лицької [3]. Факторний аналіз резервів розглядався за три-
факторною моделлю в роботі і.Б русієвої [4]. у дисерта-
ції н.в. Хорохординої розглядалася двухфакторна модель 
резерву та її вплив на продуктивність сільськогосподар-
ського підприємства [5]. з огляду на особливості резер-
вування у фінансовій установі, вважаємо за необхідне 
вивчити питання факторного аналізу резервів банку як 
окремого об'єкту дослідження. 

виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Факторний аналіз зазвичай застосовують на 
рівні підприємства чи галузі, інколи – групи активів. окрім 
того, дослідження стосуються різних сфер економіки. вва-
жаємо, за необхідне врахувати особливості здійснення 

банківської діяльності та поглибити рівень деталізації, що 
дасть змогу під час аналізу виявити перелік факторів, які 
впливають на якість активів на індивідуальному рівні як 
основу для прийняття управлінських рішень. 

Мета статті полягає у виявленні факторів, які впли-
вають на зміну обсягів резервування за активами. для 
досягнення поставленої мети виокремлено низку завдань: 
визначити рівні деталізації факторного аналізу, провести 
факторний аналіз на рівні агрегованих даних об’єктів 
обліку та індивідуальному рівні; вивчити механізм роз-
рахунку резервів як бази для встановлення факторної 
моделі. 

виклад основного матеріалу дослідження. Фактор-
ний аналіз забезпечує комплексне та системне вивчення 
та вимір впливу факторів на величину результативних 
показників. виділяють різні види факторного аналізу: 
детермінований та стохастичний, одноступеневий та 
багатоступеневий, ретроспективний та перспективний 
[1, с. 49]. у даному дослідженні здійснюватимемо детер-
мінований ретроспективний аналіз. Фактори, що впли-
вають на рівень резервів, можна групувати, відповідно, 
маємо нагоду здійснити не лише одноступеневий, але й 
багатоступеневий факторний аналіз. 

Факторний аналіз резервів банку можливо здійснити 
на багатьох рівнях починаючи від рівня банку загалом (на 
рівні установи), продовжуючи аналізом окремих груп та 
закінчуючи аналізом резервів на рівні окремого активу. 
для того щоб проаналізувати фактори, які вплинули на 
обсяги та зміни в резервуванні, слід згадати методику роз-
рахунку резервів. 

аналіз на груповому рівні здійснюватимемо на рівні 
банку, тобто з офіційної звітності. ураховуючи характер 
наданої інформації у звітності різних банків, об’єктом 
дослідження оберемо резерви Пат «райффайзен Банк 
аваль», інформація у звітності якого дає змогу провести 
факторний аналіз на рівні об’єктів обліку. резерви очіку-
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ваних або зазнаних збитків (loan loss allowance – автор-
ський переклад) формуються для відображення реальної 
вартості активів, які оцінюються на предмет зменшення 
корисності. вони формуються за такими групами активів, 
як кредити клієнтів, цінні папери, інші фінансові та нефі-
нансові активи, а також інші активи, які є достатньо якіс-
ними і куди включаємо заборгованість банків та грошові 
кошти, які також резервуються. 

Можемо визначити вплив таких факторів на резерви 
очікуваних або зазнаних збитків (р. о/з збитків), як обсяг 
активів, імовірність дефолту та забезпечення, що співвід-
носиться із формулою розрахунку цих резервів згідно з 
інструкцією № 351 [6]:

р. о/з збитків = EAD*PD*LGD,              (1)
де EAD – експозиція під ризиком (балансова вартість 

активів до врахування резервів); 
PD – імовірність виникнення збитків;
LDG – рівень збитків у разі виникнення збиткової 

події. 
рівень збитків можливо визначати трьома методами: 

ринковим, методом працюючих активів (workout LGD – 
авторський переклад) та методом вбудованого ризику 
(implied market LGD – авторський переклад)) [7, с. 6]. 
сучасна модель оцінки ризиків будується на методі пра-
цюючих активів, що передбачає врахування всіх очіку-
ваних платежів за активом, скоригованих на можливість 
та витрати на їх отримання та реалізації [7, с. 7]. загалом 
показник рівня збитків (LGD) розраховується так: 

LGD = 1- Забезп.
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

 

Р. о з⁄ збитків = EAD ∗ PD ∗ �1 −  
Забезп.
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 � = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗ 𝑃𝑃𝐸𝐸 ∗

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − Забезп.
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

=  

= (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − Забезп. ) ∗ 𝑃𝑃𝐸𝐸  

Р. о з⁄ збитків = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ∗ 𝑃𝑃𝐸𝐸 

Р. о з⁄ збитків = ��
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

(1 + 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

−
Забезп.∗ 𝑘𝑘ліквід

(1 + 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒)𝑛𝑛 � ∗ 𝑃𝑃𝐸𝐸 

Р. о з⁄ зб.ін.вал. = �∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
(1+𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒)𝑛𝑛

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − Забезп.∗𝑘𝑘ліквід

�1+𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒�
𝑛𝑛 : 𝑣𝑣� ∗ 𝑃𝑃𝐸𝐸 = 

�∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
�1+𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒�

𝑛𝑛
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 − Забезп.∗𝑘𝑘ліквід

�1+𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒�
𝑛𝑛∗𝑣𝑣

� ∗ 𝑃𝑃𝐸𝐸 =�
𝑣𝑣∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

�1+𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒�
𝑛𝑛

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑣𝑣
− Забезп.∗𝑘𝑘ліквід

�1+𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒�
𝑛𝑛∗𝑣𝑣

� ∗ 𝑃𝑃𝐸𝐸 = 

�𝑣𝑣�
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

(1 + 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

−
Забезп.∗ 𝑘𝑘ліквід
�1 + 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒�

𝑛𝑛 � ∗
𝑃𝑃𝐸𝐸
𝑣𝑣

 

Р. о з⁄ зб.грн. = 𝑣𝑣 �𝑣𝑣�
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

(1 + 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

−
Забезп.∗ 𝑘𝑘ліквід
�1 + 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒�

𝑛𝑛 � ∗
𝑃𝑃𝐸𝐸
𝑣𝑣

= �𝑣𝑣�
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

(1 + 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒)𝑛𝑛

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

−
Забезп.∗ 𝑘𝑘ліквід
�1 + 𝑖𝑖𝑒𝑒𝑒𝑒�

𝑛𝑛 � ∗ 𝑃𝑃𝐸𝐸 

 

,                                (2)
де забезп. – забезпечення по активу, зважене на ймо-

вірність реалізації.
Підставивши значення рівня збитків у першу формулу 

та враховуючи, що у цій формулі один із факторів вико-
ристовується два рази, для спрощення розрахунку здій-
снимо перетворення формули: 
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  (3)
для факторного аналізу використаємо суму резервів 

очікуваних або зазнаних збитків, балансову вартість акти-
вів за відповідними групами, збільшену на суму відповід-
них резервів, середньозважену суму забезпечення. кое-
фіцієнт імовірності дефолту можливо обчислити на базі 
вказаної інформації. цей коефіцієнт є середньозваженою 
сумою ймовірностей виникнення збитків за групою. гру-
пування здійснимо за такими групами: «кредити клієнтам 
банку», «інші фінансові та нефінансові активи» та «інші 
активи», які включають кредити банків та грошові кошти. 
окремо буде розглянуто факторний аналіз кредитів, вида-
них на території донецької та луганської областей, які не 

контролюються урядом україни (зона ато). здійснення 
аналізу такої групи є необхідним через суттєвий рівень 
імовірності дефолту за цим портфелем.

оскільки кожен із досліджуваних груп резервів має 
різні формули розрахунку, то знаходження впливу факто-
рів здійснимо методом ланцюгових підстановок, який є 
найбільш універсальним для різних моделей обчислення 
результативних показників. Формула розрахунку резервів 
очікуваних або зазнаних збитків кредитів клієнтів нале-
жить до мультиплікативно-адитивного типу, де є як якісні, 
так і кількісні фактори.

для правильного визначення впливу факторів необ-
хідно виявити, які з факторів є якісними та кількісними, 
що впливає на порядок підстановок та виявлення впливу 
факторів. у даній моделі (формула (3)) першим кількіс-
ним показником є експозиція під ризиком (вартість від-
повідної групи кредитів). другим кількісним показником 
є зважене на коефіцієнт ліквідності забезпечення, яке в 
такому формулюванні є якісно-кількісним показником. 
Проте враховуючи неможливість виокремити фактор 
ліквідності забезпечення та те, що результат обчислення 
вимірюється в тій же валюті виміру, його враховуємо як 
другий кількісний показник. третій фактор – якісний, 
який аґрегує всі невраховані чинники, які не впливали 
на інші чинники. цей фактор – імовірність виникнення 
збиткової події, яка є сукупністю факторів впливу часу на 
вартість активів, платіжної дисципліни по кредиту, фінан-
сового стану суб’єкта кредитування, галузевих особли-
востей, сезонного коливання тощо. 

результати проведеного факторного аналізу за групою 
«кредити клієнтам» наведено в табл. 1. Метод ланцюго-
вих підстановок передбачає розрахунок сум результатив-
ного показника з поступовою заміною даних по факторах 
із базового року на звітний. аналіз здійснюється по двох 
роках. дані ланцюгових підстановок наведено у стовп-
цях 4 та 8 табл. 1. вплив факторів на зміну результатив-
ного показника є різницею між кожним з етапів ланцю-
гових підстановок. здійснимо для прикладу розрахунок 
впливу факторів на резерви очікуваних збитків по групі 
«кредити клієнтам» за період 2013–2014 рр. 

вплив обсягу кредиту: р1-р0=12513 -8282=4231 (млн. грн.).
вплив зміни обсягу забезпечення: р2-р1=13832-12513 =  

=1318 (млн. грн.).
вплив зміни ймовірності виникнення збитків: 

р3-р2=20137-13832=6305 (млн. грн.).
зміна резерву за період: ∆р=20137-8282=11855 (млн. грн.). 
Перевірка, сумарний вплив факторів: 4231+1318+  

+6305=11855 (млн. грн.).
для того щоб побачити, який із факторів виявився 

найвпливовішим, знайдемо частку кожного з факторів у 
сукупній зміні. 

таблиця 1
Факторний аналіз резервів очікуваних або зазнаних збитків кредитів клієнтів

види резервів та 
відповідних факторів 2013 2014

резерв зі 
зміною одного 

фактора, 
млн. грн.

вплив 
фактору, 
млн. грн.

чвФ1, 
% 2015

резерв зі 
зміною одного 

фактора, 
млн. грн.

вплив 
фактору, 
млн. грн.

чвФ1, 
%

резерв під кредити 
клієнтів, млн. грн. 8282 20137 8282 11855  30056 20137 9919  

експозиція під ризи-
ком, млн. грн. 37588 48514 12513 4231 36% 55325 23978 3841 39%

забезпечення, млн. грн. 16203 12799 13832 1318 11% 12626 24075 97 1%
ймовірність дефолту 0,39 0,56 20137 6305 53% 0,70 30056 5981 60%

1частка впливу фактору у зміні результативного показника, %
Джерело: складено та розраховано автором за [8] 
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Як бачимо, у 2014 р. на зміну резервів під кредити клі-
єнтів найбільше вплинув ступінь ризику. трохи більше 
половини всіх змін (6 305 293 тис. грн.) пов'язано зі зрос-
танням імовірності дефолту. у 2015 р. зберігаються ті ж 
самі пропорції впливу на резерв від кредитів клієнтам 
банку. але скорочення забезпечення у цьому році набагато 
менше вплинуло на зростання резерву. трохи більше на 
зростання резерву вплинуло саме збільшення рівня резер-
вування (ймовірності дефолту) – 60% усіх змін у 2015 р. 
та 53% усіх змін у 2014 р. Як бачимо, зменшення вартості 
забезпечення найменше впливало на зміну резерву, спри-
чинюючи протилежний вплив на резерв, тобто збільшу-
ючи його.

Маючи відомості про портфель кредитів у зоні, яка не 
контролюється урядом україни, розрахуємо вплив фак-
торів на резерв очікуваних або зазнаних збитків (р. о/з 
збитків) по цій території. інформація про забезпечення 
відсутня у звітності. відповідно, змінюється факторна 
модель з адитивно-мультиплікативної та суто мультиплі-
кативну: 

LGD = 1- Забезп.
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
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.                       (4)
суто формально порівняння даних розрахованих різ-

ними факторними моделями не припустиме. Проте врахо-
вуючи умови, через які, власне, і виникає питання аналізу 
окремої географічної зони кредитування, можемо ствер-
джувати, що ліквідність отриманого під час оформлення 
кредитів забезпечення відсутня. це говорить про майже 
повну відсутність можливості реалізувати таке забезпе-
чення. таким чином, перехід до такої моделі є виправда-
ним. це можливо також розуміти як значення справедли-
вої вартості застави по даній групі кредитів на рівні нуля. 
результати розрахунків наведено в табл. 2.

Як бачимо, тут у 2014 р. було зарезервовано 89% усього 
портфелю, а в 2015 р. – 99,6%. Можемо припустити, що 
інші 0,04% кредитного портфелю (100–99,6%) резерву-
ються вартістю застави, про яку відомості відсутні. 

зміни резерву тут маємо лише за 2015 р., оскільки в 
2013 р. зони ато ще не існувало, а отже, порівнювати 
2014 р. немає з чим. він є базовим для факторного ана-

лізу резервування по цій території. зміни на 70% були 
спричинені саме зростанням рівня резервування, і на 30% 
зміни були спричинені збільшенням обсягу кредитного 
портфеля зони. знову припустимо, враховуючи відомості 
з історії того, як розвивалися події на цій території, що 
ріст кредитного портфелю був пов’язаний саме з тери-
торіальним розширенням зони ато, а не видачею нових 
кредитів як зазвичай. ураховуючи настільки високу заре-
зервованість такого портфеля, цікаво дізнатися, наскільки 
вимушеність створювати резерви по зоні ато вплинула 
на весь рівень ризикованості портфеля кредитів клієнтів. 
для цього віднімемо відповідні дані по портфелю кре-
дитів донецької та луганської областей від кредитного 
портфеля клієнтів (результат у табл. 3). заставу будемо 
враховувати в повному обсязі через припущення, що 
вартість застави в зоні проведення ато близька до нуля. 
Перед проведенням аналізу маємо припущення, що фак-
тори впливу змінять пропорцію у впливі на ріст резервів. 
Припускаємо, що виключення найбільш зарезервованого 
по територіальному принципу портфеля знизить вплив 
імовірності дефолту на ріст резервів. 

розглянувши структуру впливу факторів на резерви 
без резервів донецької та луганської областей, бачимо, 
що деякі з припущень були хибними. це стосується змін 
у 2015 р.: імовірність збитків на резерви, навпаки, зросла 
(із 60% до 65%). вплив імовірності дефолту в обох роках 
після виключення портфелю зони ато скоротився (із 
0,56 до 0,49 у 2014 р. та із 0,7 до 0,65 у 2015 р.). змен-
шення розриву між отриманими ймовірностями за 2015 
та 2014 рр. спричинило зменшення частки ймовірності 
збитків у впливі на зростання резервів. загалом структура 
розподілу факторів резервування не змінилася навіть із 
відніманням суттєво збиткової зони. 

аналізуючи зміни, які відбувалися із резервами очіку-
ваних або зазнаних збитків, не враховувався такий фак-
тор, як ріст курсу валют. ураховуючи зміни валютного 
курсу, ріст кредитів міг мати суто номінальне збільшення 
у зв’язку з перерахунком валютних кредитів у гривне-
вий еквівалент. на жаль, інформації наданої у звітності, 
не достатньо, щоб зрозуміти, наскільки зростання курсу 

таблиця 2
Факторний аналіз резервів очікуваних або зазнаних збитків кредитів клієнтів, виданих у зоні ато

види резервів та відповідних 
факторів 2014 2015

резерв зі зміною 
одного фактора, 

млн. грн.

вплив фактору, 
млн. грн.

частка впливу фактору 
у зміні результативного 

показника, %
резерви під кредити клієнтів 
зони ато, млн. грн. 5580 6584 5580 1003 0

експозиція під ризиком,  
млн. грн. 6267 6608 5883 303 30%

імовірність дефолту 0,89 0,99 6584 700 70%
Джерело: складено та розраховано автором за [8] 

таблиця 3
Факторний аналіз резервів очікуваних або зазнаних збитків кредитів клієнтів  

за винятком кредитів, виданих у зоні ато

види резервів та відповідних 
факторів 2014 2015

резерв зі зміною 
одного фактора, 

млн. грн.

вплив фактору, 
млн. грн.

частка впливу фактору 
у зміні результативного 

показника, %
резерви під кредити клієнтів без 
кредитів зони ато, млн. грн. 14556 23471 14556 8915

експозиція під ризиком,  
млн. грн. 42246 48717 17755 3199 32%

забезпечення, млн. грн. 12799 12626 17841 85 1%
імовірність дефолту 0,49 0,65 23471 5631 57%

Джерело: складено та розраховано автором за [8] 
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валют спричинювало номінальний ріст сум кредитів під 
час перерахунку їх із валюти без реальних нових видач 
кредитів. відповідно, лише портфель фізичних осіб, де 
кредитування в іноземній валюті заборонене, може відо-
бражати ріст, не пов’язаний із перерахунком вартості в 
іноземній валюті. але відображені дані можуть містити 
кредити, видані фізичним особам ще до заборони вида-
вати їм валютні кредити.

окрім того, слід зазначити, що зміна валютного курсу 
впливає на всі інші компоненти формули (як двофактор-
ної мультиплікативної, так і трьохфакторної адитивно-
мультиплікативної). так, застава має обліковуватися на 
основі справедливої вартості, яка в нормальних ринко-
вих умовах буде змінюватися відповідно до курсу валют. 
тобто зростання вартості забезпечення може бути лише 
номінальним через зміну цін на ринку, який, своєю чер-
гою, спричинюється курсовими коливаннями.

ймовірність дефолту також ураховує курсові різниці. 
зростання курсу переважно негативно впливає на можли-
вість погашення кредитів, що в кінцевому підсумку нега-
тивно впливає на кредитний ризик позичальника. 

інформації у звітності банку недостатньо для точ-
ного або хоча б приблизного розуміння, наскільки суттєве 
зростання курсу валют могло вплинути на зміни в резер-
вах банку, тому перейдемо на рівень індивідуального фак-
торного аналізу. 

тут, як і на груповому рівні, передусім визначаємо 
модель розрахунку резерву. вона базується на формулі 
(3), але можемо врахувати більшу кількість показників. 

у МсФз 9 «Фінансові інструменти» [9] під час роз-
рахунку резервів (р. о/з збитків) уважається, що очікувані 
платежі, які враховують усі майбутні платежі по активу, 
навіть ті, які ще не відображені в обліку, слід приводити 
в теперішній час. Формула розрахунку базується на теорії 
приведення грошей у певний проміжок часу. кожен з очі-
куваних платежів слід приводити відповідно до періоду, 
в якому ці платежі очікується отримати. стосовно при-
ведення вартості застави, то єдиних умов не існує. зага-
лом ураховується той факт, що отримання застави мож-
ливе за рішенням суду або через виконавчу службу, на 
що необхідний час. також ураховується час, необхідний 
на реалізацію застави. у середньому період приведення 
вартості застави під час розрахунку будемо брати на два 
роки довше, ніж термін останнього платежу за кредитом. 
таким чином, матимемо формулу розрахунку резерву, що 
враховує не лише теперішню вартість активу, але й май-
бутню вартість активу та показники, які використову-
ються до приведення її у теперішню вартість: 
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.   (5)

де ief – ефективна ставка по активу;
n – кількість періодів, через які очікується платіж;
забезп. – справедлива вартість забезпечення;
kліквід – коефіцієнт ліквідності кожного виду забезпе-

чення, що враховує ймовірність його реалізації. 
ураховуючи, що нас цікавило питання впливу зміни 

курсу іноземної валюти на резерв для активів, виданих 
не в національній валюті, дістанемо формулу розрахунку 
резерву (р. о/з зб.ін.вал) для активу, виданого в іноземній 
валюті (формула (6)). розрахунок базується на тому, що 
вартість забезпечення обліковується завжди в національ-
ній валюті і саме його значення переводиться в іноземну 
валюту.
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де, v – курс валют, грн. за 1 од. ін. вал.
у звітності відображається резерв у національній 

валюті, який розраховується за формулою (7). Якщо роз-
глядати весь портфель активів, який включає кредити в 
різних валютах, то у цій формулі необхідно застосовувати 
середньозважений курс валют (v), який ураховує струк-
туру портфелю по різних валютах.
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останню формулу і будемо використовувати для фак-
торного аналізу резервів на індивідуальному рівні. урахо-
вуючи, що остання формула є деталізацією формули (3), 
можемо здійснити дворівневий факторний аналіз (рис. 1). 
за багаторівневого аналізу виникає необхідність у групу-
ванні даних. Якщо отримані факторні величини на ниж-
чих рівнях, то під час аналізу відхилень результативного 
показника необхідне групування відповідних факторних 
величин, розрахованих для кожного первісного елементу 
[2, с. 85]. 

у попередньому випадку здійснювався детерміно-
ваний ретроспективний аналіз 
фактичних даних. уважаємо, що 
здійснювати такий самий аналіз 
немає сенсу. але можемо додат-
ково виявити саме значимість 
впливу факторів на результатив-
ний показник. для цього здій-
снимо контрольовану зміну всіх 
факторів на рівні 10%, як це здій-
снювалося в дослідженні профе-
сора л.в. гнилицької [3, с. 163].

нехай маємо певний кредит, 
повернення якого очікується 
через два квартали, експозиція 
під ризиком та скориговану при-
ведену вартість забезпечення 
розраховуємо згідно з компонен-
тами формули (7) (табл. 4). 

 
 

Фактори  
2-го рівня 

Фактори  
1-го рівня 

Експозиція 
під ризиком Забезпечення  Ймовірність 

дефолту 

Очікувані 
платежі 

Курс 
валют 

Ефективна 
ставка 

Період отримання 
платежів 

Справедлива 
вартість 

Коефіцієнт 
ліквідності 

Результативний 
показник 

Резерв очікуваних або зазнаних збитків 
під кредити та цінні папери 

рис. 1. Фактори зміни обсягів резервів очікуваних  
або зазнаних збитків під кредити та цінні папери
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для початку розрахуємо вплив факторів на першому 
рівні (табл. 5). наступним етапом є визначення впливу фак-
торів на другому рівні для експозиції під ризиком та зваже-
ної суми забезпечення (табл. 6), які в даному разі є резуль-
тативними ознаками. знайдемо частку впливу кожного з 
факторів другого порядку на результативний показник.

Перемноживши частку впливу факторів другого 
порядку на абсолютну зміну відповідного результатив-
ного показника першого порядку, можемо знайти вплив 
зміни показників другого порядку на резерв, тобто резуль-
тативний показник першого порядку. 

оскільки деякі з факторів другого порядку (кількість 
періодів та ефективна ставка) впливають на два резуль-
тативні фактори, узагальнимо вплив факторів другого 
порядку на резерв у табл. 7. Фактори, які віднімаються у 
формулі або які знаходяться у знаменнику, діють проти-
лежно на зміну резерву. оскільки всі фактори збільшува-

таблиця 5 
Факторний аналіз резервів очікуваних або зазнаних збитків окремого кредиту

види резервів та відповідних факторів Базовий рік Звітний рік
резерв зі зміною 
одного фактора, 

млн. грн.

вплив фактору, 
млн. грн.

резерви під кредити, тис. грн. 3159 4187 3159 1028
експозиція під ризиком, тис. грн. 10554 11609 3880 721
забезпечення, млн. грн. 1527 1738 3807 -74
ймовірність дефолту 0,35 0,385 4187 381

Джерело: сформовано автором

таблиця 6
Факторний аналіз експозиції під ризиком та застави

результативні ознаки та 
відповідних факторів

Базовий 
рік

Звітний 
рік

результативна 
ознака зі зміною 
одного фактора, 

млн. грн.

вплив 
фактору,
млн. грн.

частка впливу 
фактору у зміні 

результативного 
показника, %

вплив фактору на 
результативний 

показник вищого 
порядку, млн. грн.

експозиція під ризиком, 
тис. грн. 10554 11609 10554 2060 721

очікувані платежі, тис. грн. 457 503 11609 1055 51,2% 369
Період, квартал 2 2,2 11541 -68 -3,3% -24
ефективна ставка, % 3 3,3 11467 -74 -3,6% -26
курс валют, грн. за 1 дол. 24,5 26,95 12614 1147 55,7% 401
забезпечення, тис. грн. 1527 1738 1527 210 -74
справедлива вартість 
застави, тис. грн. 4561 5017 1680 153 72,6% -53

коефіцієнт ліквідності 
застави 0,45 0,495 1848 168 79,8% -59

Період, квартал 10 11 1794 -54 -25,6% 19
ефективна ставка, % 3 3,30 1738 -56 -26,8% 20

Джерело: сформовано автором

таблиця 4
дані для факторного аналізу окремого кредиту  

з контрольованою зміною факторів
платежі та відповідний період (квартал) Базовий рік Звітний рік (базові показники збільшені на 10%)

Повернення боргу, тис. грн. 2 457 2,2 503
застава, тис. грн. 10 4561 11 5017
ефективна ставка, % 3,00% 3,30%
курс валют, грн. за 1 дол. 24,5 26,95
коефіцієнт ліквідності застави 0,45 0,495
ймовірність дефолту 0,35 0,385
експозиція під ризиком, тис. грн. 10554 11609
забезпечення скориговане, тис. грн. 1527 1738
резерв, грн. 3159 4187

Джерело: сформовано автором 

таблиця 7
роль факторів на зміну резервів очікуваних  

або зазнаних збитків

види факторів тис. грн. суттєвість 
впливу

очікувані платежі 369 36%
справедлива вартість 
застави -53 -5%

коефіцієнт ліквідності 
застави -59 -6%

Період -5 -0,5%
ефективна ставка -6 -0,58%
курс валют 401 39%
ймовірність дефолту 381 37%
сумарний вплив 1028

Джерело: сформовано автором



120

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 12, частина 2 • 2017

лися, то всі фактори, які сприяють зменшенню резерву, 
мають від’ємне значення. суттєвість впливу факторів зна-
ходимо як частку впливу в абсолютних значеннях щодо 
загального впливу або обсягу зміни резерву. 

термін приведення та ефективна ставка враховуються 
під час приведення платежів, які мають різноспрямований 
вплив на резерв. відповідно, їхній сумарний вплив на резерв 
банку несуттєвий. Майже третину впливу мають платежі по 
кредиту, ймовірність дефолту та очікувані платежі. 

курс валют, ймовірність дефолту та обсяги очікуваних 
платежів є першорядними факторами, зміну яких необ-
хідно контролювати для недопущення суттєвого зрос-
тання резервів. звичайно, розуміємо, що курс валют не 
контролюється банком, але завчасні передбачення щодо 
його змін можуть дати шанс вчасно зреагувати на нега-
тивні зміни в економічній кон’юнктурі.

 Повернувшись до даних табл. 3, після виключення 
кредитного портфеля занадто ризикової території бачимо, 
що зміни в 2015 р. на 32% залежали від збільшення екс-
позиції під ризиком, а на 57% – від зростання рівня ймо-
вірних збитків. експозиція під ризиком формується під 
впливом двох першорядних чинників: курсу валют та очі-
куваних надходжень. При цьому якщо інтенсивність змін 
факторів однакова, вплив на резерви також майже однако-
вий. розуміємо це так, що визначальною є саме інтенсив-
ність змін кожного з факторів. 

зростання курсу валют змінювалося з 15,76 до 
24,00 грн. за долар сШа та з 19,23 до 26,22 грн. за євро 
протягом 2015 р. [8]. інтенсивність приросту становила 
52% для доларів сШа та 36% для євро, у середньому 
44%. використовуючи статистичні дані нБу [10] про кре-
дитний портфель Пат «райффайзен Банк аваль», бачимо, 
що в середньому за 2015 р. частка валютного портфелю 
становила третину портфелю, маючи тенденцію до ско-
рочення. тобто третина портфелю кредитів могла зрости 
на 44% через валютні коливання, що для всього порт-
фелю кредитів становить близько 15% можливого при-
росту портфелю. вплив експозиції на зростання резервів 
у 2015 р. становив 32%, тобто 5% (15%*32) цього росту 
могло бути спричинено саме валютними коливаннями. 

тут слід зазначити, що отримані дані базуються на низці 
припущень. По-перше, використана усереднена струк-
тура кредитного портфелю, яка не враховує різні варіанти 
розподілу валютних кредитів між різними валютами. 
По-друге, не враховується вплив інших факторів другого 
порядку на експозицію під ризиком, які могли як скоро-
тити, так і збільшити частку курсів валют у впливі на екс-
позицію. це виникає через різноспрямований вплив фак-
торів на результативний показник. По-третє, вплив курсу 
валют не виокремлюється як фактор, що міг спричинити 
збільшення справедливої вартості застави. По-четверте, 
не враховуються курсові коливання на зміну ймовірності 
дефолту, яка може зростати, якщо клієнт не має стабіль-
них надходжень у валюті. але, враховуючи структуру кре-
дитного портфеля по іноземних валютах, цей показник у 
загальному може бути несуттєвим. 

висновки. Факторний аналіз дає змогу виявити при-
чини змін результативного показника. у проведеному 
дослідженні об'єктом виступають резерви очікуваних або 
зазнаних збитків під кредити клієнтів. Факторна модель 
базується на формулі розрахунку резервів, яка в загаль-
ному вигляді включає три фактори: експозицію під ризи-
ком, забезпечення та ймовірність дефолту, які є факторами 
першого порядку. для виявлення причин змін факторів 
першого порядку була деталізована формула розрахунку 
резервів. Під час розгляду факторної моделі на двох рів-
нях з однаковою інтенсивністю зміни факторів було вияв-
лено три фактори, які приблизно однаково впливають на 
обсяг резервів. це обсяг очікуваних платежів, ймовірність 
дефолту та зміна валютних курсів.

Прикладну частину дослідження здійснено на базі 
даних зі звітності одного з вітчизняних банків, унаслідок 
якого виявлено зростання ймовірності дефолту в 2014 та 
2015 рр. При цьому цей ріст лише частково пов’язаний 
із резервуванням кредитів у зоні, що не контролюється 
державою. у досліджуваному періоді суттєво змінювався 
курс валют. Базуючись на припущенні щодо розподілу 
кредитного портфелю по валютах, виявлено, що за серед-
нього приросту курсів на 44 %, сума резервів змінилася 
на 5%. 
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аннотация. в статье рассмотрены подходы к выявлению причин изменений резервов ожидаемых или понесенных 
убытков для группы активов «кредиты клиентам». с целью выявления причин изменений резервов проведен факторный 
анализ на уровне группы активов и индивидуальном уровне. Элиминирован ряд факторов (портфель неподконтроль-
ной отечественному правительству территории), которые могли существенно искажать данные о качестве кредитного 
портфеля. выделен ряд факторов первого и второго порядков, имеющих различное влияние на резервы. в результате 
проведенного исследования выявлен ряд факторов, которые оказывают существенное влияние на изменение резервов, 
в частности ожидаемые поступления, вероятность дефолта и курс валют.

ключевые слова: факторный анализ, анализ резервов банка, резервы под кредиты, курс валют, вероятность дефол-
та, экспозиция под риском, ожидаемые денежные потоки.

Summary. The author examines the approaches of identification of causes of changes in amount of loss allowance for a 
group of assets - loans to customers. In order to identify the causes of changes in loss allowance the author conducted a factor 
analysis at group and individual level. When conducting the factor analysis of bank’s loss allowance the author eliminated a 
number of factors (the portfolio of the territories uncontrolled by national government) which could significantly distort the data 
about the quality of loan portfolio. A number of factors of first and second order, which have different effects on allowance, are 
displayed. In the result of the study a number of factors that have a significant effect on the change of allowance are revealed, 
including: expected cash flow, the probability of default and exchange rate.

Key words: factor analysis, analysis of bank reserves, exchange rate, probability of default, exposure at default, expected 
cash flow.
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перспективи МодерніЗаціЇ торговельноЇ політики  
Європейського соЮЗу

PERSPECTIVES OF EUROPEAN UNION TRADE POLICY MODERNIZATION 

анотація. у статті досліджено передумови виникнення та домінуючи чинники трансформації спільної торговельної 
політики Європейського союзу. визначено структуру розподілу повноважень між суб’єктами формування торговельної 
політики Єс. структуровано основні принципи, інструменти та завдання спільної торговельної політики. Проаналі-
зовано специфіку функціонування генеральної системи преференції Європейського союзу як інструменту сприяння 
розвитку країн через пожвавлення зовнішньої торгівлі. виявлено перспективні напрями модернізації торговельної по-
літики Єс у відповідь на зростаючу нестабільність міжнародного середовища.

ключові слова: Єс, торговельна політика, генеральна система преференцій, регіональна торговельна угода, інте-
граційне угруповання.

постановка проблеми. Європейський союз являє 
собою повноцінний єдиний ринок, який спирається на 
єдину систему регулювання процесів економічного роз-
витку. складовою частиною цієї системи є єдина торгова 
політика, яка являє собою унікальний досвід взаємодії. 
саме на основі узгодження заходів торгової політики 
багато в чому стала можлива інтеграція в інших сферах. 
вона відрізняється різноманітністю інструментів регулю-
вання та специфікою їх застосування щодо окремих груп 
країн. у новому тисячолітті торгова політика Єс не втра-
тила свого значення з погляду забезпечення конкуренто-
спроможності угруповання. вироблення єдиної торгової 

політики Єс стало одним із найважливіших напрямів і 
досягнень інтеграційної взаємодії. за довгі роки ця полі-
тика зазнала серйозних реформ, і в даний час єдина тор-
гова політика Єс є її важливою перевагою й інструментом 
інтеграції.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
спільної європейської політики, особливо її торговельний 
аспект, і надалі залишаються актуальними як для закор-
донних, так і для вітчизняних науковців серед яких слід 
відзначити і. Бурковського, д.г. лук’яненко, т. Мель-
ник, т. циганкову, н. черкас, в.і. чужикова, а. крюгер, 
дж. оделл.
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виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. нестабільність глобального економічного 
середовища, пов’язана з різкими змінами в торговельній 
доктрині певних країн – партнерів Європейського союзу, 
стимулює країни-учасниці модернізувати політику регі-
онального угруповання. визначення основних напря-
мів можливої зміни торговельної політики Єс на даний 
момент є ще недостатньо дослідженим. 

Мета статті полягає в ідентифікації основних переваг 
та недоліків єдиної торговельної політики Європейського 
союзу для бенчмаркінгу досвіду до вітчизняної практики.

виклад основного матеріалу дослідження. насе-
лення Єс становить лише 7% від світового, однак на 
Євросоюз припадає 25,8% світового ввП. на торгівлю 
Єс із рештою країн світу припадає близько 20% світового 
експорту та імпорту (без урахування торгівлі всередині 
Єс). через це Євросоюз називають одним із найбільших 
торговельних гравців у світі [2, c. 22]. 

тривалий час відособленість національних ринків і 
різноманітність уживаних ними захисних та стимулюю-
чих заходів була головною причиною низької конкурен-
тоспроможності європейських фірм. відмінності в прави-
лах ужиття заходів щодо захисту інтересів європейських 
виробників давали змогу конкуруючим фірмам проникати 
на ринки одних країн через ринки інших, менш захище-
них від іноземної конкуренції, а неузгодженість заходів 
стимулюючого характеру збільшувало число дрібних 
конкурентів на ринку, що суттєво посилювало конку-
рентні позиції американських та японських тнк. в умо-
вах гострої конкуренції та виходу на новий рівень про-
текціоністського захисту, а також у зв'язку з розширенням 
сфери конкуренції і залученням до неї послуг і науково-
технічних знань ще більш нагальною стала необхідність 
вироблення єдиного підходу до захисту національного 
європейського ринку. закладені в основу римського дого-
вору принципи і правила формування єдиної зовнішньо-
торговельної політики були перероблені і доповнені, що 
отримало відображення в Маастрихтському договорі та 
амстердамському пакті. Поняття «зовнішньоторговельна 
політика» було розширено, і узгоджені дії стали поши-
рюватися на всі сфери зовнішньоекономічної діяльності. 
у рамках Єс була розроблена єдина комерційна політика 
щодо третіх країн, узагальнюючи досвід захисту конку-
рентних переваг європейського ринку [1].

уніфікація торгової політики Єс сприяла посиленню 
контролю над відповідністю норм національного права 
принципам єдиного ринку. спочатку механізм приведення 
цих норм у відповідність до положень римського дого-
вору передбачав одноголосність держав-членів у раді, що 
була наділена правом приймати законодавчі акти. Проте 
даний механізм прийняття рішень досить часто або упо-
вільнював процес уживання заходів, або взагалі не давав 
результату. внаслідок цього після прийняття Єдиного 
європейського акту було здійснено перехід до прийняття 
рішень більшістю голосів членів ради. торгова політика 
на наднаціональному рівні Єс формулюється і реалізу-
ється за допомогою норм європейського законодавства, 
тобто згідно з установчими договорами Єс, договорами, 
що вносять до них зміни (ревізійні договори); договорами 
про вступ нових держав – членів Єс [5, c. 10]. 

таким чином, регулювання відносин із третіми кра-
їнами та іншими суб'єктами міжнародних економічних 
відносин здійснюється на рівні Єс. компетенція єдиної 
торгової політики поширюється на торгівлю товарами, 
послугами і, відповідно до договору ніцци, на торгові 
аспекти прав інтелектуальної власності. інші питання, що 
частково належать до компетенції єдиної торгової полі-
тики, включають: непряме оподаткування, застосування 
стандартів та заходів технічного регулювання, патентну 
політику та дотримання зобов'язань щодо прав на інте-
лектуальну власність. Якщо безпосереднє регулювання 
зовнішньої торгівлі (наприклад, установлення митних 
правил і мит) належать до сфери виняткової компетенції 
органів Єс (прийняті ними рішення обов'язкові для всіх 
держав-членів), то у сферах, що надають непрямий вплив 
на здійснення зовнішньоторговельних операцій, повнова-
ження Єс досить обмежені. саме тому в цих сферах між 
членами Єс нерідко виникають протиріччя та суперечки. 

нині основним документом, що регулює розподіл 
повноважень між наднаціональними органами Єс та 
національними урядами у сфері торгової політики є ліса-
бонський договір, який набрав чинності в грудні 2009 р. 
(табл. 1).

у тому, що стосується укладення торгових відносин 
із третіми країнами, римський договір, наприклад, ніякої 
участі для Європейської асамблеї (попередниці Європей-
ського Парламенту) у даній сфері не передбачав. згодом 
Європейський Парламент підключили до ратифікації угод 

таблиця 1
повноваження Єс у сфері торгової політики

повноваження визначення сфери використання

виняткові повноваження 
Єс (стаття 3)

тільки Єс має право узаконювати та приймати 
забороняючи акти. країни-члени мають затвер-
джувати такі акти

Митний союз, спільна комерційна політика, 
сільськогосподарська політика,
конкурентна політика, міжнародні угоди,
монетарна політика 

Підтримуючи 
повноваження (стаття 4)

Єс може втрутитися тільки для підтримки, 
координації та доповнення дій держави-учас-
ниці. немає законодавчої влади і не може 
втручатися у здійснення цих компетенції, що 
належать до виняткової сфери дії національних 
урядів

адміністративна співпраця,
цивільний захист, культура, освіта, професійне 
навчання, молодь та спорт, здоров'я людини, 
промисловість, туризм

координаційні 
повноваження (стаття 5)

Єс має право розробляти та приймати керів-
ництва стосовно здійснення координації даних 
політик національних урядів у рамках функці-
онування Єс

економічна політика, політика у сфері зайня-
тості, соціальна політика 

інші повноваження

Єс має повні повноваження стосовно всіх 
питань спільної зовнішньої політики та полі-
тики безпеки. крім того, суд Єс не має права 
давати судження у цій сфері

спільна зовнішня політика та політика безпеки 

Джерело: складено автором на основі [3]
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про асоціацію (переважно двосторонніх), які він повинен 
був схвалити простою більшістю голосів.

окрім того, за Маастрихтським договором 1992 р. 
якщо торгові переговори з третіми країнами вимагали 
внесення змін до «внутрішнього» законодавства Єс, 
Європарламент повинен був давати на це свою згоду. 
таким чином, він міг заблокувати торговельну угоду вже 
після того, як його схвалили всі уряди країн Єс та від-
повідні торговельні партнери останнього. тепер за ліса-
бонським договором усі торгові угоди (і двосторонні, і 
багатосторонні), які укладаються Єс, потребують парла-
ментському схвалення. крім того, комісія повинна регу-
лярно звітувати перед Європарламентом (точніше, перед 
парламентським комітетом із міжнародної торгівлі) про 
ведення нею торгових переговорів.

отже, можна зробити висновок, що нині наднаціо-
нальні органи Єс мають досить значні повноваження у 
сфері формування та реалізації спільної торгової політики 
даного інтеграційного угрупування.

сферою наднаціонального регулювання є і застосу-
вання заходів технічного характеру, а також застосування 
санітарно-ветеринарних норм під час допуску товарів 
на ринок Єс. Як і в усіх сферах торгової політики Єс, 
у галузі технічного регулювання необхідно виділити два 
аспекти. Перший пов'язаний з обігом європейських това-
рів на ринку Єс, тобто функціонуванням внутрішнього 
ринку Єс. другий, зовнішній аспект, пов'язаний із вико-
ристанням заходів технічного регулювання для захисту 
ринку Єс від імпорту товарів, що не відповідають досить 
суворим нормам якості і високим санітарно-ветеринар-
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рис. 1. компонентна структура спільної торгової політики Єс
Джерело: складено автором на основі [7; 8] 
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ним вимогам Єс. обидва аспекти важливі для аналізу 
проблеми, оскільки дають змогу оцінити можливості 
вступу та обігу товарів на європейському ринку, будь то 
імпортовані або вироблені всередині угрупування товари. 
із розвитком інноваційних процесів у світі в цілому і в Єс 
зокрема питання технічного регулювання та санітарної 
безпеки продовольства та кормів набуватимуть ще біль-
шого значення. у цьому зв'язку можна зробити висновок 
про те, що необхідна тісна співпраця в рамках багатосто-
ронньої торгової системи для недопущення використання 
стандартів як заходів протекціонізму.

розглядаючи торгову політику Єс із погляду інстру-
ментального підходу, то треба виділити три її основних 
складника: участь у багатосторонніх торгових перегово-
рах (на глобальному рівні), підписання двосторонніх регі-
ональних торгових угод та активне використання інстру-
ментів торгового захисту (рис. 1).

Як зазначалося раніше, здійснюючи свою торгову 
політику, Єс прагне до подальшої лібералізації міжнарод-
ної торгової політики і для цього активно використовує 
двосторонні угоди, зокрема угоди про вільну торгівлю. 
забезпечення успішної реалізації чинних угод є пріори-
тетним завданням для Євросоюзу, адже Єс уклав понад 
200 угод про вільну торгівлю, що охоплюють більше 35% 
світової торгівлі. окрім головних обов'язків, двосторонні 
угоди можуть також передбачати співпрацю щодо дер-
жавних закупівель, прав інтелектуальної власності, про-
зорого регулювання, збалансованого та довготривалого 
розвитку, послуг та інвестицій. разом ці заходи сприяють 
здешевленню та пришвидшенню торгівлі, а також роблять 
її більш передбачуваною [4].

особливим елементом торгової політики Єс є вико-
ристання нею генералізованої системи торгових префе-

ренцій. основа даної практики була закладена ще за часів 
формування Єс унаслідок активної співпраці багатьох 
європейський країн із їх колишнім колоніями. узагаль-
нена схема преференцій Єс (GSP), створена відповідно 
до рекомендацій Юнктад у 1971 р., допомагає країнам, 
що розвиваються, спрощуючи умови для здійснення екс-
порту для таких країн. 

у рамках гсП існує три режими преференцій (рис. 2):
- загальний (general arrangement GSP) – охоплює 6 200 

(66%) тарифних ліній, які поділяються на «чутливі» 
(3 785) та «нечутливі» (2 415) категорії. для «нечутли-
вих» продуктів застосовується нульова ставка ввізного 
мита, для «чутливих» ставка ввізного мита в середньому 
на 3,5% нижча за ставку мита відповідно до «режиму 
найбільшого сприяння» сот. нині 34 країни та території 
користуються цим режимом;

- спеціальний (special incentive arrangement for 
sustainable development and good governance – GSP+) – 
охоплює 6 270 тарифних ліній. головною відмінністю від 
«загального» режиму гсП є те, що нульова ставка ввізного 
мита застосовується й до окремих «чутливих» продуктів, а 
також зняття попередньо накладених обмежень у вигляді 
виключень із режиму (для україни це колісні пари), нині 
нараховується 13 бенефіціарів даних преференцій;

- «усе, крім зброї» (special arrangement for the least-
developed countries – Everything But Arms (EBA)) – охоплює 
більше 7 000 тарифних ліній, до яких застосовується нульова 
ставка ввізного мита за винятком зброї та товарів військо-
вого призначення. вказаний режим застосовується до країн, 
що були класифіковані оон як найменш розвинені країни, 
49 країн можуть використовувати названі пільги. 

з 1 січня 2014 р. прийняті серйозні зміни до цієї сис-
теми. нині діюча схема сфокусована на односторонніх 
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чутливі» (3785) та 
«нечутливі» (2415) 6270 7000 

34 
(Ботсвана, Індія, 
Індонезія, Ірак, 
Камерун, Китай, 
Мікронезія, Нігер, 
Таїланд, 
Туркменістан 
Україна та ін..) 

13 
(Вірменія, Болівія, Капо 
Верде, Коста-Ріка, 
Еквадор, Ель Сальвадор, 
Грузія, Гватемала, 
Монголія, Пакистан, 
Панама, Парагвай, Перу)  

49 
Ангола, Ліберія, 
Афганістан, 
Камбоджа, 
Мадагаскар, Малі, 
Малаві, Гаїті, Непал 
та ін. 

рис. 2. генералізована система преференцій Єс 
Джерело: складено автором
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преференціях Єс для країн, що розвиваються, найбільш 
нужденним в секторах, де вони потрібні (рис. 2). число 
бенефіціарів таких преференцій було знижено, тим самим 
створюючи більше простору для експорту саме з най-
менш розвинутих країн. новий GSP далі сприяє сталому 
розвитку та ефективному управлінню, даючи змогу біль-
шому числу країн отримати право на GSP +, що забезпе-
чує додаткові преференції для вразливих країн, які рати-
фікували й ефективно здійснювати основні міжнародні 
конвенції в галузі навколишнього середовища, праці та 
прав людини. новий GSP також підтримує схему «все, 
крім зброї (EBA)», яка забезпечує безмитний доступ до 
всіх видів продукції з усіх найменш розвинутих країн за 
винятком зброї та боєприпасів. загальна кількість країн, 
яким будуть надаватися пільги, відповідно до реформова-
ної гсМ, скоротилася зі 177 до 88.

розглядаючи домінантні особливості європейської 
торговельної політики, треба відзначити, що Європей-
ський союз виступає також помітним суб’єктом форму-
вання глобальної торговельної політики. так, протягом 
останніх років представники угруповання активно висту-
пають за скасування використання експортних податків. 
така активність частково пояснюються прагненням Єс 
забезпечити для себе більш широкий та надійний доступ 
до більш дешевшої сировини з країн, що розвиваються. 
Представники Єс наголошують на необхідності скасу-
вання будь-яких експортних бар’єрів або принаймні їх 
мінімізації. супротивники такого підходу зазначають, що 
такі обмеження найчастіше застосовують країни, що роз-
виваються, для розбудови місцевої переробної галузі або 
для захисту навколишнього середовища [6]. Яскравим 
прикладом такої дискусії є лобіювання Єс відміни забо-
рони на експорт українського лісу-кругляку. 

невід’ємною частиною дипломатії сучасного світу є 
використання інструментів торговельної політики для 
здійснення мирного тиску або демонстрації могутності 
держави. Європейський союз не є винятком із цієї тен-
денції через можливість використання економічних санк-
цій проти третіх країн. Проте нині використання даного 
інструменту економічної дипломатії є ускладненим через 
використання країнами конвенційно-процесуальної 
моделі торговельної політики, що є системою ресурсно та 
організаційно забезпечених заходів із моніторингу, пере-
говорів, імплементації, перегляду, захисту та оновлення 
торгових заходів, інститутів та практики зовнішньої тор-
гівлі товарами, послугами, правами інтелектуальної влас-
ності з урахуванням постійно зростаючої кількості вимог 

та обмежень, що накладаються мультисторонніми торго-
вельно-економічними домовленостями та угодами.

висновки. Європейський союз являє собою повноцін-
ний спільний ринок, що спирається на наднаціональну сис-
тему регулювання торгово-економічних процесів. Базовим 
складником цієї системи є єдина торгова політика, що являє 
собою унікальний досвід взаємодії країн, що відрізняється 
ступенем зрілості ринкових відносин, різноманітністю 
інструментів регулювання, специфікою їх застосування 
щодо окремих країн за значної гармонізації законодавчих 
норм. одночасно з поглибленням інтеграційних процесів 
відбувається й розбудова наднаціональних інституцій та 
компетенцій у сфері зовнішньої торгівлі Єс, що, з одного 
боку, консолідує потенціал конкурентоспроможності країн-
членів, захищає європейський ринок від недобросовісної 
конкуренції, а з іншого – призводить до певних супереч-
ностей унаслідок економічної та торгової асиметричності 
всередині інтеграційного угруповання.

основним питанням, яке стоїть на порядку денному 
глобальної торгової системи, є відповідь найбільших 
учасників міжнародного торговельного обігу на потен-
ційну зміну торговельної політики сШа. Більшість 
дослідників відзначає можливість трансформації наявної 
системи регулювання міжнародних торговельних відно-
син, особливо в реалізації регіональних домовленостей 
про вільну торгівлю. на тлі загальносвітових побоювань 
стосовно потенційного посилення протекціоністських 
тенденції у світі представники Європейського союзу 
наголошують, що офіційний курс зовнішньоторговельної 
політики Єс є незмінним – просування ідеї ліберальної 
торгівлі у світі, зокрема через активний розвиток дво- та 
багатосторонніх угод. звісно, можна говорити про певну 
лукавість таких заяв, особливо враховуючі наміри Єс 
щодо розроблення нових правил проведення антидемпін-
гових процедур як можливої реакції на виклики з боку 
кнр, проте факт продовження та інтенсифікації перегово-
рів із країнами Меркосур, Японією, Філіппінами, Мек-
сикою, індонезією, австралією, новою зеландією демон-
струють дійсне продовження цього курсу. Функціонуюча 
в Європейському союзі модель формування та реалізації 
торговельної політики, незважаючи на існування пев-
них недоліків, зумовлених передусім значною кількістю 
різних сторін інтеграційного угруповання, все ж таки 
демонструє світові прозорий та демократичний механізм 
урахування інтересів країн-учасниць та, звісно, прагне 
відповідати основним вимогам сучасного світу – прозо-
рості та високої адаптивності.
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анотація. у статті розглянуто інтегральні характеристики світового ринку інформаційних технологій, проведено 
аналіз індексних показників, які найбільше використовуються для з’ясування глобальної конкурентоздатності країн на 
світовому ринку іт. з’ясовано рейтингові позиції окремих економік світу на підставі індексного спостереження. визна-
чено позиціонування країн на світовому ринку іт на підставі індексу мережевої готовності на основі розроблення трен-
дів субіндексу «використання іт». через індекс розвитку ікт розроблено рейтинг тоП-5 провідних економік кожного 
регіону світу, що в підсумку надало можливість визначити групи світових лідерів на ринку іт.

ключові слова: світовий ринок інформаційних технологій, індекс мережевої готовності, рейтинг, індикатор, субін-
декс, індекс розвитку ікт, позиціонування країн. 

аннотация. в статье исследованы предпосылки возникновения и доминирующие факторы трансформации общей тор-
говой политики европейского союза. определена структура распределения полномочий между субъектами формирования 
торговой политики ес. в ходе исследования структурированы основные принципы, инструменты и задачи совместной тор-
говой политики. Проанализирована специфика функционирования генеральной системы преференций европейского союза 
как инструмента содействия развитию стран через активизацию внешней торговли. определены перспективные направле-
ния модернизации торговой политики ес в ответ на растущую нестабильность международной среды.

ключевые слова: ес, торговая политика, генеральная система преференций, региональное торговое соглашение, 
интеграционная группировка.

Summary. The preconditions of emergence and modern dominants in transforming the common commercial policy of the 
European Union are defined in the article. The structure of the division of powers between the players participating in EU trade 
policy is defined in the paper. The study proposes the structure of basic principles, tools and objectives of the common commer-
cial policy. The author analyzes the specific operation of the General System of Preferences of the European Union as a tool to 
promote the development of economic recovery through foreign trade. Perspective directions of EU trade policy modernization 
in response to the growing instability of the international environment are disclosed in the research.

Key words: EU, trade policy, GSP, regional trade agreement, integration group.

постановка проблеми. глобалізація світового ринку 
інформаційних технологій призводить до зростання 
попиту і пропозиції розширеного спектру іт-продуктів 
на ньому із різних економік світу. Під впливом нтП межі 
та структури світового ринку іт розмиваються, тому для 
визначення пріоритетних позицій учасників ринку необ-
хідний постійний моніторинг сучасних статистичних зна-
чень на підставі певних вимірювальних систем показни-
ків та індексів. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. аналізу 
різних систем індикаторів розвитку світового ринку іт 
приділяється багато уваги різними вченими, зокрема 
жиляєвим і.Б. [1], довгим о.с. [2], семенченком а. [3], 
коломійцем г.М. [4], кононовою е.Ю. [5], Мачугою р.і. 
[10] та ганущак-Єфіменко л.М. [12]. але статистич-
ною базою для проведення індексного аналізу слугували 

щорічні звіти міжнародних організацій та офіційних уста-
нов [11; 13–15], оскільки лише офіційна статистика дає 
можливість більш точно проаналізувати економічні про-
цеси різних економік світу та провести порівняльні спо-
стереження. 

Мета статті полягає в аналізі показників, які входять 
до е-індексів та визначають ступінь інтегрованості країн 
до світового ринку інформаційних технологій в умовах 
глобалізації. 

виклад основного матеріалу дослідження. сучас-
ний світовий ринок інформаційних технологій в умовах 
глобалізації розвивається дуже динамічно. він характе-
ризується високою конкуренцією на ньому, відсутністю 
чітких меж між країнами-представниками з боку попиту 
та пропозиції, оскільки вони формуються внаслідок роз-
ширення переваг нтП. такі загальні тенденції світового 
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ринку іт спонукають багато держав збільшувати витрати 
в національних економіках на розроблення інноваційних 
інформаційних технологій для забезпечення своєї конку-
рентоспроможності на даному ринку іт. 

Позиціонування країн на світовому ринку інформа-
ційних технологій визначається на основі рейтингових 
досліджень, зокрема за рахунок визначення індексних 
значень. тенденції розвитку світового ринку інформацій-
них технологій, якому притаманні активні процеси вза-
ємодії учасників, можливо охарактеризувати за рахунок 
індексів, які виокремлюють важливі чинники, що вплива-
ють на іт-сферу і дають можливість зіставити результати 
розвитку ринку іт та взаємодії його учасників за різними 
критеріями. 

для інтегральної характеристики використовуються 
композиційні групи індексів, вибір та методика розрахун-
ків яких більшою мірою залежать від пріоритетів статис-
тичного аналізу. 

існує декілька всесвітньо визнаних індексів, що розра-
ховуються організаціями за різними методиками: Міжна-
родним союзом електрозв’язку – індекс розвитку інфор-
маційно-комунікаційних технологій у країнах світу (ICT 
Development Index) [6], індекс розвитку інтернету в кра-
їнах світу (The Web Index) [7], всесвітнім економічним 
форумом – індекс мережевої готовності [8].

сьогодні у світі існує більше ніж 20 різних міжнародних 
е-індексів [9], але найбільш уживаними вважаються такі:

- індекс розвитку ікт (IDI), який розраховується 
спеціалізованою установою оон у сфері глобального 
електрозв’язку – Міжнародним союзом електрозв’язку 
(Мсе). це складний індекс, що визначає рейтинг країн 
за показниками, які належать до інфраструктури інфор-
маційних технологій (має 11 показників, що становлять 
одне контрольне значення за шкалою від 0 до 10). індекс 
IDI призначений для моніторингу розвитку іт у країнах, 
їх позиціонування на світовому ринку іт і має три субін-
декси: доступу, використання і навичок. за даним індек-
сом визначається рейтинг країн за показниками розвитку, 
впровадження та використання іт [10, с. 261];

- індекс цифрової спроможності або цифрової пер-
спективи (Digital Opportunity Index, DOI), розроблений 
ITU у межахWPIIS;

- індекс цифрового доступу 
(Digital Access Index, DAI), ITU;

- індекс інформаційного сус-
пільства (Information Society 
Index, ISI), представлений дослі-
дженнями компанії IDC.

розглянемо більш детально 
деякі з них.

індекс мережевої готовності 
складається з чотирьох субін-
дексів, які оцінюють середовище 
для розвитку іт, готовність сус-
пільства до використання іт, їх 
фактичне використання держа-
вою, бізнесом, населенням та 
наслідки, які іт породжують в 
економіці та суспільстві. Перші 
три субіндекси – це драйвери 
зростання, які є передумовами 
для четвертого субіндексу – 
впливу іт на суспільство й еко-
номіку.

ці чотири субіндекси роз-
поділені на 10 складників і 
53 змінних. Перший субіндекс – 

«навколишнє середовище» – містить такі складники, як 
політичне та нормативно-правове середовище, бізнес 
та інноваційне середовище; другий субіндекс – «готов-
ність» – інфраструктуру і цифровий контент, доступність 
іт, навички населення; третій – «використання» – роз-
криває ступінь використання індивідуумами, бізнесом і 
державою; і четвертий субіндекс – «вплив» – логічно є 
похідним від трьох вищезгаданих субіндексів і містить 
такі два складника, як вплив іт на економіку і вплив на 
суспільство в окремо взятій країні. загальне значення 
індексу є середнім арифметичним показником чотирьох 
перерахованих субіндексів. розрахункову частину індексу 
виконано на підставі статистичних даних міжнародних 
організацій, а також результатів щорічного комплексного 
опитування думки керівників державних установ, що 
проводиться всесвітнім економічним форумом спільно 
з власною мережею партнерських організацій в оцінюва-
них країнах, які зводяться в сукупний індекс мережевої 
готовності.

Позиціонування країн на світовому ринку іт характе-
ризується моніторингом їх присутності як із боку попиту, 
так і пропозиції через субіндекс «використання іт» за 
окремими регіонами та групами країн світу (рис. 1, 2).

за даними рис. 1. та 2, попит на світовому ринку іт 
формують промислово розвинуті країни, особливо кра-
їни Європи, за рахунок індивідуального використання іт. 
загальне значення субіндексу варіюється в межах 3,5–6. 
тренди субіндексу «використання іт» у країнах азії та 
америки представлені здебільшого попитом із боку дер-
жави, ніж в індивідуальних цілях, оскільки в даних краї-
нах роль держави має вагоме значення майже в усіх сфе-
рах господарювання.

отже, відповідна динаміка тренду субіндексу «вико-
ристання» демонструє те, що інфраструктура іт-сфери 
має позитивний розвиток у різних регіонах світу. для 
країн Європи притаманні ще й інтеграційні процеси у цій 
сфері. для країн азії більше проникнення інформаційних 
технологій відбувається в державній сфері та корпоратив-
них структурах.

із даних табл. 1. слідує, що в представлених країнах 
спостерігаються позитивні зрушення за сумарним індек-
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Джерело: складено автором за даними [8]
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сом мережевої готовності. ураховуючи те, що кожен із 
показників, своєю чергою, включає кілька складників, які 
характеризують відповідно: політичне, регуляторне, рин-
кове та інноваційне середовище; готовність населення, 
бізнесу та органів влади до застосування інформацій-
них технологій; використання інформаційних технологій 
населенням, бізнесом та органами влади; вплив на еконо-
міку та соціальну сферу, то доцільно порівнювати позиції 
країн окремо внаслідок притаманних їм різних форм дер-
жавного управління, відношення до власності, структури 
економіки та загальних законів ринку.

за субіндексом «навколишнє середовище» сінгапур 
має першість, причому значення іт для цієї країни зростає 
за рахунок використання інформаційних технологій у біз-
нес-структурах та сприятливого для цього бізнес-серед-
овища. за усередненим показником субіндексу «готов-
ність» першість демонструють країни Європи, зокрема 
Фінляндія, ісландія, норвегія, Швеція та Швейцарія, 
для яких вагоме значення має розвинена інфраструктура 
іт-сфери. на рівні європейських топ-лідерів також знахо-
дяться сШа з показником 6,4. найбільше значення субін-
дексу, що характеризує використання іт – 6,0, має сінга-
пур, що позитивно позначається і на субіндексі «вплив» 
(значення 6,1). серед європейських лідерів перевагу 
мають нідерланди з показником 6,0 за рахунок значимого 
впливу інформаційних технологій на соціальну сферу. 
в інших країнах Європи даний показник знаходиться в 
межах 5,2–5,8. 

отже, за даними табл. 1, головними гравцями світо-
вого ринку інформаційних технологій в умовах глобалі-
зації можна виокремити економіки, що становлять групи 
лідерів із країн Південно-східної азії (сінгапур і Японія), 
європейських країн (Фінляндії, Швеції, норвегії, нідер-
ландів, Швейцарії, великої Британії та люксембургу), а 
також сполучені Штати америки, економікам яких при-
таманний високий рівень доходу населення.

така тенденція відображає кореляційну залежність 
індексу мережевої готовності від доходу на душу насе-
лення. тому між значеннями різноманітних міжнародних 
індексів світового ринку інформаційних технологій, які 
визначаються за різними методиками, існує значна коре-
ляційна залежність від інших показників [12, с. 60]. 

індекс розвитку ікт визначає позиції провідних кра-
їни світу відповідно до їх регіонального рейтингу за 
показником IDI станом за 2016 р. (табл. 2).

за даними табл. 2 виявляються такі тенденції: 
- за загальним рейтингом у світі перше місце належить 

республіці корея (8,84), причому її показник зріс на 0,06 
позиції порівняно з 2015 р., де першість також належала 
даній країні;

- рівень розвитку інформаційних технологій неодна-
ковий у різних регіонах світу, що визначає регіональне 
переважання країн Європи за сумарним показником IDI 
на рівні 8,83–8,45; 

- прогрес у розвитку іт спостерігається також і в кра-
їнах, що розвиваються, особливо в арабських країнах та 
деяких країнах африки; 

- країни – виробники та постачальники продукції на 
світовий ринок іт, такі як Японія, сШа, канада, мають 
не перші позиції за даним показником (10,15,25 позиції в 
рейтингу світу відповідно), оскільки більшість їх компа-
ній – засновників іт-продукції вже об’єднані з азійськими 
підприємствами, які вироблять аналогічні конкурентоз-
датні іт-продукти, але з меншими витратами. 

ліберальні тенденції в торгівлі товарами іт, активна 
економічна політика провідних виробників іт-продуктів, 
але при цьому ж і значний цифровий розрив між країнами 
та їх рівнями економічного розвитку визначають рейтин-
гові розбіжності між позиціями країн за різними індек-
сними значеннями.

за даними річного звіту Міжнародного союзу 
електрозв’язку [13], умовно країни можна поділити на 
кластери за індексом цифрових можливостей:

1) країни з високими показниками індексів цифрових 
можливостей (0,45 і вище). це переважно розвинуті еко-
номіки Європи, Північної америки, східної азії і тихо-
океанські країни. вони забезпечують новітні цифрові 
можливості для більшості їх населення з розвинутою 
інфраструктурою, загалом низькими цінами й усебічним 
використанням нових інформаційних технологій;

2) країни із середніми показниками індексів цифрових 
можливостей (0,30–0,45). ця група складається з економік 
країн латинської америки, карибського моря, азії, Пів-
нічної африки та з деяких бідніших європейських країн. 

таблиця 1 
топ 15 країн-лідерів за субіндексними компонентами індексу мережевої готовності (за даними 2015 та 2016 рр.)

країна Sab. A1 Sab. B2 Sab. C3 Sab. D4

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
сінгапур 5,9 6 6,3 6,1 5,9 6,0 6,0 6,1
нова зеландія 5,7 5,6 5,8 5,9 5,4 5,5 5,0 5,5
велика Британія 5,5 5,6 5,9 5,9 5,6 5,7 5,5 5,6
гонконг 5,5 5,6 6,0 6,2 5,3 5,3 5,2 5,3
Фінляндія 5,6 5,6 6,7 6,6 5,9 5,8 5,8 5,8
норвегія 5,5 5,5 6,9 6,4 5,7 5,8 5,4 5,6
Швейцарія 5,4 5,5 6,2 6,2 5,6 5,7 5,5 5,6
нідерланди 5,5 5,5 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9 6,0
люксембург 5,4 5,5 5,9 5,9 5,8 5,9 5,3 5,4
канада 5,4 5,4 6,2 6,2 5,2 5,2 5,3 5,4
німеччина 5,1 5,2 6,2 6,1 5,5 5,6 5,2 5,3
ісландія 5,3 5,2 6,4 6,4 5,3 5,5 5,0 5,1
сШа 5,3 5,3 6,1 6,4 5,7 5,8 5,6 5,8
Швеція 5,3 5,3 6,2 6,3 5,9 5,9 5,7 5,8
Японія 5,2 5,2 6,0 6,1 5,9 5,9 5,4 5,3

1 субіндекс «навколишнє середовище»; 2 субіндекс «готовність»; 3 субіндекс «використання»; 4 субіндекс «вплив»
Джерело: складено автором за даними [8; 11]
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таблиця 2 
рейтинг топ-5 провідних економік кожного регіону світу за показником IDI в 2016 p. 

Європа атр пд. та пн. америка
рейтинг у світі країна (IDI) рейтинг у світі країна (IDI) рейтинг у світі країна (IDI)

2 ісландія (8,83) 1 республіка корея 
(8,84) 15 сШа (8,17)

3 данія (8,74) 6 гонконг, китай 
(8,46) 25 канада (7,62)

4 Швейцарія (8,68) 10 Японія (8,37) 34 сент-кітс та невіс 
(7,21)

5 великобританія 
(8,57) 14 австралія (8,19) 35 Барбадос (7,18)

7 Швеція (8,45) 20 сінгапур (7,95) 47  уругвай (6,79)
арабські країни снд африка

рейтинг у світі країна (IDI) рейтинг у світі країна (IDI) рейтинг у світі країна (IDI)
29 Бахрейн (7,46) 18 естонія  (8,07) 73 Маврикій  (5,55)

38 оае (7,11) 31 Білорусь (7,26) 87 сейшельські о-ви 
(5,03)

45 саудівська аравія 
(6,90) 39 литва (7,10) 88 Пар (5,03)

46  катар  (6,90) 40  латвія (7,08) 95 туніс (4,83)
53 кувейт (6,54) 43 росія (6,95) 96 Марокко (4,60)

Джерело: складено автором за даними [13]

такі країни мають високий рівень цифрових можливостей 
та іт, відносно низькі ціни на них;

3) країни з низькими показниками індексів цифро-
вих можливостей (0,30 і менше), економіки яких нале-
жать до групи найбідніших країн світу з низьким рів-
нем розвитку інфраструктури, обмеженим доступом 
до інтернету та широкосмугового зв’язку, високими 
цінами щодо місцевих доходів (наприклад, годинний 
доступ до інтернету за день перевищує середньоденний 
дохід у більшості цих країн).

індекс цифрового доступу пов'язаний із процесом 
розповсюдження інформаційно орієнтованих інновацій 
та іт, їх упровадженням у різноманітні сфери діяль-
ності в економіці: цифрові технології, комп'ютерна тех-
ніка, телекомунікаційні системи тощо. даний індекс 
формується у звіті світового економічного форуму 
щорічно та визначає рейтинг країн за комплексним 
набором семи індикаторів, що визначає загальну пози-
цію певної країни в ньому [14]. Першість у рейтингу за 
даним показником розподілили країни з різних геогра-
фічних регіонів: Швейцарія (Європа), сінгапур (азія), 
сШа (америка). частка населення у цих країнах, які 
використовують інтернет, знаходиться на рівні 85–90%. 
отже, такий показник характеризує потужний розви-
ток іт-сфери в країні, їх активну позицію на світовому 
ринку іт через розширений доступ до іт-продуктів, 

розвинуту мережу доступу до інтернету, цифрові мож-
ливості. 

за індексом інформаційного суспільства країни ран-
жуються залежно від ступеня інформатизації. до десятки 
лідерів серед країн Європи, за даними 2016 р., належать 
[15] данія, Фінляндія, Швеція і нідерланди, які мають 
найпередовіші цифрові економіки в Єс, за ними слідують 
люксембург, Бельгія, великобританія та ірландія. руму-
нія, Болгарія, греція та італія мають найнижчі показники 
за рівнем інформатизації серед країн Євросоюзу.

висновки. таким чином, розгалужений набір системи 
індексних індикаторів та показників дає змогу оцінити 
потенціал країн на світовому ринку інформаційних тех-
нологій, визначити ступінь їх підготовленості до мереже-
вої економіки, оцінити стан участі держави в інформацій-
ному просторі.

завдяки індексному аналізу проводиться ранжування 
країн та здійснюється побудова рейтингів для порівняння 
стану позиціонування країн на світовому ринку іт, визна-
чення їх конкурентоздатності на ринку. Порівняльний 
індексний аналіз також дає змогу визначити лідерів у сві-
товій іт-сфері, таких як сінгапур, Японія, сШа, Фінлян-
дія, ісландія, норвегія, Швеція та Швейцарія; розпізнати їх 
торговельні позиції та в подальшому переорієнтувати прі-
оритети для пошуку торговельних партнерів на світовому 
ринку інформаційних технологій на вигідних умовах. 
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аннотация. в статье рассмотрены интегральные характеристики мирового рынка информационных технологий, 
проведен анализ индексных показателей, наиболее используемых для выяснения глобальной конкурентоспособности 
стран на мировом рынке ит. выяснены рейтинговые позиции отдельных экономик мира на основании индексного на-
блюдения. определено позиционирование стран на мировом рынке ит на основании индекса сетевой готовности по-
средством разработки трендов субиндекса «использование ит». через индекс развития икт разработан рейтинг тоП-5 
ведущих экономик каждого региона мира, что в итоге позволило определить группы мировых лидеров на рынке ит.

ключевые слова: мировой рынок информационных технологий, индекс сетевой готовности, рейтинг, индикатор, 
субиндекс, индекс развития икт, позиционирование стран. 

Summary. In this work there have been considered the integral characteristics of the world information technology market, 
it was analyzed the index indicators, which were often used to find out the global competitiveness of countries in the global IT 
market and their places there. On the basis of index monitoring it has been clarified the rating positions of individual economies 
of the world. It also determined the countries positioning in the global IT market on the basis of the network readiness index by 
developing trends in the subindex of "IT usage". Through the IDI it was formed the rating of the TOP-5 leading economies of 
each region in the world, which eventually allowed to to identify the world leaders’ groups in the global IT market.

Key words: world information technology market, network readiness index, rating, indicator, subindex, ICT development 
index, countries positioning. 
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анотація. у статті досліджено можливість упровадження концепції інтегрованої реалізації будівельних про-
ектів (IPD) для вирішення проблеми зберігання, обміну і використання інформації всіма суб'єктами, які беруть 
участь на різних етапах циклу життя будівлі, а також удосконалення співробітництва між ними. Integrated Project 
Delivery (IPD) є цілком новою ідеєю, що ґрунтується на технології Building Information Modeling (BIM). основна 
ідея полягає в тісній співпраці між інвестором, проектантом і будівельним виконавцем. концепція IPD вимагає 
повного використання знань і здібності всіх суб'єктів, що беруть участь у будівельно-інвестиційному процесі на 
кожному з його етапів, для оптимізації ефектів.

ключові слова: інформаційне моделювання в будівництві, BIM, інтегрована реалізація будівельних проектів, IPD, 
інвестиції.
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постановка проблеми. стратегічне управління буді-
вельним підприємством являє собою процес накопичення 
інформації та прийняття рішень, що підтримується функ-
ціями планування, організації, мотивації і контролю та 
має широкий міждисциплінарний діапазон. Предметом 
його зацікавленості є різні ключові питання виживання та 
розвитку підприємства з особливим урахуванням впливу 
зовнішнього оточення і внутрішнього конкурентоспро-
можного потенціалу.

із переходом до ринкових умов господарювання зна-
чно зросла кількість учасників інвестиційно-будівельного 
процесу, збільшилися кількість інформаційних потоків та 
їх вплив на результати діяльності окремих компаній. у 
зв'язку із цим більш важливим стає вирішення проблеми 
оптимізації комунікаційного простору. 

деякі вчені-економісти пропонують для управління 
будівельним підприємством використовувати мережеву 
організаційну структуру. наприклад, в.Б. Мелехин і  
Ш.т. ісмаїлова [1] вважають за доцільне застосувати 
мережевий підхід в організації управління будівельним 
підприємством, при цьому пропонують уважати учасни-
ків мережі рівноправними під час організації прийняття 
рішень. вивчення структури інвестиційно-будівельного 
комплексу доводить, що вона може бути складною мере-
жею з безліччю учасників, які шляхом взаємодії можуть 
отримувати спільну вигоду. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
необхідності запровадження і розвитку інформаційного 
моделювання та інтегрованої реалізації проектів у будів-
ництві досить активно вивчається іноземними вченими, 
зокрема: талаповим в., сухачевим к., томана а., усти-
новічюс л., зіма к. та ін. в україні дослідженням пробле-
матики BIM займаються Білик а.с., Бєляєв М.а., тесьол-
кін а.і., Барабаш М.с., київська к.і.

виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. разом із тим є ще значна частина питань, які 
потребують наукового обґрунтування та вирішення. до 
ключових можна віднести: розширення сфери інформа-
ції, що зберігається, забезпечення можливості її викорис-
тання (відповідно до потреб) усіма суб'єктами, які беруть 
участь в окремих етапах циклу життя будівлі, а також удо-
сконалення співробітництва між ними. 

Мета статті полягає у дослідженні впровадження 
концепції інтегрованої реалізації будівельних проектів 
(IPD) для вирішення проблеми зберігання, обміну і вико-
ристання інформації всіма суб'єктами, які беруть участь 
на різних етапах циклу життя будівлі, а також удоскона-
лення співробітництва між ними. 

виклад основного матеріалу дослідження. інтегро-
вана реалізація будівельних проектів (Integrated Project 
Delivery, IPD) є цілком новою ідеєю, що тісно пов’язана 
з концепцією інформаційного моделювання в будівництві 
(Building Information Modeling, BIM), яка полягає в тіс-
ній співпраці між інвестором, проектантом і будівельним 
виконавцем.

у мінімалістичному трактуванні IPD означає близьке 
співробітництво між інвестором, архітектором і генераль-
ним підрядником, який є кінцевим відповідальним за буді-
вельний проект, – від ранньої концепції до завершення 
будівництва об'єкту [2]. всі учасники повинні зрозуміти, 
що тільки через спільні зусилля і логічні компроміси вони 
зможуть отримати результати, які закладені в цілях про-
екту і водночас досягти кожен своєї мети [3].

реалізація інвестиційно-будівельного проекту може 
відбуватися за трьома різними методами (рис. 1):

– DBB – Design-Bid-Build (Проект – торги – Будівни-
цтво);

 

А Б 

І 

А Б 

І 

А Б 

І 

DBB DB IPD 

рис. 1. Методи реалізації інвестиційно-будівельних 
проектів (I – інвестор, а – архітектор,  

Б – будівельний виконавець)
Джерело: складено на основі [6]

– DB – Design&Build (Проект і Будівництво);
– IPD – Integrated Project Delivery (інтегрована реалі-

зація будівельних проектів).
застосування концепції BIM також дає змогу впро-

вадження у будівництві нових стандартів виробництва й 
управління, а саме запровадження концепції інтегрованої 
реалізації проекту (IPD) [4], сформульованої американ-
ським інститутом архітекторів (AIA). концепція IPD вима-
гає повного використання знань і здібності всіх суб'єктів, 
що беруть участь у будівельно-інвестиційному процесі на 
кожному з його етапів,для оптимізації ефектів [5].

IPD – це підхід до реалізації проекту, який інтегрує 
людей, технології, підприємства, а також практику в один 
спільний процес для використання умінь і знань усіх 
учасників для оптимізації ефектів і збільшення цінності 
з точки зору інвестора за рахунок зниження витрат та 
збільшення продуктивності на етапах проектування, під-
готовки і реалізації інвестиції.

інтегрований процес характеризують:
– рання участь ключових зацікавлених сторін;
– спільна участь у ризиках і прибутках;
– один контракт, що об’єднує ключових учасників;
– співробітництво під час прийняття рішень і контр-

олю;
– спільна відповідальність ключових учасників;
– спільне розроблення і реалізація мети проекту.
Проаналізуємо відому в галузі інформаційного моде-

лювання криву Мак лімі (MacLeamy Curve), відображену 
на рис. 2. Хоча останнім часом з’явилися думки, що даний 
графік має дещо спрощений вигляд та не зовсім точно 
відображає витрати на різних етапах будівельного про-
цесу, у цілому концепція, закладена в її основі, є вірною. 

графік відображає співвідношення витрат до часу під 
час реалізації типового будівельного проекту та представ-
ляє концепцію раннього прийняття проектних рішень, 
коли можливість впливу на результат максимальна, а 
витрати на зміни в проекті – мінімальні. це чітко пока-
зує, що рішення, які приймаються на початку проекту 
(у процесі проектування), можуть бути виконані з ниж-
чими витратами і з більшою ефективністю. Прийняття 
рішення може бути зміщене у часі, коли це ще є відносно 
не дорого. із цього приводу ідея інтегрованої реалізації 
інвестиції звертає увагу зацікавлених сторін проекту на 
зміщення зусиль проектування, щоб окремі сторони могли 
координувати свій внесок у проект, заохочуючи до більш 
інтегрованого підходу вже в ранній фазі проектування.

архітектори, інженери, будівельні виконавці й інвес-
тори на практиці повинні думати про співробітництво 
через утворення інтегрованого колективу в ранній фазі 
проекту, працюючи разом, для визначення меж проекту, 
його цілей і способів їх досягнення. завдяки співробіт-
ництву із самого початку інтегрований колектив будує 
не тільки спільне бачення проекту, але також спільний 
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план його реалізації. інтегрована реалізація проекту може 
допомогти їм працювати більш ефективно, заощадити час 
і гроші та створити кращий об’єкт [7].

слід зазначити, що основними результатами неефек-
тивної взаємодії учасників інвестиційно-будівельного 
процесу є систематичні зриви термінів будівництва, зміна 
кошторисної вартості будівництва в бік збільшення і чис-
ленні судові процеси між учасниками інвестиційно-буді-
вельної діяльності. у зв'язку із цим оптимізація процесів 
взаємодії для підвищення ефективності діяльності під-
приємств інвестиційно-будівельної сфери і зниження вар-
тості їх продукції має величезне значення. 

до основних напрямів економії трансакційних витрат 
на сучасному етапі розвитку інвестиційно-будівельної 
сфери слід віднести скорочення інформаційних витрат: 
пошук, обробку, зберігання, передачу інформації, оформ-
лення контрактної документації, проведення моніторингу, 
складання звітів та ін.

основними вимогами, які впливають на правильну 
передачу інформації (information delivery) є її загальна 
зрозумілість у будівельному процесі та наявність пози-
тивних результатів від їх використання [8]. на практиці 
вирізняють чотири моделі співробітництва:

– співробітництво «лице в лице» (face то face);
– асинхронне співробітництво;
– асинхронне роздільне співробітництво;
– синхронне роздільне співробітництво.
співробітництво «лице в лице» вимагає зустрічей у 

конференційних залах та участі працівників у дискусіях. 
Прикладом можуть бути зустрічі інвестора з архітектором 
для погодження загального вигляду проекту або його осо-
бливостей. отже, ця модель вимагає присутності у той же 
час і в тому ж самому місці.

асинхронне співробітництво позначає роботу в різний 
час, але в тому самому місці. необхідним є ведення гра-
фіку зустрічей, заміток або інформаційних бюлетенів між 
співучасниками.

синхронне роздільне співробітництво означає роботу 
в той же час, але в різних місцях. це вимагає комуніка-
ції в реальному часі з використанням таких технологій, 

як: телефон, телеконференція, дискусії з викорис-
танням інтернет-комунікаторів типу Skype або на 
інтернет-форумах в дискусійних групах і т. п.

асихронно роздільне співробітництво – це заходи, 
що провадяться в різний час та в різних місцях. спо-
соби комунікації – електронна пошта, факс і т. п.

істотну роль у співпраці, особливо в разі асих-
ронно розділеного співробітництва, виконує від-
повідний обіг інформації. важливим є те, щоб 
управління обміном інформацією було як най-
більш ефективне [9]. Будівельні проекти стають 
щоразу більш складнішими, насичені все більшою 
кількістю інсталяцій різного типу, що об’єктивно 
ускладнює проектування та будівництво, особливо 
якщо роботи виконуються в традиційній формі. 
ефективне управління інформацією необхідне для 
досягнення успіху всього міроприємства [10].

Модель обміну інформацією між розширеною 
кількістю учасників інвестиційно-будівельного 
процесу стандартними методами відображена на 
рис. 3, на рис. 4 – модель обміну інформацією під 
час реалізації інтегрованого проекту.

одним з основних джерел багатьох проблем у 
будівництві є відділення етапу проектування від 
етапу реалізації інвестиції. коли проектування 
не виступає як одночасний процес реалізації, не 
можна говорити про ефективність, а тим паче про 

інноваційність цілого мікроприємства. інструментом 
вирішення проблем є співробітництво, тобто інтеграція 
всіх функцій в один процес.

Метою інвестора є будівництво об'єкту згідно із 
раніше визначеними термінами та витратами. роздільна 
участь під час реалізації всього проекту, спочатку архі-
тектора і проектанта, а пізніше – виконавця будівельних 
робіт, призводить до того, що вже на початку реалізації 
проекту існує ризик, що кожен із членів інвестиційного 
процесу матиме інші цілі. 
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рис. 3. Формат обміну інформацією під час реалізації 
будівельного проекту стандартними методами

Джерело: розроблено автором

архітектор, працевлаштований на стандартних заса-
дах, прагне до максимізації своїх прибутків через засто-
сування найкраще йому відомих технологій та матеріалів, 
навіть якщо вони не є найкращими для даного проекту. 
для нього найважливіше може бути виконання архітек-

рис. 2. Залежність зусиль (ефективності) від часу  
в разі реалізації будівельних проектів традиційним  

та інтегрованим методами (крива Мак лімі)
Джерело: складено на основі [6]
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турного проекту відомими йому методами в найкоротший 
час. виконавець, працевлаштований на стандартних умо-
вах, також буде більше дбати про свої інтереси, застосову-

ючи матеріали-замінники та не надаючи належної уваги 
якості робіт.

Бажаючи створити інтегрований колектив, складений 
з архітекторів, проектантів і виконавців, слід передусім 
надати їм спільну відповідальність не тільки в ризиках і 
витратах, але і прибутках із цілого проекту.

важливим є також те, щоб на етапі планування і ство-
рення концепції брали участь усі майбутні учасники 
цілого процесу. завдяки тому ми маємо шанс використати 
їх унікальні знання і цим самим оптимізувати цілий буді-
вельний процес.

висновки. отже, з точки зору інвестора ранній обмін 
інформацією вдосконалює комунікацію і створює можли-
вості для ефективної та зрівноваженої оцінки прийнятих 
проектних рішень і цілей господарської діяльності. все 
це збільшує ймовірність, що цілі проекту, у тому числі час 
реалізації, вартість будівництва, витрати на експлуатацію 
об'єкта, якість і стійкість, будуть досягнуті. за спільних 
цілей уся команда нестиме відповідальність за результати 
співпраці. сторони будуть прагнути їх досягнути, спира-
ючись на мотиваційні системи. Проектант, підрядник, суб-
підрядники об’єднують свої сили і працюють разом для 
досягнення цілей інвестора та для реалізації власної мети.

спільне прийняття рішення дає можливість кращого 
контролю ризику, завдяки чому можна успішно реалізувати 
інвестицію, що призводить до розвитку позитивних відно-
син з інвестором та взаємовигідного співробітництва під час 
реалізації наступних інвестиційно-будівельного проектів.
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аннотация. в статье исследована возможность применения концепций моделирования информации о здании (BIM) 
и интегрированной реализации строительных проектов (IPD) для улучшения сотрудничества между участниками инве-
стиционно-строительного процесса и повышения эффективности хозяйственной деятельности строительных предпри-
ятий. Integrated Project Delivery (IPD) является новой идеей, основанной на технологии Building Information Modeling 
(BIM). основная идея заключается в тесном сотрудничестве между инвестором, проектировщиком и строительным 
исполнителем. концепция IPD требует полного использования знаний и способности всех субъектов, участвующих в 
строительно-инвестиционном процессе на каждом из его этапов, для оптимизации эффектов.

ключевые слова: информационное моделирование в строительстве, BIM, интегрированная реализация 
строительных проектов, IPD, инвестиции.

Summary. This paper analyzed the possibility of integrated construction projects (IPD) implementation taking into account 
conservation, exchange and use of information by all actors involved at different stages of the building life cycle, and improv-
ing of cooperation between them.Integrated Project Delivery (IPD) is entirely new idea based on the technology of Building 
Information Modeling (BIM) and is designed for close collaboration between the investor, architect and contractor. PD concept 
requires using the knowledge and abilities of all project participants involved in the construction and investment process at every 
stage in order to optimize the project results.

Key words: information modeling in the field of construction, BIM, integrated management of construction projects, IPD, 
investment.
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анотація. у статті обґрунтовано важливість інтенсивного розвитку виробництва продукції садівництва. розглянуто чин-
ники інтенсифікації, що сприяють збільшенню й підвищенню якості продукції та зменшенню витрат на одиницю плодів та 
ягід. обґрунтовано основні напрями підвищення інтенсифікації виробництва плодів та ягід у садівничих підприємствах.

ключові слова: інтенсифікація, інтенсивність, садівництво, чинники інтенсифікації, інновації, тип економічного 
розвитку, садівничі підприємства.

постановка проблеми. в умовах посилення глобаліза-
ційних процесів на світових ринках відкриваються широкі 
перспективи для вітчизняних садівничих підприємств, 
зокрема стимулювання для відтворення та вдосконалення 
розвитку галузі садівництва за рахунок інтенсивного наро-
щування внутрішнього виробництва й експорту плодо-
ягідної продукції. галузь садівництва характеризуються 
масовим виробництвом, обмеженими термінами реаліза-
ції продукції, високим рівнем споживання плодово-ягід-
ної продукції в україні на фоні постійного зниження рівня 
доходів, вираженою сезонністю в надходженні плодів та 
ягід на переробку, незбіганням піків виробництва й спо-
живання продукції садівництва, обмеженими термінами 
зберігання плодоягідної сировини, незначними обсягами 
резервів продукції, ресурсообмеженістю.

із переведенням усіх сфер економіки на переважно 
інтенсивний шлях розвитку неминуче посилюється увага 
до теоретичних та практичних аспектів інтенсифікації. 
центр усієї роботи в садівництві переноситься на підви-
щення ефективності використання всього виробничого 
потенціалу на основі посилення засад інтенсифікації.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам інтенсифікації сільськогосподарського виробництва 
присвячено роботи низки вітчизняних учених, зокрема: 
М.і. Єріна, в.П. Єфімова, і.і. лукінова, в.Я. Месель-весе-
ляка, П.т. саблука, г.с. Хачатурова та ін. стосовно галузі 
садівництва питання інтенсифікації найповніше висвіт-
лені в працях П.Ф. дуброви, о.Ю. Єрмакова, т.а. Мар-
кіної, к.в. Мазур, д.Ф. чухна, а.і. Шумейка, в.в. Юрчи-
шина. Проте у вітчизняній науковій літературі ще 
недостатньо висвітлено як у теоретичному, так і в прак-
тичному плані питання інтенсифікації садівництва, осо-
бливо з урахуванням влаштування цієї підгалузі в нових 
умовах господарювання. 

Мета статті полягає у дослідженні та систематизації 
чинників інтенсифікації в садівничих підприємствах та 
обґрунтуванні критеріїв для встановлення типу економіч-
ного розвитку садівничих підприємств. 

виклад основного матеріалу дослідження. у сучас-
них умовах інноваційної економіки досягти підвищення 

економічної ефективності та конкурентоспроможності 
галузі садівництва можливе лише на основі впровадження 
новітніх прогресивних науково-інтенсивних технологій, 
техніки, сортів, якісних матеріальних ресурсів.

сучасний стан сільськогосподарського виробництва 
через порушення граничних меж основних його напрямів 
набув екстенсивного типу розвитку. ключовими пробле-
мами, що виникли у виробництві продукції садівництва, 
стали: погіршення екології навколишнього середовища, 
зниження якості продукції, значні втрати зовнішніх і вну-
трішніх ринків продукції. основна техніка, що викорис-
товується товаровиробниками, вичерпала свій потенціал 
та потребує заміни. наявні технічні засоби не дають мож-
ливості раціонально використовувати земельні ресурси 
та виробляти конкурентоспроможну продукцію. актуаль-
ність дослідження інтенсифікації зумовлена посиленням 
конкурентної боротьби на ринку та інтеграцією україни в 
міжнародний економічний простір, що зумовлює необхід-
ність формування інтенсивного розвитку промислового 
виробництва продукції садівництва. 

екстенсивний шлях відтворення полягає у зміні кіль-
кісних параметрів сільськогосподарського виробництва, 
за рахунок розширення посівних площ чи нарощування 
поголів'я, інтенсивний – на якісних змінах засобів аграр-
ного виробництва та організаційних структур, за раху-
нок підвищення економічної родючості ґрунту та засто-
сування ефективніших засобів виробництва. у процесі 
дослідження типів економічного зростання, на нашу 
думку, інтенсивний та екстенсивний розвиток здебіль-
шого переплітаються і залежно від обставин трансформу-
ються з одного виду в інший. тобто одні й ті ж чинники за 
відповідних обставин забезпечуватимуть інтенсивний, а в 
іншому разі – екстенсивний характер розвитку сільсько-
господарського виробництва (рис. 1). 

інтенсифікація виробництва – ключ до ефективності 
сільського господарства. зокрема, у садівництві – це під-
вищення врожайності за рахунок породно-сортового 
складу насаджень ефективного використання всіх видів 
добрив, упровадження науково обґрунтованої, добре про-
думаної системи садівництва, яка повною мірою врахо-
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вує природно-кліматичні умови кожної зони й області, 
району, кожного господарства [1, c. 14–15].

ураховуючи вищесказане, щоб забезпечити високу 
окупність додаткових вкладень у промисловому садівни-
цтві, за нашими переконаннями, потрібно постійно вдо-
сконалювати організацію та технологію виробництва, 
використовувати інтенсивні системи ведення в садівни-
чих підприємствах, що засновані на досягненнях науки і 
техніки. лише такі напрями розвитку забезпечать високу 
ефективність як загальних, так і додаткових вкладень 
матеріальних засобів і праці (рис. 2). 

важливо відзначити, що серед науковців глибоко й 
усебічно досліджував проблеми організації й економіки 
промислового садівництва

л.П. симеренко. він першим обґрунтував чітке роз-
межування понять промислове (товарне) та аматорське 
(споживацьке) садівництво. «Промислове садівництво – 
писав він, – має лише єдину мету – торговельну, а тому 
його завдання й визначається винятковою суттю плодів як 
товару і нічого спільного не має ні з помологічним, ні з 
аматорським садівництвом, яке влаштовується переважно 
для потреб родини» [2, c. 38].

суть науково-технічного прогресу в промисловому 
садівництві закладена в появі нових ідей та впровадження 
їх у життя шляхом планомірного створення нових й поліп-

шення продуктивних якостей функціонуючих основних 
засобів виробництва та предметів праці, породно-сорто-
вого складу насаджень, технологій виробництва, промис-
лового перероблення, довготривалого зберігання плодів і 
ягід, у прискоренні всіх процесів відтворення, удоскона-
ленні організаційних структур суб’єктів ринку плодів та 
ягід, форм організації й оплати праці. у зв'язку із цим під-
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рис. 1. екстенсивні й інтенсивні чинники розвитку виробництва продукції садівництва

рис. 2. напрями інтенсифікації  
промислового садівництва
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тримуємо думку л.о. Барабаш про доцільність виділяти в 
промисловому садівництві поряд із загальноприйнятими 
для всіх галузей сільського господарства групами факто-
рів науково-технічного прогресу технічні, технологічні, 
організаційні, біоекономічні [3]. 

до основних технічних факторів садівництва належать: 
меліорація (зрошення, осушення), хімізація (застосування 
мінеральних добрив, захист рослин від шкідників та хво-
роб тощо), механізація, створення технологічної мате-
ріально-технічної бази галузі. найважливішою умовою 
інтенсифікації садівництва та переведення його на про-
мислову основу, безперечно, є створення необхідної мате-
ріально-технічної бази та виробничої інфраструктури [4].

Формування структури основних виробничих засобів 
у садівництві досягається шляхом своєчасного освоєння 
комплексних капіталовкладень. капітальні інвестиції в 
обсязі не менше 60–70%, які виділяються на формування 
основних виробничих фондів галузі, необхідно вкладати 
в товарне плодоношення молодих садів [5]. Промислове 
садівництво належить до найбільш трудомістких і най-
менш механізованих галузей сільського господарства 
[2, с. 211]. Питома вага механізованих робіт у загальних 
затратах праці на вирощування й збирання плодів не пере-
вищує 14–15% навіть за максимального використання 
новітньої системи машин у насадженнях яблуні та груші. 
на комплекс робіт із догляду за насадженнями та зби-
ранню врожаю, що виконуються переважно вручну, при-
падає близько 90% [2, с. 211]. 

до технологічних факторів у садівництві належать 
вирощування оздоровленого садивного матеріалу у від-
критому та закритому ґрунті, вдосконалення наявних та 
створення принципово нових комплексних технологій 
виробництва продукції садівництво тощо. виходячи із 
цього, підтримуємо позицію, згідно з якою багаторічні 
насадження інтенсивних типів становлять основу новіт-
ніх промислових технологій виробництва плодоягідної 
продукції. системи ведення садівництва, які складалися 
в останні десятиріччя, різко змінюються під впливом 
комплексної системи економічних факторів: прискорення 

окупності капіталовкладень у галузі, особливо зниження 
витрат праці на вирощування плодів та ягід, необхідності 
раціонального використання земельних ресурсів тощо.

особливість даних процесів характеризує перехід від 
вирощування садів із розміщенням на одиниці земельної 
площі незначної кількості насаджень із величезними кро-
нами, розрахованими на тривалий період продуктивного 
використання, до загущених схем садіння насаджень із 
невеликими кронами. такі схеми розміщення забезпечують 
ранній вступ дерев у плодоношення, високу їх урожайність 
та різке зниження трудомісткості плодоягідної продукції.

до групи біоекономічних факторів у садівництві 
належать: формування породно-сортового складу садів, 
упровадження швидкоплідних та високопродуктивних, 
економічно вигідних інтродукованих сортів, підбір під-
щепи, особливо сорто-підщепних комбінувань. трива-
лість високоефективного функціонування багаторічних 
насаджень, час вступу в пору товарного плодоношення, 
рівень їх продуктивності, якість продукції садівництва 
залежать переважно від сорту та виду підщепи тощо. 
у результаті дослідження впровадження у виробни-
цтво високоврожайних сортів плодових насаджень на 
вегетативних підщепах відносимо до найбільш висо-
корентабельних факторів інтенсифікації, оскільки для 
садівничого підприємства це, як правило, не пов'язане з 
додатковими капіталовкладеннями.

до основних організаційних факторів у промисловому 
садівництві належать: удосконалення спеціалізації та кон-
центрації в садівничих підприємствах, запровадження 
перспективних форм організації оплати праці, підтримка 
з боку держави, що забезпечить гарантовану реалізацію 
(збут) плодоягідної продукції, інтеграція виробництва 
продукції садівництва, промислової їх переробки та збе-
рігання. на нашу думку, оскільки плодоягідна продук-
ція малотранспортабельна і швидко псується, виникає 
потреба поєднання виробництва продукції садівництва з 
промисловою переробкою. Практика доводить, що агро-
промислова інтеграція в садівництві відзначається висо-
кою економічною ефективністю [6].
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рис. 3. чинники інтенсифікації в садівничих підприємствах
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у сучасних умовах спостеріга-
ється тісна взаємодія загальнови-
робничих, зовнішніх й внутрішніх 
факторів впливу на ефективне функ-
ціонування підприємств, а тому 
сформувати інтенсивний тип роз-
витку можуть ті сільськогосподар-
ські підприємства, які раціонально 
та швидко реалізовують новітні 
досягнення науки та техніки, що й є 
результатом змін у макросередовищі 
і, зокрема, у такій його ланці, як нау-
ково-технічне середовище (рис. 3). 

інтенсивний шлях розвитку сіль-
ськогосподарського підприємства 
характеризується постійним удо-
сконаленням усіх факторів вироб-
ництва (землі, насаджень і тварин, 
машин і знарядь, технології, орга-
нізації виробничого процесу та 
трудових ресурсів) через викорис-
тання інноваційних-інвестиційних 
й неінвестиційних чинників інтен-
сифікації й здатністю на цій основі 
збільшити та підвищити якість 
сільськогосподарської продукції та 
зменшити витрати на одиницю про-
дукції (рис. 4). 

низка авторів, зокрема П.с. Бере-
зівський, н.П. особа, з.П. Березів-
ський, стверджує, що поступовий 
приріст економічного розвитку і 
визначає сформований у підприєм-
ствах тип відтворення, який впливає 
на результати виробництва і найваж-
ливіші елементи відтворювального 
процесу. Ми погоджуємося з тим, 
що в кожному підприємстві пови-
нна бути сформована та реалізована комплексна система 
заходів, що забезпечить найбільш доцільний на перспек-
тиву тип економічного зростання сільськогосподарського 
підприємства з урахуванням стану його розвитку й умов 
господарювання [7]. 

Поряд із загальноприйнятим виділенням типів еко-
номічного розвитку г.і. Башняниним виділяється детен-
сивна форма (у перекладі «без напруги») [8]. детенсивний 
розвиток полягає в тому, що для виробництва додаткової 
одиниці продукції необхідно кількість ресурсів додатково 
збільшити більше ніж на одиницю, тобто коефіцієнт елас-
тичності від затрат виробництва буде менше одиниці, у 
результаті підприємство деградує.

Формування інтенсивного типу розвитку садівничих 
підприємств можливе за обґрунтування оптимальних 
параметрів різних організаційно-правових форм господа-
рювання. до садівничих підприємств належать державні 

та недержавні підприємства, у тому числі господарські 
товариства, сільськогосподарські підприємства, фермер-
ські господарства, приватні підприємства, які займаються 
виробництвом продукції садівництва. ефективне функці-
онування садівничих підприємств залежить від рівня їх 
спеціалізації. найбільш інтенсивним уважається спеціалі-
зоване садівниче підприємство. залежно від рівня спеці-
алізації садівничі підприємства розділяють на три групи: 
1) вузько- або глибокоспеціалізовані (моногалузеві), в 
яких промислове садівництво виступає єдиною товарною 
галуззю за рівня спеціалізації 100%; 2) спеціалізовані, 
в яких на виробництво продукції садівництва припадає 
50% і більше товарної продукції; 3) із недостатньо вира-
женою спеціалізацією, питома вага продукції садівництва 
становить менше 50% у структурі товарної продукції [9].

для визначення типу економічного зростання садівничих 
підприємств розроблено критеріальну оцінку економічного 
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рис. 4. чинники формування інтенсивного типу економічного розвитку  
в сільськогосподарських підприємствах

таблиця 1
критеріальна оцінка економічного розвитку садівничих підприємств

тип економічного розвитку Значення критеріїв
іD іс іE

інтенсивний, найбільш прогресивний розвиток іD > 1 іс < 1 іE > 1
Переважно інтенсивний прогресивний розвиток іD > 1 іс = 1 іE > 1
Переважно екстенсивний малопрогресивний розвиток іD > 1 іс > 1 іE > 1
екстенсивний регресивний розвиток іD > 1 іс > 1 іE < 1
екстенсивний стабільний (регресивний) розвиток іD > 1 іс > 1 іE = 1
детенсивний розвиток іD < 1 іс < 1 іE < 1
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розвитку садівничих підприємств, в основі якої пропонуємо 
використовувати індекси: доходності (іD) – розраховується 
як співставлення доходу (виручки) від реалізації продукції 
садівництва у звітному періоді до його базової величини; 
собівартості плодоягідної продукції (іс) – визначається ана-
логічно попередньому критерію; рівня економічної ефектив-
ності (іE) – розраховується на основі співвідношення доход-
ності та собівартості на їх досягнення (табл. 1).

Перевагою критеріальної оцінки економічного розви-
тку садівничих підприємств є те, що вона дає змогу ран-
жувати підприємства шляхом співставлення розрахун-
кових величин та оцінити ефективність функціонування 
підприємств у садівництві.

висновки. у сучасних умовах сутність інтенсифі-
кації набуває глибшого змісту, оскільки відображає не 
тільки ефективність використання робочої сили та засобів 
виробництва, але й ураховує рівень забезпеченості новіт-
ньою технікою та технологіями, що сприяє підвищенню 
продуктивності праці й якості продукції та зниженню її 
собівартості. 

для досягнення інтенсивного розвитку сільськогос-
подарських підприємств необхідно створити механізм 
формування інтенсивного типу економічного розвитку, 
що дасть можливість своєчасно усунути наявні проти-
річчя та сформувати сприятливі умови для ефективного 
їх розвитку

.
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аннотация. обоснована важность интенсивного развития производства продукции садоводства. рассмотрены фак-
торы интенсификации, способствующих увеличению и повышению качества продукции и уменьшению затрат на еди-
ницу плодов и ягод. обоснованы основные направления повышения интенсификации производства плодов и ягод в 
садоводческих предприятиях.

ключевые слова: интенсификация, интенсивность, садоводство, факторы интенсификации, инновации, тип 
экономического развития, садоводческие предприятия.

Summary. Explains the importance of intensive development of production of horticultur., Discusses the factors of intensi-
fication, contributing to increase and improve product quality and reduce unit cost of fruits and berries. The article substantiates 
the main directions of increasing the intensification of production of fruits and berries in horticultural enterprises.

Key words: intensification, intensity, horticulture, factors of intensification, innovation, economic development, horticultural 
enterprises.
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перспективи використаннЯ аЗійського досвіду  
державного регулЮваннЯ дослідницькоЇ діЯльності  

Закладів виЩоЇ освіти в украЇні

PROSPECTS OF THE USAGE OF ASIAN STATE EXPERIENCE  
IN THE SPHERE OF RESEARCH ACTIVITY REGULATION  

ON HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN UKRAINE

анотація. статтю присвячено узагальненню теоретичних положень, методичних підходів та науково-практичних 
рекомендації щодо формування та використання механізму державного регулювання (др) дослідницької діяльності 
закладів вищої освіти україни з врахуванням досвіду азійських країн. досліджено теоретичні засади інноваційного 
розвитку системи закладів вищої освіти (ір сзво), визначено класифікаційні ознаки чинних форм та моделей др ді-
яльності їх науково-дослідницького сектору (ндс), узагальнено особливості міжнародного досвіду др ір ндс сзво 
в умовах переходу до глобальної моделі постіндустріальної економіки знань. обґрунтовуються стратегічні напрями 
ір ндс сзво на міжрегіональному рівні; розробляються пропозиції щодо удосконалення організаційно-економічних 
основ механізму здійснення цього процесу на мезоекономічному рівні національної економіки; визначаються умови 
фінансового лідирування інноваційно-активних внз та розробляється процесно-орієнтована модель фінансування роз-
робок і досліджень із залученням азійського досвіду використання важелів др ір ндс.

ключові слова: механізм регулювання, форми та методи державного регулювання, дослідницький сектор навчаль-
них закладів системи вищої освіти.

постановка проблеми. теоретичне узагальнення 
змісту категорії «інноваційний розвиток науково-дослід-
ницького сектора системи закладів вищої освіти» (ір ндс 
сзво) дає змогу сформулювати визначення сутності його 
державного регулювання (др) як практичного організа-
ційного, адміністративно-розпорядного впливу органів 
державного управління (оду) на відносини, процеси 
та структурні елементи національної економіки (не), 
що охоплюють сферу науково-дослідницької діяльності 
сзво, для їх упорядкування, збереження та перетворення 
форм, який опирається на владні повноваження держави, 
створює умови для тривалого та безпроблемного функці-
онування для отримання очікуваних значимих соціальних 
та економічних результатів. 

для досягнення конкретних цілей др у подальшому 
будемо послуговуватися визначенням категорії «науково-
дослідницький сектор системи закладів вищої освіти» 
(ндс сзво) як сукупності підрозділів внз III–IV рів-
нів акредитації, що здійснюють наукову, науково-тех-
нічну та інноваційну діяльність, трансфер технологій у 
межах організації діяльності системи провайдерів освіт-
ніх послуг, що мають за мету реалізацію дослідницької 
компоненти в процесі забезпечення якості вищої освіти 
(Яво).

видається достатньо очевидним, що в основу др ір 
ндс сзво, що лише за певних умов набуває ознак довер-
шеної системності і функціонує як багаторівнева, ієрар-
хічна, частково саморегульована, потребуюча прогно-
зування та регулювання довгострокового економічного 
розвитку сукупність взаємопов’язаних елементів, пови-
нен покладатися процес планомірного розвитку ндс у 
складі комерційного, маркетингового та інвестиційного 

складників їх цілісного інноваційного потенціалу, а також 
використання сукупності методів вирішення завдань роз-
роблення стратегії, механізмів, інструментів та форм роз-
витку дослідницької активності з можливістю отримання 
результатів світового рівня та їх подальшого викорис-
тання у профільній (освітній) діяльності. у ході ефектив-
ного регуляторного втручання реалізуються можливості 
коригувати напрям, швидкість реалізації і характер цільо-
вих орієнтирів розвитку ндс як об’єкту управління, від-
бувається їх оцінювання з погляду відповідності потре-
бам задоволення економічних інтересів зацікавлених 
сторін діяльності. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Мето-
дологічні основи дослідження особливостей функціо-
нування ндс сзво та їх др системно розглядають у 
своїх працях українські вчені о. амоша, л. антошкіна, 
т. Боголіб, н. верхоглядова, в. геєць, о. грішнова, 
і. каленюк, о. романовський та ін. [1–6; 8; 9]. різно-
манітні аспекти інноваційного розвитку закладів вищої 
освіти розглядають дж. альден, Ф. альтбах, г. Беккер, 
а. Біркс, дж. Філден, М. гіббонс, а. Мертен [10–13; 
15; 16; 19]. так, дж. Філден визначає шість ключових 
позицій, які відіграє держава у процесі др системи 
вищої освіти (сво): визначення структури та розміру 
сектора сво; моніторинг та регулювання у співпраці з 
міністерством фінансів, чисельності студентів шляхом 
визначення обсягів фінансування державного замов-
лення на підготовку необхідної кількості фахівців; 
забезпечення рівноправного доступу претендентів на 
отримання вищої освіти; визначення ролі приватних 
зво і засобів їх регулювання; раціональний розвиток 
потенціалу у сфері досліджень на базі визнаних уні-
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верситетів; розроблення національної стратегії розви-
тку сво з гарантією того, що державою здійснюється 
фінансування випуску фахівців із навичками, які мають 
високу якість і є затребуваними на ринку праці [15].

у працях згаданих авторів стратегічними напря-
мами діяльності оду в процесі реалізації ними регу-
ляторної функції, у тому числі стосовно ндс сзво, 
розглядаються: створення та реалізація законодавчої 
бази та правового поля вільного розвитку суб’єктів 
економічного процесу в поєднанні з контролем дотри-
мання ними нормативно-правових актів; створення та 
забезпечення умов здійснення сумлінної конкуренції 
засобами регулювання цінової політики; вибіркове сти-
мулювання виробників стратегічно важливих товарів 
(послуг); здійснення ефективної соціальної політики 
засобами регулювання рівня зайнятості, розподілу 
ресурсів і доходів між індивідами; проведення ефектив-
ної державної політики адаптації суб’єктів діяльності 
до зміни кон’юнктури на ринках. др ір ндс сзво здій-
снюється на основі засобів впливу оду на його об’єкт: 
прямого впливу або непрямих методів створення умов 
для самостійного вибору об’єктами управління варіан-
тів дій, що відповідають стратегічній меті економічної 
політики держави (рис. 1).

 

рис. 1. Форми др ір ндс сЗво

Мета статті полягає в узагальненні теоретико-мето-
дичних підходів та розробленні науково-практичних реко-
мендації щодо формування та використання механізму др 
ір ндс сзво україни з урахуванням досвіду азійських 
країн. 

виклад основного матеріалу дослідження. Про-
блеми ір ндс сзво в науково-методичному плані є недо-
статньо розробленими. Поглиблення наукових, організа-
ційних, економічних засад др убачається в подальшому 
розвитку стратегічних напрямів ір ндс сзво, станов-
ленні його організаційно-економічного механізму. на 
основі аналізу міжнародного досвіду др [14; 20] зроблено 
висновки про принципову придатність використання кон-
кретної форми прямого, непрямого або проміжного варі-
анту втручання оду в процес ір ндс сзво залежно від 
позиціонування ступеня та обсягу участі в розвитку пер-
спективних технологій, зацікавленості в їх поширенні в 
підприємницькому секторі не (рис. 2).

 
рис. 2. Моделі регулювання ір ндс сЗво

для встановлення ступеня результативності захо-
дів др ір ндс сзво в масштабах не нами досліджено 
досвід азійських країн у сфері здійснення аналізу та оці-
нювання особливостей регулювання процесів із викорис-
танням моделей рейтингового оцінювання (Мро) конку-
рентних позицій приватних внз (Пвнз), що орієнтовані 
на інноваційний розвиток [17] (табл. 1). 

Мро ґрунтується на уточненні та конкретизації показ-
ників міжнародних рейтингів, що пов’язані з ір ндс 
сзво (The Global Competitiveness Report, The Global 
Innovation Index, European Innovation Scoreboard, Doing 
Business, QS HESS Ranking, Bloomberg Innovation Index), 
їх адаптації та поширенні на новий клас об’єктів, якими 
визначено інноваційно орієнтовані внз окремих країн 
(із використанням принципових засад визначення інно-
ваційно активних внз за методологією розрахунку 
субіндексу Research Performance Ranking індексу рей-
тингування провідних університетів світу RUR, показ-
ників Шанхайського академічного рейтингу, THE World 
University Ranking Version, Thomson Reuters, Webometrics 
тощо) [7; 18].

змістовне перетворення науково-дослідницької діяль-
ності сукупності внз на оновлених засадах у ході здій-
снення діяльності оду у сфері ір ндс сзво дослідже-
них азійських країн передбачає чітке визначення засобів 
гарантування високого рівня якості вищої освіти (табл. 2). 

на окрему увагу заслуговують особливості альтерна-
тивних підходів до фінансування діяльності зво в краї-
нах азії:

1. державні університети фінансуються виключно 
через державний бюджет. Модель державного фінансу-
вання вищої освіти за рахунок податкових надходжень 
функціонує у багатьох країнах континентальної західної 
Європи, а також у великобританії (протягом більшої час-
тини ХХ ст.). у деяких варіантах цієї моделі університетів 
здійснюють збір цільових коштів, наприклад для реєстра-
ції та експертизи, харчування та проживання, забезпечу-
ючи при цьому безкоштовне навчання. так, наприклад, у 
Шрі-ланці державні університети надають безкоштовну 
освіту, але студенти повинні платити символічну плату 
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за реєстрацію та іспити, а також за поселення в студент-
ських гуртожитках.

2. друга модель фінансування вищої освіти реалізу-
ється за рахунок комбінування витрат уряду та внесків 

студентів. ступінь поділу витрат і субсидій у різних кра-
їнах, а іноді навіть усередині країн, суттєво різниться. 
у Південній азії ця модель зустрічається в індії, де сту-
денти платять за вищу освіту, хоча вартість навчання суб-

таблиця 1
Засоби та зміст др-діяльності пвнЗ окремих країн азії

країна регулювання
Засоби Зміст

афганістан

закон про регулювання вищої освіти 
(2006 р.), супроводжуючі закони і мето-
дичні рекомендації

регулювання державної вищої освіти та запровадження реєстра-
ційних/ліцензійних критеріїв та вимог

Проект методики оцінювання результа-
тів діяльності зво

визначення вимог та гарантій надання приватними зво базових 
послуг у сфері освіти 

статус комерційних зво розширення прав та удосконалення діяльності

Шрі ланка

Функціонування під наглядом інвести-
ційного комітету

забезпечення діяльності декількох закордонних провайдерів 
послуг вищої освіти 

розрізнення некомерційних та комер-
ційних зво забезпечення функціонування обох різновидів зво

Малайзія

закон про приватну вищу освіту (1996 р.) детальне регулювання приватних зво
статус комерційних зво розширення прав та вдосконалення діяльності

державно-приватне партнерство (дПП)
Паралельне функціонування закордонних університетів та наці-
ональних коледжів, які здійснюють діяльність за провідної регу-
люючої ролі зарубіжних провайдерів освітніх послуг

тайланд

закон про приватну вищу освіту (1969 р.) регулювання приватних зво засобами обмеження діяльності у 
порівнянні з державними

регулювання з боку міністерства
регулювання та методичне забезпечення дотримання вимог 
закону про приватну освіту (обмеження та регламентація діяль-
ності Пвнз) 

Подвійний статус приватних зво
не припускається комерціалізація зво, але дозволяється досяг-
нення «30 відсотків доходу» для ліцензування та заохочення 
інвестицій

китай

загальне регулювання носить обмежений характер і припускає достатній рівень конку-
ренції. варіює для різних провінцій та періодів навчання

Подвійний статус приватних зво
не припускається комерціалізація зво, але дозволяється досяг-
нення «раціонального рівня доходу»; дозволяється комерціаліза-
ція тренувальних установ

закон про приватну освіту (2002 р.)
обов’язковою є діяльність наглядової ради зво з чисельністю 
не менше п’яти осіб; установа ідентифікується з іменем голови 
наглядової ради

дПП
Паралельне функціонування закордонних університетів та наці-
ональних коледжів, які здійснюють діяльність за провідної регу-
люючої ролі зарубіжних провайдерів освітніх послуг

індонезія загальні правила урядові гарантії високого ступеня незалежності 

статус приватних зво Безпосередній дозвіл на функціонування і розширення мережі 
закладівФіліппіни

таблиця 2
Засоби гарантування якості діяльності пвнЗ окремих країн азії

країна Методи гарантування якості
Засоби Зміст

афганістан

гарантування якості та проведення 
акредитації з боку національної аген-
ції забезпечення якості вищої освіти 
(назЯво)

зво здійснюють самооцінювання процесу забезпечення якості 
освітніх послуг

Шрі-ланка акредитація назЯво незначна кількість зво, що присвоюють кваліфікацію фахівця

Малайзія забезпечення якості
заклади повинні отримати дозвіл на діяльність від національ-
ного акредитаційної ради; державні університети підлягають 
регулярним процедурам аудиту назЯво

таїланд забезпечення якості та акредитація
Приватні зво підлягають процедурі обов’язкової акредитації 
з боку назЯво кожні п’ять років; державні та приватні зво 
послуговуються аналогічними стандартами 

китай акредитація Підвищення рівня автономії та легітимності (одночасно з якістю 
діяльності) для кількості зво, що постійно скорочується
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сидується урядом індії, а також у відкритому університеті 
Шрі-ланки, де студентами покривається частина вартості 
навчання. 

3. третя модель фінансування вищої освіти за дуаль-
ним підходом до оплати навчання. у разі її реалізації 
частина студентів навчається в державних університетах 
безкоштовно, тоді як можливість навчатися на платних 
місцях надається тим студентам, до яких висуваються 
мінімальні вимоги для вступу, які не отримують необ-
хідної кількості балів для навчання за рахунок бюджету, 
але можуть заплатити за нього власними коштами. Підхід 
використовується у низці колишніх комуністичних краї-
нах, включаючи китай. 

4. четверта модель фінансування вищої освіти поєд-
нує в собі можливості безкоштовного навчання і плат-
ного освоєння окремих програм. у разі реалізації цієї 
моделі деякі внз та освітні програми доступні без плати 
за навчання, тоді як за інші стягується плата. остання 
група, як правило, містить більше ринкових інститутів і 
програм, чиї випускники мають чудові економічні пер-
спективи. у Південній азії Шрі-ланка використовує таку 
модель післявузівської освіти в державних університетах, 
коли для деяких аспірантів і дослідників навчання про-
понується безкоштовно, тоді як інші аспіранти вносять 
плату за навчання.

5. П’ята модель фінансування вищої освіти передба-
чає відтермінування плати за навчання. студенти мають 
можливість внести плату за своє навчання після того, як 
вони завершили свої дослідження і знайшли роботу. деякі 
розвинені країни, включаючи австралію та англію, вико-
ристовують елементи цієї моделі фінансування вищої 
освіти. Модель може бути ризикованою для країн, що роз-
виваються, які не мають культури погашення кредитів на 
навчання. крім того, у країнах, що розвиваються, випус-
кників важко відстежити, особливо якщо вони працю-
ють за кордоном, так що погашення кредитів на навчання 
може бути серйозною проблемою.

6. Шоста модель фінансування вищої освіти полягає 
у стягненні вступних внесків за навчання від студентів 
в університетах. низка розвинених країн, а також країн, 
що розвиваються, таких як англія, китай, Малайзія, таї-
ланд, сШа і в’єтнам, використовує цю модель. вона 
забезпечує університетам значну автономію, включаючи 
можливість установлювати зарплату викладачам, а також 
призначати чисельність співробітників на розсуд вузу. 
вона також може забезпечити значну гнучкість у плані 
відкриття нових курсів і програм навчання. крім задово-
лення традиційних аналітичних потреб оду, моніторинг 
та аудит показників функціонування ндс сзво також 
виступають елементами регулювання діяльності внз на 
мезоекономічному рівні – регіональних освітніх комп-
лексів, громадських об’єднань університетів (наприклад, 
гуманітарних, технічних), інноваційно-освітніх кластерів 
(іок), технопарків, технологічних платформ тощо.

ще однією суттєвою особливістю азійського досвіду 
державного регулювання ір ндс сзво є поліваріантні 
методи державно-приватного партнерства (дПП) у сфері 
вищої освіти. конкретними заходами сприяння системі 
дПП країн азії, що можуть успішно використовуватись у 
процесі організації діяльності внз україни, є:

1. надання фінансових грантів або субсидій для здій-
снення капітальних витрат на будівництво університет-
ських приміщень та придбання/ встановлення обладнання. 
цей захід здатен забезпечити потужне стимулювання про-
цесів створення або розширення приватних внз, адже 
капітальні витрати на будівництво об’єктів і придбання 
обладнання, як правило, вимагають значного вкладання 

коштів. земля, на якій зводяться будівлі внз, може бути 
переданою їм на умовах довгострокової оренди або влас-
ного володіння. некомерційні приватні внз могли б у 
такому разі отримати певні преференції, оскільки такі уста-
нови частіше оперують меншими фінансовими ресурсами 
порівняно з комерційними закладами.

2. виплата субсидій на оренду приміщень. такі суб-
сидії можуть відігравати ключову роль у стимулюванні 
приватних внз у містах і населених пунктах, де доступна 
земля є дефіцитним і дорогим товаром. такий підхід 
забезпечує зниження витрат на експлуатацію навчальних 
закладів, а також виступає стимулом для створення або 
розширення таких установ.

3. надання грантів або субсидій студентам, що навча-
ються в приватних внз. гранти і субсидії можуть нада-
ватися у вигляді стипендій, ваучерів або кредитів. такий 
захід сприятиме або зниженню поточної плати за навчання 
і витрат на проживання для студентів (стипендії, ваучери) 
або їх відтермінуванню (кредити). ця ініціатива здатна 
збільшити конкуренцію серед приватних внз, адже сту-
денти, які отримують грант або субсидію, можуть за осо-
бистими уподобаннями обирати заклад для навчання. 
конкуренція також сприятиме підвищенню ефективності 
діяльності державних внз за умови, що студенти мають 
право використовувати цю фінансову вигоду, обираючи 
між двома різновидами установ.

4.  Поєднання проживання в студентських містечках 
внз із заняттям сучасними видами економічної діяль-
ності. наприклад, варіантом може бути реалізація моделі 
місцевого/іноземного партнерства у сфері інформаційних 
технологій і комунікацій, що пов'язане зі створенням фірм 
із надання інформаційних технологій або комунікаційних 
послуг. іншим варіантом може бути заняття комерцією або 
торгівлею. діяльність у цьому напрямі могла б сприяти 
розширенню сектору вищої освіти, а також більш тісно 
пов’язати внз з економічно привабливими інвестиціями. 
ця модель реалізується в таких країнах, як Малайзія і Пів-
денна корея, де отримується обопільна вигода як для сек-
тору реальної економіки, так і для сфери вищої освіти. 

5. Фінансування державою наукових досліджень, що 
здійснюються приватними внз. на загальних засадах 
викладачі та дослідники з науковими ступенями (відді-
лення, факультети) приватних університетів вступають у 
конкуренцію за здобуття дослідницьких грантів з інститу-
ціями університетів державних. такий підхід забезпечує 
досягнення суттєвих здобутків не лише у сфері дослід-
ницької діяльності, але й у сфері викладання. Модель 
співпраці здатна потужно стимулювати приватні внз на 
шляху їх перетворення у центри передового досвіду в 
довгостроковій перспективі. 

висновки. необхідними умовами ефективного управ-
ління процесно-орієнтованим підходом до нарощування 
інвестиційної привабливості сектору науково-дослід-
ницької діяльності внз україни, що повною мірою від-
повідає сучасним реаліям обмеженого фінансування за 
рахунок коштів державного бюджету та необхідності 
краутфандингу за рахунок коштів приватних інвесторів, 
визначено: використання обов’язкових процедур оціню-
вання загальної ефективності кожної новації, що розро-
блена внз; розрахунок комерційної ефективності для 
внз у цілому та її конкретних розробників; визначення 
організаційно-економічного механізму запровадження 
новації; встановлення рівня комерційної ефективності 
інвестиційного проекту (іП) для замовника; оцінювання 
ступеня ймовірності реалізації варіантів підтримки іП; 
написання бізнес-плану реалізації потенційно прибутко-
вого процесу інвестування комерційної новації. 
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Певні особливості притаманні процесам державного 
регулювання ір ндс сзво в разі участі внз у розви-
тку технологічних платформ (тП). концентруючи інте-
лектуальні зусилля та фінансові кошти фінансових аген-
тів – бюджетних установ та фінансово-промислових груп/
приватних структур – на пріоритетних, «фокусних» тех-
нологіях, що розвиваються в рамках тП, оду отримують 
можливість непрямого регулювання їх діяльності шляхом 
застосування фінансових методів, важелів, нормативно-
правового впливу та інформаційно-методичного забез-
печення. основним механізмом залучення коштів інвес-
торів недержавного сектору при цьому виступає дПП, 

значний позитивний досвід використання якого зосеред-
жено в азійських країнах. 

Фінансовий механізм комерціалізації результатів інно-
ваційної діяльності в разі участі внз у діяльності інно-
ваційно-освітніх кластерів (іок), як на стадії реаліза-
ції нддкр, так і на стадії start up, передбачає створення 
інноваційного виробничого підприємства з розмежуван-
ням джерел залучення і повернення коштів. особливості 
фінансового механізму регулювання участі внз у функці-
онуванні іок визначаються особливостями методів залу-
чення коштів. такою ж різноманітністю відрізняються 
варіанти їх повернення.
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постиндустриальной экономики знаний. обосновываются стратегические направления ир нис суво на межрегио-
нальном уровне; разрабатываются предложения по совершенствованию организационно-экономических основ меха-
низма осуществления этого процесса на мезоэкономических уровне национальной экономики; определяются условия 
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финансового лидирования инновационно активных вуз и разрабатывается процессно-ориентированная модель финан-
сирования разработок и исследований с привлечением азиатского опыта использования рычагов гр ир нис суво.

ключевые слова: механизм регулирования, формы и методы государственного регулирования, исследовательский 
сектор учебных заведений системы высшего образования

Summary. The purpose of this publication is to generalize and deepen the scientific approaches to defining the essence of 
the state regulation of the research sector of the higher education institution (SR RS HEI); to develop the classification of the 
forms and models of the SR RS HEI; to summarize the current Asian state experience of using forms of the SR RS HEI to use it 
in the economy of Ukraine. The theoretical bases of the innovative development of the system of higher education institutions 
(ID SHEI) are investigated, the classification criteria of the applicable forms and models of the state regulation of the practice 
of their scientific research sector (SRS) are defined, the peculiarities of the international experience of the state regulation of the 
ID SHEI in terms of the transition to the global model of the post-industrial knowledge economy are generalized. The strategic 
directions of the ID SRS SHEI at the regional level; the suggestions for the improvement of the organizational and economic 
foundations of the mechanism of the implementation of this process on the mesoeconomic level of the national economy were 
worked out; the conditions of the financial leading of the innovation-active universities were defined and the process-oriented 
Asian model of financing the research and development involving levers of the tax regulation of the ID SRS SHEI was done.

Key words: regulation mechanism, forms and models of state regulation, research sector of the higher education institution
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систеМний підХід до оцінки еФективності  
прийнЯттЯ МаркетинговиХ ріШень  

у сучасниХ уМоваХ діЯльності підприЄМства

SYSTEMATIC APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS DECISION 
MAKING IN MODERN MARKETING TERMS OF ENTERPRISE

анотація. статтю присвячено дослідженню підходів до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприєм-
ства. розглянуто процес організації маркетингової діяльності, основні принципи та завдання маркетингової діяльності 
на підприємстві. доведено доцільність використання системного підходу відповідно до динамічних умов зовнішнього 
середовища. обґрунтовано напрями та методи оцінки ефективності прийняття маркетингових рішень. сформульовано 
напрями вдосконалення організації маркетингової діяльності на підприємстві.

ключові слова: маркетингова діяльність, ефективність, маркетингова політика, управління, маркетинговий контр-
оль, системний підхід, прийняття рішень.

постановка проблеми. у сучасних умовах успіх під-
приємств передусім залежить від їх маркетингової діяль-
ності, оцінка ефективності якої є основною функцією мар-
кетингового управління. основним призначенням оцінки 
є цілеспрямований вплив економічних, інформаційних, 
організаційних, технологічних та функціональних заходів 
на розвиток і підвищення якості функціонування об’єкта 
оцінки. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
співвідношення результативності й ефективності мар-
кетингової діяльності є актуальними. вагомий науко-
вий внесок у розвиток методології оцінки ефективності 
маркетингової діяльності зробили такі вітчизняні та 
зарубіжні вчені, як: Ф. котлер, П. дойль, М. конишева, 
г. армстронг, л. Балабанова, н Мойсеєва, е. Патрушева, 
д. Шульц, в. Шаповалов та ін.
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виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. незважаючи на значну кількість фунда-
ментальних досліджень цих та інших авторів, проблема 
обґрунтування системного підходу до оцінки ефектив-
ності маркетингової діяльності залишається недостатньо 
вивченою. крім того, недостатньо дослідженим залиша-
ється питання ролі чинників, що визначають ефективність 
маркетингової діяльності. відсутність системного під-
ходу до оцінювання ефективності маркетингової діяль-
ності підприємства зумовлює доцільність подальших 
досліджень у цьому напрямі. 

Мета статті полягає у вивченні, узагальненні та ана-
лізі методик оцінювання ефективності прийняття мар-
кетингових рішень, а також визначенні чинників під-
вищення ефективності маркетингової діяльності та 
розробленні моделі маркетингового контролю.

виклад основного матеріалу дослідження. ефектив-
ність є важливою характеристикою більшості процесів, 
що відбуваються в соціально-економічних системах. нині 
роль цієї категорії продовжує зростати. не винятком є й 
маркетингова діяльність підприємства, адже саме марке-
тингова політика є провідним інструментом конкурентної 
боротьби. динамізм цих процесів зумовлений глобаліза-
цією, інстуціональними процесами, інформатизацією сус-
пільного життя [1, с. 33–34].

розгляду напрямів та методик оцінювання ефектив-
ності маркетингової діяльності має передувати розкриття 
сутності поняття «ефективність прийняття маркетингових 
рішень». на думку багатьох дослідників, ефективність 
прийняття маркетингових рішень – це показник опти-
мальності вжитих маркетингових заходів для зменшення 
витрат і досягнення очікуваних результатів у коротко-
строковій та довгостроковій перспективах [2, с. 273].

для того щоб здійснити об’єктивну оцінку ефектив-
ності прийняття маркетингових рішень, необхідна наяв-
ність таких складових елементів процесу оцінки, як: 
суб’єкт оцінки (відділ маркетингу), об’єкт оцінки (мар-
кетингова діяльність підприємства), наявність методики 
оцінки ефективності прийняття маркетингових рішень.

оскільки маркетингова діяльність підприємства вклю-
чає різні аспекти, оцінювати ефективність маркетинго-
вої політики, на нашу думку, необхідно за: результатами 
реалізації маркетингової діяльності; маркетинговими 
дослідженнями; сегментацією ринку та позиціонуванням 
товару; управлінням продажами; плануванням та органі-
зацією маркетингової діяльності; якістю управління та 
функціональними обов’язками відділу маркетингу.

дослідити ефективність маркетингових заходів у 
вищезазначених напрямах можна за допомогою різно-
манітних методів, які більшість науков-
ців виділяє в окремі групи, основні з яких 
представлено на рис. 1.

розкриємо сутність представлених 
методів [3, с. 74; 4, с. 91; 5, с. 171].

Експертні (суб’єктивні) методи перед-
бачають використання спеціальних знань 
та практичного досвіду експертів для отри-
мання загальних суджень про ефективність 
маркетингових заходів за окремими напря-
мами й у цілому (переважно у вигляді оці-
нок у балах). до проведення експертизи 
експертам обов’язково надається факто-
графічна інформація про підприємство та 
маркетингове середовище, його функціону-
вання, про можливе проведення декількох 
турів експертизи для уточнення експертних 
оцінок, пояснення мотивації експертів.

Соціологічні методи націлені на використання інстру-
ментів прикладної соціології, а саме на розроблення про-
грам соціологічних досліджень та проведення досліджень 
відповідно до цих програм. найчастіше використову-
ються для оцінювання ефективності окремих напрямів 
маркетингової діяльності.

Якісні методи припускають використання маркетин-
гового аудиту, у ході якого здійснюється всебічний аналіз 
зовнішнього середовища організації, а також усіх загроз і 
можливостей. При цьому можна виділити дві сфери мар-
кетингового контролю: маркетинговий контроль, орієнто-
ваний на результати, і маркетинг-аудит, тобто аналіз якіс-
них сторін діяльності організації.

Кількісні методи вимагають порівняння витрат на 
маркетинг з отриманим валовим прибутком і витрат на 
рекламу до об’єму продажів; вони характеризують кін-
цеві фінансові результати діяльності організації.

у процесі проведеного дослідження було виявлено, 
що у маркетологів сформувалося різне бачення оціню-
вання ефективності маркетингу. 

так, о.М. щур та г.р. копець [6, с. 337] наголошують 
на необхідності оцінки ефективності витрат на маркетинг, 
оскільки це дасть змогу обґрунтувати доцільність фінан-
сування конкретних маркетингових програм, запобігати 
фінансовим витратам та знижувати фінансові ризики. 
однак учені не запропонували показники, за допомогою 
яких можна оцінити ефективність маркетингу.

Ф. котлер та к.л. келлер [7, с. 41] обґрунтували під-
хід, який передбачає виділення показників ефективності 
маркетингової діяльності щодо зовнішнього та внутріш-
нього середовища підприємства. Проте виникають про-
блеми практичного застосування даної методики.

в.П. савчук стверджує, що в сучасних умовах універ-
сальним показником ефективності діяльності підприєм-
ства повинна виступати вартість бізнесу [8, с. 109]. така 
логіка потребує виділення внеску маркетингової діяль-
ності в капіталізацію підприємства.

Є підходи, які рекомендують застосовувати в оцінці 
ефективності маркетингової діяльності такі фінансові 
методи, як: аналіз прибутковості маркетингу (с. гудман), 
оцінка співвідношення граничних прибутків до гранич-
них витрат (Федер, Шег), вертикальні заходи інтеграції 
(андерсен, вайтц), аналіз продажів (Маклівен), перед-
бачення відхилень у бюджеті маркетингу (Хулберт, той), 
оцінка потенційних грошових потоків (Баззел, чассіль). 
але фінансовий аналіз недостатній для визначення ефек-
тивності маркетингової діяльності, тому що осторонь 
залишаються нефінансові чинники, які зумовлюють 
фінансову ефективність [9, с. 10].

 
Методи дослідження ефективності маркетингових заходів 
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рис. 1. Методи дослідження ефективності маркетингових заходів
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в.в. живетін, в.л. самохвалів та н.П. чернов ува-
жають, що ефективність маркетингової політики кон-
кретного підприємства складається з результатів удо-
сконалення виробничо-збутової діяльності за такими 
напрямами, як: оптимальне використання потенціалу 
ринку, у тому числі для нових продуктів; підвищення 
вірогідності прогнозних оцінок; знаходження сегмента 
ринку даного товару; підвищення точності аналізу ринку 
та ін. [10, с. 55].

М. туган-Барановський та л.в. Балабанова [11, с. 27] 
пропонують оцінювати ефективність маркетингу сто-
совно покупців, маркетингових інтеграцій, адекватності 
інформації, стратегічної орієнтації, оперативної ефектив-
ності. до недоліків даного підходу слід віднести те, що 
вчені не визначають алгоритм розрахунку маркетингової 
ефективності.

здійснюючи оцінку ефективності прийняття марке-
тингових рішень, на нашу думку, необхідно проаналізу-
вати та оцінити ефективність системи управління мар-
кетинговою політикою, яка безпосередньо впливає на 
результати маркетингової діяльності.

Б. Пономаренко та і. Похабов розглядають ефектив-
ність системи управління маркетингом таких на трьох 
рівнях управління, як [12, с. 108]:

1)  ефективність управління діяльністю, заснована на 
оцінці: ринкової орієнтації вищого керівництва; ринкової 
діяльності персоналу; взаємодії вищого керівництва і пер-
соналу; ступеня відкритості системи управління зовніш-
ньому середовищу;

2) ефективність управління функцією, яка представ-
лена залежністю показників ефективності від стану пла-
нування, організації, мотивації та контролю;

3)  ефективність управління попитом, що базується на 
оцінці показників ефективності конкретних функцій мар-
кетингу підприємства: управління товаром, управління 
ціною, управління збутом, управління комунікаціями.

Перевагою даної методики є її структурованість та 
спрямованість виключно на вивчення маркетингового 
складника процесу управління, однак вона носить пере-
важно якісний характер оцінки.

ще одним напрямом оцінки ефективності управління 
маркетинговою політикою є оцінка ефективності функці-
онування відділу маркетингу на підприємстві.

вважаємо, що ефективність роботи служби марке-
тингу слід визначати: а) ефективністю організації відділу 
маркетингу (її потенціалом); б) ефективністю її функціо-
нування (використанням потенціалу).

оцінити ефективність функціонування відділу марке-
тингу можна за допомогою різних критеріїв, серед яких 
необхідно виділити:

- якість, своєчасність і глибину аналізу кон’юнктури 
ринку і, як наслідок, точність розроблених прогно-
зів обсягу реалізації за основними видами продукції на 
коротко-, середньо- та довгострокові періоди;

- виявлення основних причин відмови клієнтів від 
укладання договорів, пошук нових видів і форм розрахун-
ків зі споживачами й освоєння нових ринкових сегментів;

- якість і своєчасність виконання робіт у сфері розро-
блення пропозицій щодо планування і/чи вдосконалення 
асортименту, організації товароруху, реклами, включаючи 
виставкову діяльність, формування іміджу підприємства.

заслуговує також на увагу підхід до оцінки ефектив-
ності системи управління маркетинговою політикою, 
заснований на визначенні стану маркетингової інформацій-
ної системи, яка представляє собою сукупність персоналу, 
обладнання, процедур і методів, призначених для обробки, 
аналізу і розподілу в установлений час достовірної інфор-
мації, необхідної для підготовки і прийняття маркетинго-
вих рішень [13, с. 110]. відповідно до даного підходу, ефек-
тивність маркетингової діяльності підприємства необхідно 
оцінювати якістю і своєчасністю інформації, що поширю-
ється маркетинговою інформаційною системою. 

ефективність маркетингової діяльності вимірюється за 
допомогою маркетингового контролю, тобто за допомогою 
системи оцінки маркетингових програм у двох напрямах. 
По-перше, у короткостроковій перспективі вона характери-
зується показниками, пов’язаними з прибутком. По-друге, 
у довгостроковій перспективі вона характеризується показ-
никами, пов’язаними з брендом (знаннями, лояльністю, 
асоціацією, фінансовими індикаторами бренду). 

 

Контроль ефективності маркетингової діяльності підприємства 

Вид контролю 

Суб’єкт 
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рис. 2. Модель маркетингового контролю
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оцінювання ефективності маркетингових заходів дає 
змогу відмовитися від використання надмірно ризикова-
них заходів, визначити ймовірну реакцію ринку на засто-
сування розробленого комплексу маркетингу, корегувати 
маркетингову політику, досягати маркетингових цілей із 
найменшими витратами.

Модель маркетингового контролю має чотири аспекти 
(вид контролю, суб’єкт контролю, мета контролю, методи 
контролю) і здійснюється у п’ять етапів [14, с. 158]:

1) визначення планових показників;
2) замірювання фактичних показників;
3) порівняння фактичних показників із плановими;
4) аналіз відхилень фактичних даних від запланова-

них;
5) розроблення коригуючих заходів для прийняття 

управлінських рішень.
отже, відповідно до рис. 2, контроль маркетингу – це 

завершальний етап процесу управління, на якому визна-
чаються та оцінюються здобуті результати порівняно із 
запланованими в маркетингових програмах і виробля-
ються коригуючи дії для досягнення поставлених цілей 
[14, с. 161].

важливим напрямом оцінки ефективності управління 
маркетингом є оцінка ефективності використання марке-
тингових ресурсів, до яких належать матеріали, персонал, 
обладнання, гроші та час на реалізацію маркетингових 
заходів [15, с. 83]. 

ураховуючи дослідження багатьох учених із проблем 
оцінювання ефективності маркетингової діяльності, було 

обґрунтовано системний підхід, який схематично пред-
ставлено на рис. 3.

відповідно до рис. 3, сутність системи оцінювання 
ефективності маркетингової діяльності полягає в тому, що 
відділу маркетингу варто оцінювати такі складники мар-
кетингової діяльності, як реалізація управлінських функ-
цій, використання маркетингових інструментів та ресур-
сів, а також функціонування маркетингової інформаційної 
системи за допомогою різноманітних методів, зокрема 
якісних, кількісних, експертних, соціологічних та інших, 
що дає змогу одержати комплексну оцінку ефективності 
та результативності маркетингових заходів підприєм-
ства, виявити недоліки маркетингової діяльності та роз-
робити рекомендації щодо підвищення її ефективності. 
ефективне управління інформаційними, технологічними, 
фінансовими ресурсами, персоналом та обладнанням при-
зводить до економії часу та грошей, що підвищує резуль-
тативність маркетингової діяльності.

висновки. отже, ефективність прийняття маркетинго-
вих рішень – це важливий показник об’єктивної оцінки ефек-
тивності маркетингової діяльності – від реалізації управлін-
ських функцій до застосування маркетингових інструментів, 
включаючи використання маркетингових ресурсів. 

дану оцінку можна здійснити за допомогою викорис-
тання системного підходу до оцінки ефективності мар-
кетингу та на основі одержаних результатів визначити 
наявні недоліки та прихований потенціал кожного пара-
метра оцінки, що дасть змогу прийняти правильні управ-
лінські рішення.
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аннотация. статья посвящена исследованию подходов к оценке эффективности маркетинговой деятельности пред-
приятия. определено понятие маркетинговой деятельности и комплекса маркетинга, рассмотрен процесс организации 
маркетинговой деятельности, основные принципы и задачи маркетинговой деятельности на предприятии. доказана 
целесообразность использования системного подхода. обоснованы направления и методы оценки эффективности мар-
кетинга. сформулированы направления совершенствования организации маркетинговой деятельности на предприятии.

ключевые слова: маркетинговая деятельность, эффективность, маркетинговая политика, управление, 
маркетинговый контроль, системный подход, принятие решений.

Summary. The article is devoted to research of approaches to assess the effectiveness of company marketing activities. In 
the article certainly concept of marketing activity and marketing complex, the process of organization of marketing activity, 
basic principles and tasks of marketing activity, is considered on an enterprise. The feasibility of using a systematic approach is 
proved. Grounded directions and methods of evaluation of the marketing effectiveness are grounded. The formulated directions 
of improvement of organization of marketing activity are on an enterprise.

Key words: marketing activity, efficiency, marketing policy, management, marketing control, a systematic approach, 
decision-making.
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виЗначальні Фактори структурно ЗБалансованого  
роЗвитку внутріШньоЇ торгівлі

DETERMINANTS STRUCTURAL BALANCED DEVELOPMENT  
OF DOMESTIC TRADE

анотація. у статті обґрунтовано важливість вивчення визначальних факторів, що передбачають структурно зба-
лансований розвиток внутрішньої торгівлі. При цьому основний акцент зроблено на ефективність державного регу-
лювання, яке повинно спиратися на достовірну та повноцінну інформаційну базу. Прикладне значення статті засвідчу-
ють результати оцінювання ефективності витрат суб’єктів господарювання україни на подолання негативного впливу 
визначальних факторів ринкового середовища в контексті нарощення ввП на одну особу. Проведено типологізацію 
визначальних факторів структурно збалансованого розвитку внутрішньої торгівлі україни та зроблено висновки про 
важливість окремих груп для національної економіки у цілому.

ключові слова: внутрішня торгівля, структурно збалансований розвиток, визначальні фактори, державне регулю-
вання.

постановка проблеми. ефективне державне регу-
лювання має опиратися на достовірну та повноцінну 
інформаційну базу, на основі якої обґрунтовуються, а в 
подальшому й реалізуються виважені та дієві управлін-
ські рішення. своєю чергою, необхідна інформація стосу-
ється як кількісних характеристик поточного стану і тен-
денцій структурно збалансованого розвитку аналізованої 
сфери, так і параметрів інституціонального середовища 
господарювання її суб’єктів, структурно збалансованого 
розвитку його інфраструктури, зовнішніх та внутрішніх 
визначальних факторів, що їх визначають. Підвищенню 
ефективності механізмів та засобів регулювання внутріш-
ньої торгівлі сприяє вивчення дії визначальних факторів 
зовнішнього та внутрішнього середовища, що найбільш 
істотно впливають на активізацію, чи навпаки – стриму-
вання її структурно збалансованого розвитку. виявлення 
і вжиття заходів, спрямованих на підсилення позитив-
них та нівелювання негативних впливів на фінансово-
господарську діяльність окремих економічних агентів та 
структурно збалансований розвиток сфери торгівлі зага-
лом, припускає аналіз прогнозованого стану середовища 
комерційної господарської діяльності внаслідок реаліза-
ції заходів державного регулювання, виконання прийня-
тих раніше стратегічних економічних і науково-технічних 
рішень, загальних тенденцій і процесів, які стосуються 
торгово-технологічного процесу, його ресурсної забезпе-
ченості, інвестицій та ін.

Потрібно наголосити на тому, що важливість вивчення 
умов і визначальних факторів, які їх зумовлюють, полягає 
в тому, що за його результатами стає можливим обґрунту-
вання висновків відносно, по-перше, ефективності реалі-
зованих у попередніх часових періодах практик регулю-
вання, а по-друге, найбільш дієвих і своєчасних напрямів 
коригування політики структурно збалансованого розви-
тку внутрішньої торгівлі. не секрет, що в україні щорічно 
приймається велика кількість нормативно-правових та 

розпорядчих актів, запропонованих, обговорених і схва-
лених великою кількістю експертів (як суттєва пере-
думова ефективності) та спрямованих на покращення 
макроекономічних характеристик структурно збалансова-
ного розвитку внутрішнього споживчого ринку і торгівлі 
загалом, але більшість їх цільових орієнтирів щорічно так 
і не реалізуються. очевидно, причиною є їх недостатня 
відповідність реальним та найбільш очікуваним потребам 
реформування сфери внутрішньої торгівлі.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Певний 
інтерес для вирішення окресленої проблеми становлять 
наукові праці відомих українських і зарубіжних учених, 
де всебічно розкрито концептуальні положення функці-
онування внутрішньої торгівлі: в.в. апопія, о.в. Бере-
зіна, с.в. васильчака, т.г. васильціва, н.Ю. возіянової, 
П.о. куцика, в.д. лагутіна, р.л. лупака, а.а. Мазаракі, 
в.о. соболєва, р. кантільона, л. ксенза, П. Мак-голдрика. 
Попри це рівень розвитку внутрішньої торгівлі та вико-
ристання нею ресурсного потенціалу постійно зміню-
ється, на що вливає значна кількість визначальних фак-
торів, тому погляди науковців постійно трансформуються 
і це вимагає щоразу визначення концептуальних харак-
теристик визначальних факторів структурно збалансова-
ного розвитку та реалізації ресурсного потенціалу вну-
трішньої торгівлі.

Мета статті полягає в обґрунтуванні визначальних 
факторів структурно збалансованого розвитку внутріш-
ньої торгівлі з урахуванням сучасних тенденцій у націо-
нальній економіці.

виклад основного матеріалу дослідження. належна 
життєздатність, ефективність функціонування та наяв-
ність передумов структурно збалансованого розвитку 
економічних агентів внутрішньої торгівлі україни пере-
дусім залежать від сприятливості ресурсних та ринко-
вих визначальних факторів. зокрема, ресурсні визнача-
ються доступністю, витратністю залучення, утримання 
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та використання, а також поточною забезпеченістю під-
приємств внутрішньої торгівлі якісними необоротними та 
оборотними активами, грошовими коштами, товарними 
запасами, власним капіталом, персоналом, торговими 
та складськими площами, інформацією, нематеріаль-
ними активами. ринкові характеризують доступність для 
суб’єктів господарювання цільових ринкових ніш, майна 
і прав діяльності, а також обсяги та рівень трансакційних 
витрат під час їх отримання.

очевидно, що наявність ресурсних та ринкових визна-
чальних факторів важлива, але ще не визначальна в кон-
тексті сприятливості умов для стійкого і раціонального 
структурно збалансованого розвитку такої сфери, як 
внутрішня торгівля. вона потребує належної сукупності 
інституційно-правових визначальних факторів, що чітко 
регламентують і регулюють процеси господарювання, 
залучення активів і ресурсів, реалізації економічних 
інтересів, отримання прав діяльності, проходження етапів 
торгово-технологічного процесу, дотримання обов’язків, 
процедур входження і виходу з підприємницької діяль-
ності, формування і розподілу доходу та прибутку, ство-
рення доданої вартості, визначення принципів і підходів, 
ієрархічної декомпозиції структури управління внутріш-
ньою торгівлею як видом економічної діяльності та сек-
тором національного господарства.

організаційні визначальні фактори стосуються наяв-
ності державної і недержавної форм підтримки (методич-
ної, інформаційної, організаційно-економічної, фінан-
сової) процесів створення, капіталізації і структурно 
збалансованого розвитку окремих суб’єктів внутрішньої 
торгівлі, їх об’єднань. 

до важливих умов структурно збалансованого розви-
тку внутрішньої торгівлі віднесемо й сукупність фінан-
сово-економічних визначальних факторів, серед яких – 
фінансово-економічні передумови створення і структурно 
збалансованого розвитку торговельних підприємств, інте-
гральні, а також часткові характеристики ефективності 
функціонування суб’єктів господарювання, рівень та 
доступність фінансового забезпечення конкурентоспро-
можності суб’єктів внутрішньої торгівлі, страхування їх 
діяльності та управління ризиками.

зауважимо, що для відновлення кількості підприємств 
та об’єктів внутрішньої торгівлі україни важливою є 
підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для струк-

турно збалансованого розвитку вітчизняного підприємни-
цтва у сфері торгівлі. саме тому важливо проаналізувати 
фахово-професійні та соціально-психологічні визначальні 
фактори. Перші стосуються наявності знань та досвіду 
ведення комерційної господарської діяльності в торгівлі, 
другі – мотиваційних аспектів та готовності до приват-
ного інвестування, створення торговельних об’єктів, 
започаткування торговельного бізнесу, його здійснення та 
подальшого структурно збалансованого розвитку.

велике прикладне значення мають результати дослі-
джень науковців, які вивчали інституціональне середо-
вище господарювання в україні (рис. 1). Як видно, рин-
кові визначальні фактори досить потужно впливають на 
збільшення витрат взаємодії суб’єктів комерційної гос-
подарської діяльності з органами влади та ринковими 
інституціями, що призводить до зменшення ввП, а отже, 
негативно позначається на макроекономічному розвитку, 
доходах населення та, зменшуючи його купівельну спро-
можність, на параметрах структурно збалансованого роз-
витку внутрішньої торгівлі.

зауважимо, що серед визначальних факторів струк-
турно збалансованого розвитку внутрішньої торгівлі, 
зокрема її суб’єктів, істотний вплив мають ті, що дестабі-
лізують ритмічне ведення господарської діяльності, пере-
шкоджають проходженню тих чи інших стадій торгово-
технологічного процесу, не дають змоги належною мірою 
проводити діяльність за всіма її функціональними напря-
мами. отже, розлога типологізація визначальних фак-
торів структурно збалансованого розвитку внутрішньої 
торгівлі має враховувати фактори за такими напрямами 
господарської діяльності підприємств, як маркетингова, 
фінансова, інноваційна, комерційно-збутова та ін. діяль-
ність, а також за етапами проходження торгово-техноло-
гічного процесу – від дослідження ринку і замовлення 
товарів до отримання коштів за продані товари.

так, на сучасному етапі структурно збалансованого 
розвитку ринкової інфраструктури в україні на внутріш-
ньому ринку присутня доволі велика кількість підпри-
ємств та організацій (маркетингових, рекламних, інфор-
маційних), що надають послуги з дослідження ринку, 
вивчення його цільових сегментів; консалтингового 
забезпечення господарської діяльності (включно з роз-
робленням та використанням ефективних заходів това-
роруху, обґрунтуванням цінової стратегії та тактики, 

засобами стимулювання попиту, 
раціоналізації асортиментної 
політики, належного сервісного 
обслуговування). незважаючи на 
інколи високу вартість, суб’єктам 
внутрішньої торгівлі, зокрема 
середнім та великим, варто систе-
матично замовляти такі послуги 
задля підвищення ефектив-
ності господарювання та зміц-
нення конкурентоспроможності 
[3, с. 133–145; 7, с. 177–190].

відомо, що ринок фінан-
сово-кредитних послуг україни 
сьогодні переживає не найкращі 
часи. так, доступність кредит-
них ресурсів для вітчизняних 
суб’єктів торгівлі ускладнена, 
потребує істотних часових та 
організаційних витрат, а вартість 
їх обслуговування в рази більша, 
ніж у зарубіжних конкурентів, 
тому ці визначальні фактори нега-
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рис. 1. результати оцінювання ефективності витрат суб’єктів господарювання 
україни на подолання негативного впливу визначальних факторів ринкового 

середовища в контексті нарощення ввп на одну особу [5, с. 11] 
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тивно впливають на розвиток торгових мереж, підпри-
ємств та торгівлі як виду господарської діяльності.

недостатньо сприятливим залишається й інновацій-
ний визначальний фактор структурно збалансованого 
розвитку внутрішньої торгівлі. Підприємствами вкрай 
рідко створюються та використовуються інноваційні тех-
нології, комерціалізуються об’єкти інтелектуальної влас-
ності, тому органам державного управління необхідно 
забезпечити формування ефективного інноваційно-інвес-
тиційного регулювання, всебічно сприяти впровадженню 
технічних, організаційних та інших нововведень вітчиз-
няними торговельними підприємствами.

Будучи відносно простішим порівняно зі сферою мате-
ріального виробництва, торгово-технологічний процес 
усе ж передбачає необхідність проходження і виконання 
достатньо великої кількості операцій. на ефективність 
проходження кожного із цих етапів впливають свої визна-
чальні фактори: на етапі замовлення товарів – вивчення 
попиту, формування надійних зв’язків із постачальни-
ками; на етапі транспортування – своєчасне, повне та рит-
мічне забезпечення товарами в належному асортименті; 
під час розвантаження товарів – забезпечення швидкості 
та оперативності навантажувально-розвантажувальних 
робіт; на етапі встановлення ціни і розміщення товарів 
у торговій залі – узгодження інтересів конкурентності 
та економічної обґрунтованості цінової політики, забез-
печення високої швидкості внутрішніх логістичних про-
цесів; під час продажу товарів – зручність та економічна 
ефективність процесу їх продажу, надання додаткових 
послуг покупцям; на етапі отримання коштів за товари 
– швидке та повне погашення кредиторської заборгова-
ності. ці фактори мають скоріше внутрішній характер 
впливу на фінансово-господарську діяльність підпри-
ємств торгівлі, а тому різною мірою впливають на її ефек-
тивність, але в кожному разі потребують урахування в 
системі управління розвитком внутрішньої торгівлі як на 
мікро-, так і на макроекономічному рівнях.

щодо макрорівня, то важливо враховувати вплив 
визначальних факторів за етапами структурно збалансо-
ваного розвитку торгівлі як виду господарської діяльності 
в системі галузей економіки. Маються на увазі не струк-
турні характеристики, а поточний стан структурно зба-
лансованого розвитку, адже на етапі становлення україни 
як незалежної держави із власною економічною систе-
мою істотним був вплив визначальних факторів форму-
вання законодавства, приватизаційних процесів та транс-
формації власності тощо, на етапі покращення кількісних 
показників структурно збалансованого розвитку вітчиз-
няної сфери торгівлі – визначальних факторів розподілу 
економічних та господарських ресурсів, доступу до рин-
ків, прав господарської діяльності, формування здоро-
вого конкурентного середовища та ін. на сучасному етапі 
посткризового відновлення важливим аспектом є рівень 
реалізації економічними агентами внутрішньої торгівлі 
україни накопиченого ресурсного потенціалу [4].

щодо інституційно-правових визначальних факторів 
впливу на структурно збалансований розвиток внутріш-
ньої торгівлі україни, то, як уже зазначалося, у цілому 
нормативно-правове середовище торговельної діяль-
ності в україні сформоване та складається із: 1) законів 
україни, постанов верховної ради україни, наказів Пре-
зидента україни, рішень кабінету Міністрів україни і 
Міністерства регіонального структурно збалансованого 
розвитку та торгівлі україни, інших органів державної 
влади в частині регулювання окремих аспектів комерцій-
ної господарської діяльності, суб’єктів, об’єктів, правил і 
умов торгівлі, особливостей ведення діяльності при про-

дажі різних видів товарів тощо; 2) державних та регіо-
нальних стратегій і програм структурно збалансованого 
розвитку внутрішнього споживчого ринку, торгівлі зага-
лом; 3) наявності та діяльності профільного міністерства, 
відповідних служб та відомств на регіональному і місце-
вому рівнях, державної та недержавної інфраструктури 
комерційної господарської діяльності включно зі струк-
турами контролю над ринком і представленими на ньому 
товарами, забезпеченням норм та стандартів. 

утім, найбільш істотними вадами як у цьому, так і в 
сегменті організаційних визначальних факторів струк-
турно збалансованого розвитку внутрішньої торгівлі 
залишаються: відсутність закону україни «Про вну-
трішню торгівлю» та узгоджених із його положеннями і 
цільовими орієнтирами державної і регіональних стра-
тегій структурно збалансованого розвитку внутрішньої 
торгівлі, недостатність чіткої владної вертикалі з регулю-
вання сфери торгівлі (при облдержадміністраціях відсутні 
управління торгівлі) та справедливого державного контр-
олю над недопущенням монополізації ринків і концентра-
ції ресурсів та прав комерційної господарської діяльності, 
плановим (а не хаотичним) розвитком торгової мережі з 
дотриманням генеральних планів структурно збалансова-
ного розвитку територій [1, с. 98–106; 2, с. 52–60].

зауважимо, що велике значення для структурно збалан-
сованого розвитку кожної галузі та її економічних агентів 
мають фахово-професійні визначальні фактори, адже їх 
позитивний вплив дає змогу сформувати належне інте-
лектуально-кадрове забезпечення, що виступає базисом 
інтелектуального та соціального капіталу як важливих 
факторів виробництва в сучасних умовах структурно зба-
лансованого розвитку постіндустріального суспільства.

водночас недостатність фахово-професійних умов 
призводить до браку кваліфікованих кадрів, причому всіх 
категорій персоналу, наслідками чого стають невисока та 
неналежна якість обслуговування населення, неефективне 
використання товарних запасів, торгових площ, фінан-
сових ресурсів, висока витратомісткість, низька ділова 
активність та, як наслідок, недостатньо висока ефектив-
ність системи загального управління функціонуванням і 
розвитком підприємств.

так, рівень задоволення фахово-професійного 
визначальний фактора структурно збалансованого роз-
витку вітчизняної внутрішньої торгівлі не можна вва-
жати високим, адже лише близько 61,0% працівників 
суб’єктів торгівлі мають вищу або неповну вищу освіту. 
частка працівників, що навчалися новим професіям, 
щороку зменшується та становила трохи більше 1%, 
а частка працівників, що підвищували кваліфікацію, 
лише несуттєво перевищує 1% [6, с. 359]. ці тенден-
ції є вкрай негативними та потребують коригування в 
межах нових напрямів державного регулювання більш 
якісного структурно збалансованого розвитку вітчизня-
ної внутрішньої торгівлі. 

так, надмірно високою є плинність кадрів у торгівлі 
(практично половина працівників щорічно звільняється 
та приймається на роботу), частка молоді становить лише 
близько 50% усіх найманих працівників, кожен десятий – 
працюючий пенсіонер, а середня заробітна плата – одна 
з найнижчих в економіці держави. ці характеристики аж 
ніяк не можуть свідчити про високий рівень задоволе-
ності умовами праці та хороший психологічний клімат у 
суб’єктів внутрішньої торгівлі україни. 

охарактеризовані визначальні фактори, а також 
деякі інші їх види, що мають вплив на структурно-зба-
лансований розвиток внутрішньої торгівлі, подамо на 
рис. 2. зокрема, потребують урахування й визначальні 
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фактори, ідентифіковані за напрямом впливу на забез-
печення управління діловими відносинами. Хоча вони 
частково й корелюють із фахово-психологічними визна-
чальними факторами, але мають власні особливості. 
Більшою мірою саме від них залежить сприятливість 
середовища для структурно збалансованого розвитку 
торговельного підприємництва, адже вони мають вплив 
на оцінювання суб’єктом господарювання підприєм-

ницького середовища; прийняття рішень, контроль і 
моніторинг їх виконання; організацію торговельного 
бізнесу; забезпечення контролю та гарантування без-
пеки господарської діяльності.

додамо, що часом непереборний вплив на покращення 
домінантних якісних характеристик торгівлі як виду 
господарської діяльності чинять системні перешкоди, 
зокрема монополізація галузі та концентрація ресурсів, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визначальні фактори структурно збалансованого 
розвитку внутрішньої торгівлі 

За умовами функціонування суб’єктів 
торгівлі: 

• ресурсні та ринкові; 
• інституційно-правові; 
• організаційні; 
• фінансово-економічні; 
• фахово-професійні; 
• соціально-психологічні 

За етапами розвитку внутрішньої торгівлі як 
виду господарської діяльності: 

• фактори, пов’язані зі становленням галузі; 
• фактори впливу на розвиток галузі; 
• фактори реалізації потенціалу галузі; 
• фактори, що підсилюють процеси занепаду 
галузі 

За складниками торгово-технологічного 
процесу: 

фактори, що впливають на: 
• пошук контрагента, замовлення товарів; 
• транспортування, розвантаження, зберіган-
ня товарів; 
• супроводження акту передачі права власно-
сті; 
• внутрішню логістику, продаж товарів, 
отримання коштів та розрахунки з постачаль-
никами 

За функціональними напрямами впливу: 

• галузеві, комерційно-збутові; 
• політичні, юридичні; 
• фінансові, економічні 
• інноваційні, маркетингові  

За напрямом впливу на забезпечення 
управління діловими відносинами: 

фактори, що впливають на: 
• оцінку підприємницького середовища; 
• прийняття рішень, контроль і моніторинг їх 
виконання; 
• організацію торговельного бізнесу; 
• забезпечення контролю та гарантування 
безпеки господарської діяльності 

За системними перешкодами розвитку 
торгівлі як сектора національного 

господарства: 
 

• монополізація галузі та концентрація ресур-
сів; 
• політизація економічних процесів та прива-
тно-державний корпоратизм; 
• викривлення конкурентного середовища за 
рахунок державного корупційного сприяння; 
• зростання трансакційних витрат; 
• зміни в системі охорони права власності; 
• зміни ринкової кон’юнктури та міжгалузе-
вих коопераційних відносин 

За характером та масштабами наслідків: 
 

• незначні для галузі, допустимі; 
• критичні (з огляду на вплив на діяльність 
критичної маси підприємств) для галузі; 
• катастрофічні для галузі та економіки 

За середовищем впливу: 

• внутрішні; 
• зовнішні; 
• макроекономічні; 
• мікроекономічні 

За походженням: 

• внутрішні (на мікро-, на макрорівні, спри-
чинені недосконалим державним управлін-
ням); 
• зовнішні (зумовлені впливом системних 
перешкод розвитку галузі, зовнішніх ринків та 
інтеграційних процесів) 

За можливістю попередження органами 
державного управління та регулювання: 

• які можуть бути попередженими; • яких неможливо попередити; • які можна частково попереди-
ти 

рис. 2. типологізація визначальних факторів  
структурно збалансованого розвитку внутрішньої торгівлі україни [7, с. 335–338] 
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політизація економічних процесів та приватно-державний 
корпоратизм, викривлення конкурентного середовища за 
рахунок державного корупційного сприяння, зростання 
трансакційних витрат, зміни в системі охорони права 
власності, зміни ринкової кон’юнктури та міжгалузевих 
коопераційних відносин. 

окрім того, органи влади, відповідальні за структурно 
збалансований розвиток внутрішньої торгівлі в укра-
їні, під час визначення переліку та обґрунтування засо-
бів управління його визначальними факторами мали б їх 
ідентифікувати за характером та масштабами наслідків 
(на незначні для галузі, допустимі, критичні, катастро-
фічні для галузі та економіки), за походженням (на вну-
трішні та зовнішні), за можливістю попередження орга-
нами державного управлінні та регулювання (на ті, що 

можуть бути попередженими, яких неможливо попере-
дити, які можна частково попередити).

на наше переконання, недопущення таких проявів має 
стати головним цільовим орієнтиром та принципом дер-
жавного регулювання національної економіки.

висновки. Перелік визначальних факторів впливу на 
функціонування як окремого підприємства, так і галузі у 
цілому визначається різноманіттям підприємств, їх орга-
нізаційно-правових форм, видів та форматів внутрішньої 
торгівлі. усвідомленню як поточних, так і перспективних 
визначальних факторів, що не лише впливають на роз-
виток, але й визначають тим самим тенденції та особли-
вості його державного регулювання, стають у пригоді під 
час вироблення ефективних стратегічних управлінських 
рішень, сприятиме їх типологізація.
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аннотация. в статье обоснована важность изучения определяющих факторов, предусматривающих структурно 
сбалансированное развитие внутренней торговли. При этом основной акцент сделан на эффективность государствен-
ного регулирования, которое должно опираться на достоверную и полноценную информационную базу. о прикладном 
значении статьи свидетельствуют результаты оценки эффективности расходов субъектов хозяйствования украины для 
преодоления негативного влияния определяющих факторов рыночной среды в контексте наращивания ввП на душу 
населения. Проведена типологизация определяющих факторов структурно сбалансированного развития внутренней 
торговли украины, сделаны выводы о важности отдельных групп для национальной экономики в целом.

ключевые слова: внутренняя торговля, структурно сбалансированное развитие, определяющие факторы, государ-
ственное регулирование.

Summary. The importance of studying the determinants providing structurally balanced development of domestic trade. 
This focuses on the effectiveness of state regulation, which must be based on accurate and complete information base. Applied 
meaning of Article evaluation results demonstrate cost effectiveness entities Ukraine to overcome the negative impact of the 
determinants of market environment in the context of increasing GDP per capita. A typology of structural determinants of bal-
anced development of domestic trade Ukraine and conclusions about the importance of certain groups to the national economy.

Key words: domestic trade, structurally balanced development, determining factors, government regulation.
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оБлікове ЗаБеЗпеченнЯ систеМи управліннЯ ФінансовиМи 
реЗультатаМи в аграрниХ підприЄМстваХ

ACCOUNTING SUPPORT OF FINANCIAL RESULTS OF AGRARIAN ENTERPRISES

анотація. у статті висвітлено стан документального оформлення формування доходів і витрат господарської діяль-
ності аграрних підприємств, зокрема від реалізації готової продукції, іншої операційної діяльності, адміністративних та 
збутових витрат. наведено узагальнюючі документи бухгалтерського обліку витрат і доходів, зазначено рахунки, на яких 
здійснюється синтетичний і аналітичний облік фінансових результатів. окреслено порядок визначення фінансового ре-
зультату діяльності аграрних підприємств. визначено місце облікового забезпечення в системі управління фінансовим ре-
зультатом на підприємстві як основної інформаційної бази для прийняття ефективних управлінських рішень. наголошено 
на необхідності аналізу отриманих даних із первинних та узагальнюючих документів. установлено взаємозв’язок окремих 
складників процесу управління фінансовими результатами з відповідними етапами облікового забезпечення. 

ключові слова: фінансові результати, система управління, аграрне підприємство, облік, первинні документи.

постановка проблеми. Будь-яка діяльність передбачає 
отримання фінансового результату, на формування якого 
чинять вплив як зовнішні, так і внутрішні фактори. зазна-
чений вплив може бути негативним і позитивним, тому важ-
ливим у системі управління підприємством має бути своє-
часне реагування на ці чинники. у даному контексті система 
управління являє собою систематизовану сукупність заходів, 
які дають змогу отримати позитивний фінансовий результат 
господарської діяльності. одним із внутрішніх чинників 
можна визначити систему управління фінансовими результа-
тами, тому важливим є розроблення необхідних заходів, що 
дадуть змогу мінімізувати негативний і максимізувати пози-
тивний вплив зовнішніх та інших внутрішніх факторів. для 
визначення оптимальних методів управління фінансовими 
результатами необхідні систематизація і групування інфор-
мації. з огляду на постійні зміни в зовнішньому середовищі, 
підвищуються вимоги до облікового забезпечення процесу 
управління фінансовими результатами як основної інформа-
ційної системи підприємства для визначення зовнішніх чин-
ників та зниження рівня їх негативного впливу на діяльність 
аграрних підприємств. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. обліко-
вому забезпеченню господарської діяльності виробничих 
підприємств присвячено праці багатьох учених, зокрема 
Плаксієнко в.Я., огійчука М.Ф., Бутинця Ф.Ф., сук П.л., 
сук л.к., ткаченко н.М. та ін. дослідженням питань 
обліку фінансових результатів займалися Білецька н.П., 
рета М.в., Мороз Ю.Ю., ратушна о.П. та ін.

управління фінансовим результатом є предметом 
наукових досліджень константюк н., антоненко в.М., 
афанасьєва о.Є., одинцова т.М., невмержицької о.в., 
чаус і.в. на визначальному значенні облікового забезпе-
чення в процесі управління на підприємстві наголошують 
рожелюк в.М., денчук П.М., камінська т.г., колесні-
кова о.М., Безродна т.М.

на важливості даних обліку для формування ефек-
тивної системи управління наголошує афанасьєва о.Є., 
оскільки на їх основі здійснюються комплексний аналіз, 
прогнозування та поточне планування результатів діяль-
ності [1]. Безродна т.М. зазначає, що облік призначений 
для фіксації та накопичення синтетичної (узагальнюючої) 
та аналітичної (деталізованої) інформації про діяльність 
господарюючого суб’єкта за певний період [2]. Повністю 
погоджуємося з ратушною о.П., що оперативний облік 
забезпечує первинне оформлення господарських опера-
цій щодо виникнення доходів і витрат для подальшого 
відображення в регістрах обліку. саме управлінська під-
система забезпечує визначення результату від основної 
діяльності підприємства (виробництва і реалізації про-
дукції) [8]. рожелюк в.М. та денчук П.н. стверджують, 
що можливість використання облікової інформації під-
приємствами для задоволення інформаційних потреб і 
прийняття управлінських рішень для досягнення постав-
лених цілей забезпечується якісними властивостями 
самої облікової інформації [10]. 

Мета статті полягає у дослідженні стану облікового 
забезпечення системи управління фінансовими резуль-
татами вітчизняних аграрних товаровиробників для при-
йняття оптимальних рішень щодо досягнення поточних 
та стратегічних цілей.

виклад основного матеріалу дослідження. Фінан-
совий результат в аграрних підприємствах формується 
шляхом порівняння витрат і доходів. для формування 
ефективної системи управління фінансовими результа-
тами підприємства необхідні дані обліку по всіх опера-
ціях. Первинні документи складаються під час здійснення 
господарських операцій, а якщо це неможливо – то одразу 
після її закінчення в ручному та (або) автоматизованому 
вигляді. за автоматизованої системи обробки даних 
окремі операції фіксуються не в бухгалтерії, у такому разі 
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може складатися паперовий варіант первинного доку-
менту вручну, після цього він передається в бухгалтерію 
і дані вносяться в комп’ютерну програму. Якщо операція 
фіксується бухгалтером, то документ може складатися 
одразу в електронному вигляді.

доходи в аграрних підприємствах переважно отриму-
ються в процесі реалізації готової продукції. Підставою 
для реалізації продукції є укладений договір із покупцями 
та замовниками. відпуск матеріальних цінностей покуп-
цям здійснюють за накладними на відпуск товарно-матері-
альних цінностей, товарними накладними, а в разі викорис-
тання транспорту – за товарно-транспортними накладними. 
ці документи є підставою для списання цінностей у про-
давця й оприбуткування у покупця (замовника). Як пра-
вило, продукцію на складі продавця одержує представник 
покупця на підставі одного з документів: письмового дого-
вору (ним може слугувати договір купівлі-продажу, укла-
дений між контрагентами), довіреності (складається за 
вимогами цивільного кодексу україни, зокрема статтями 
244, 245), акту органу юрособи (може бути у вигляді наказу 
директора підприємства-покупця). у разі надання послуг 
замовникам складається акт наданих послуг (акт при-
ймання-передачі послуг). Якщо суб’єкт господарювання 
здійснює будівельні роботи, то для оформлення їх резуль-
татів складаються акт приймання виконаних будівельних 
робіт, а також довідка про вартість виконаних будівель-
них робіт та витрати. зазначені документи фіксують факт 
виникнення дебіторської заборгованості, яка визнається 
активом одночасно з нарахуванням доходу від реалізації.

Якщо учасники процесу реалізації є платниками 
податку на додану вартість, то у продавця виникає подат-
кове зобов’язання з Пдв, яке зменшує суму нарахова-
ного доходу від реалізації. Платник податку (продавець) 
складає в електронній формі подат-
кову накладну та реєструє її в Єдиному 
реєстрі податкових накладних. обмін 
податковими накладними між контр-
агентами здійснюється за допомогою 
відповідного програмного забезпе-
чення.

у процесі реалізації в обліку відо-
бражається собівартість реалізованої 
продукції шляхом списання готової 
продукції зі складу активів підприєм-
ства. готова продукція під час оприбут-
кування оцінюється за однією з двох 
оцінок: фактичною собівартістю або 
справедливою вартістю. Якщо оцінка 
здійснюється за фактичною собівар-
тістю, то тоді важливу роль відіграє 
якість документального забезпечення 
формування витрат на виробництво 
продукції. 

для обліку витрат праці формуються 
такі документи: табель обліку робочого 
часу, обліковий лист праці і виконаних 
робіт, наряд на відрядну роботу, дорож-
ній лист трактора, обліковий лист праці і 
виконаних робіт тощо. для обліку витрат 
матеріальних цінностей використовують 
дані актів витрати насіння та посадко-
вого матеріалу, акт витрати мінеральних, 
бактерицидних та органічних добрив, 
відомості витрати кормів, актів викорис-
тання господарського інвентарю тощо. 
витрати предметів праці формуються на 
підставі відповідних розрахунків амор-

тизаційних відрахувань. усі витрати накопичуються у від-
повідних звітах про витрати і вихід продукції та зведених 
відомостях. Якщо оцінка готової продукції здійснюється за 
справедливою вартістю, то формується акт визначення спра-
ведливої вартості. Якщо використовується оцінка за фактич-
ною собівартістю, то формуються бухгалтерські довідки та 
розрахунки, де визначається рівень витрат на одиницю виро-
бленої продукції за окремими об’єктами обліку.

у процесі іншої операційної діяльності для форму-
вання відповідних доходів і витрат використовують такі 
первинні документи: акти переоцінки біологічних акти-
вів, акти визначення справедливої вартості (для форму-
вання доходів і витрат від первісного визнання та від зміни 
вартості активів, які обліковуються за справедливою вар-
тістю), виписка банку (для відображення доходів і витрат 
від реалізації валюти), рішення суду, платіжні вимоги, 
платіжні доручення (для відображення інформації щодо 
сплачених чи отриманих штрафних платежів), інвентари-
заційні відомості (для відображення втрат і нестачі цін-
ностей), бухгалтерські довідки (для інших видів витрат і 
доходів) тощо.

для відображення адміністративних та збутових 
витрат формуються табель обліку робочого часу, рахунки-
фактури, рахунки наданих послуг, акти виконаних робіт, 
звіти про використання коштів, наданих під звіт або на 
відрядження, тощо. ці витрати списуються на зменшення 
фінансового результату в кінці звітного періоду.

Первинні документи є підставою для відображення 
даних в узагальнюючих документах та регістрах синтетич-
ного й аналітичного обліку на відповідних бухгалтерських 
рахунках. узагальнюючим документом щодо формування 
витрат є відповідні виробничі звіти (звіт про витрати і 
вихід про витрати та вихід продукції основного виробни- 
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рис. 1. облікове забезпечення системи управління  
фінансовим результатом підприємства
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цтва, звіт по витрати і вихід продукції (робіт, послуг) інших 
виробництв, звіти про загальновиробничі витрати, адміні-
стративні витрати, витрати на збут), дані щодо доходів від 
реалізації накопичуються у відповідних реєстрах. для син-
тетичного й аналітичного обліку витрати і доходів вико-
ристовуються відповідні журнали-ордери та відомості за 
рахунками обліку доходів і витрат, а в разі автоматизації – 
оборотно-сальдові відомості за рахунками, картки рахунку, 
аналіз рахунку за субконто тощо.

для обліку витрат діяльності призначено рахунки 
класу 9 Плану рахунків, для обліку доходів – рахунки 
класу 7. ці рахунки закриваються шляхом списання відпо-
відних сум на рахунок 79 «Фінансові результати» зі скла-
данням відповідних бухгалтерських довідок та розрахун-
ків. всю інформацію щодо формування витрат і доходів, а 
також визначення фінансового результату можна відобра-
зити шляхом формування оборотно-сальдової відомості 
та головної книги. 

у системі управління на підприємстві здійснюється 
процес отримання і накопичення інформації. у про-
цесі отримання інформації можна приймати оперативні 
управлінські рішення, тоді як накопичена інформація є 
джерелом для аналізу діяльності, оцінки ефективності 
прийнятих рішень та розроблення перспективного плану 
управління. Представимо процес облікового забезпечення 
в системі управління фінансовим результатом у вигляді 
схеми (рис. 1).

система управління фінансовим результатом має вра-
ховувати залежність суми фінансового результату від роз-
міру здійснених витрат і отриманих доходів. отримані 
дані вимагають їх аналізу для виявлення чинників, що 
формують кінцевий результат господарської діяльності. 

використовуючи дані аналізу, керівництво має можли-
вість прийняти відповідні управлінські рішення щодо 
зниження рівня витрат та підвищення доходів для макси-
мізації фінансового результату.

саме первинні документи містять розгорнуті дані для 
всебічного аналізу, що дасть змогу, з одного боку, контро-
лювати процес витрачання ресурсів у процесі формування 
витрат підприємства для уникнення зайвого та нераціо-
нального витрачання, а з іншого – розробити напрями 
збільшення суми доходів від операційної діяльності.

узагальнюючі дані бухгалтерського обліку доходів і 
витрат дадуть можливість поглибити аналіз діяльності для 
розроблення заходів щодо оптимізації рівня і структури 
витрат, а також усунення проблемних аспектів у форму-
ванні доходів діяльності. Під час визначення фінансового 
результату від господарської діяльності аграрних підпри-
ємств здійснюється оцінка ефективності попередніх управ-
лінських рішень та узагальнення оперативних рішень щодо 
підвищення суми фінансового результату. кульмінацією 
процесу управління фінансовим результатом є викорис-
тання зведених даних для пошуку альтернатив підвищення 
суми фінансового результату за окремими складниками для 
досягнення стратегічних цілей підприємства.

висновки. отже, облікові дані містять інформа-
цію щодо суми фінансового результату та його склад-
ників. ці дані мають бути оперативними, достовірними, 
об’єктивними для прийняття оптимальних управлінських 
рішень. за наявності достатньої якості даних бухгал-
терського обліку керівництво може приймати ефективні 
управлінські рішення щодо збільшення суми фінансо-
вого результату для досягнення поточних та стратегічних 
цілей.
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аннотация. в статье освещено состояние документального оформления формирования доходов и расходов хозяй-
ственной деятельности аграрных предприятий, в частности от реализации готовой продукции, другой операционной 
деятельности, административных и сбытовых расходов. Приведены обобщающие документы бухгалтерского учета рас-
ходов и доходов, указаны счета, на которых осуществляется синтетический и аналитический учет финансовых резуль-
татов. установлен порядок определения финансового результата деятельности аграрных предприятий. определено ме-
сто учетного обеспечения в системе управления финансовым результатом предприятия как основной информационной 
базы для принятия эффективных управленческих решений. отмечена необходимость анализа полученных данных с 
первичных и сводных документов. установлена взаимосвязь отдельных составляющих процесса управления финансо-
выми результатами с соответствующими этапами учетного обеспечения.

ключевые слова: финансовые результаты, система управления, аграрное предприятие, учет, первичные документы.
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Summary. In the article the state of documentation of income and expenditures of economic activity of agricultural enter-
prises, including the sale of finished products, other operating, administrative and marketing costs, is reflected; the summarizing 
documents accounting costs and revenues are stated; the accounts, in which the synthetic and analytical account of financial 
results takes place, are stated, the procedure for determining the financial results of agricultural enterprises is outlined; the place 
of the accounting provision is determined in control system of financial result on an enterprise as a main informative base for 
making effective administrative decisions; the article emphasized the need for analysis of the data from primary and summariz-
ing documents, establishes the relationship of individual components of the management of the financial results of the respective 
phases of accounting provision. 

Key words: financial performance, governance, agricultural business, accounting, primary documents.
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доМінанти роЗвитку Фондового ринку в украЇні

DOMINANTS OF THE STOCK MARKET IN UKRAINE

анотація. у статті досліджено сутність фондового ринку україни. Проаналізовано особливості його функціонування. 
обґрунтовано напрями підвищення його ліквідності та ефективності. Проведено аналіз основних тенденцій та законо-
мірностей розвитку фондового ринку. запропоновано шляхи вирішення проблемних питань та подальшого розвитку ві-
тчизняного ринку цінних паперів. розглянуто питання забезпечення надійного та ефективного функціонування ринкової 
інфраструктури, сприяння реалізації єдиної державної політики та стимулювання покращення інвестиційного клімату. 

ключові слова: фондовий ринок, пайові цінні папери, боргові цінні папери, акціонерне товариство, фондова біржа, 
ринок цінних паперів, ринок капіталу, фінансовий ринок.

постановка проблеми. Фондовий ринок – це 
невід’ємний і важливий елементом фінансової системи 
країни з ринковою економікою. існує проблема неодноз-
начного трактування та розуміння вченими поняття «фон-
довий ринок», проте його активно використовують у засо-
бах масової інформації, науковій літературі, програмах 
соціально-економічного розвитку. 

Процес глобалізації динамічно відбувається у 
фінансовій сфері, а найбільшу залежність від світової 
кон’юнктури відчувають фондові ринки, рівень розвитку 
яких є одним із ключових чинників ефективного еконо-
мічного розвитку держави. необхідно приділяти увагу 
дослідженню тенденцій розвитку фондового ринку, роз-
робляти та впроваджувати нові, вдосконалені механізми 
його регулювання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
функціонування фондового ринку досліджували такі 
вітчизняні та зарубіжні науковці: Ю. кравченко, в. нікон-
чук, о. василик, а. Мещеряков, л. Шкварчук, о. Мозго-
вий, в. оскольсьський, а. загородній [1–6]. 

незважаючи на наявність значної кількості публіка-
цій, доцільним є подальше дослідження перспектив роз-
витку вітчизняного фондового ринку. 

Мета статті полягає у з’ясуванні економічної сутності 
поняття «фондовий ринок» і розробленні напрямів модер-
нізації та ефективного функціонування фондового ринку 
в україні.

виклад основного матеріалу дослідження. ринок 
цінних паперів україни – це ключова ланка національної 
економіки, яка є індикатором розвитку ринку капіталу та 
фінансової системи будь-якої держави. сучасний стан і 
структура вітчизняного ринку цінних паперів є наслідком 
процесів трансформації економічної системи, які відбува-
ються в україні під впливом внутрішніх факторів і криз на 
світових фінансових ринках. важливим показником розви-
тку ринку цінних паперів є обсяги випуску цінних паперів.

слово «фонд» (латинською – fundus, французькою – 
fond) означає «ресурси», «капітал», а також кошти чи 
матеріальні цінності, нагромаджувані з певною метою 
[2]. Понад триста років тому цей термін запозичила еко-
номіка. спочатку його застосовували як назву капіталу, 
що має цільове призначення. наприклад, в англії фондові 
капітали спрямовувалися на погашення державних позик, 
пізніше – на утримування урядових установ. у німеч-
чині в ХіХ ст. термін «фонди» набув нового значення: 
так стали називати білети державних позик, облігації і 
папери, що дають постійний відсотковий дохід. Переду-
мовою створення фондового ринку є розбіжність потреб у 
фінансових ресурсах у господарюючих суб’єктів із наяв-
ністю джерел їх задоволення.

деякі автори вважають, що поняття фондового ринку, 
яке зустрічається у вітчизняній економічній літературі, 
може вживатися в широкому та вузькому сенсах. серед 
основних підходів до визначення сутності поняття «фон-
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довий ринок» виділяють такі: функціональний, складовий 
(сегментний) та підхід із руху фінансових ресурсів [9]. 

у межах функціонального підходу Ю.Я. кравченко 
ототожнює фондовий ринок та ринок цінних паперів 
[1]. він розглядає їх як систему економічних відносин із 
приводу випуску й обігу цінних паперів між його учас-
никами. л.о. Шкварчук також визначає фондовий ринок 
як систему економіко-правових відносин, пов’язаних із 
випуском та обігом цінних паперів [4].

Представник сегментного підходу в.в. оскольський 
розглядає поняття «фондовий ринок (ринок цінних папе-
рів)» як частину ринку капіталів, де здійснюється купівля-
продаж цінних паперів [5]. а.Б. кондрашихін визначає 
фондовий ринок як сегмент фінансового ринку, на якому 
обертаються фінансові активи у формі цінних паперів та 
їх похідних (деривативів, ф’ючерсів, опціонів) із перева-
жанням останніх. т.М. Янчинська пропонує більш вузьке 
визначення в складовому підході «фондовий ринок»: це 
частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля 
та продаж цінних паперів [7].

у межах підходу з руху фінансових ресурсів а.г. заго-
родній зазначає, що фондовий ринок акумулює грошові 
заощадження юридичних осіб і громадян та спрямовує їх 
на виробниче і невиробниче вкладання капіталів [6].

Проведене дослідження щодо визначення сутності 
поняття «фондовий ринок» дає змогу стверджувати, що 
поняття «фондовий ринок» – це складний механізм, за 
допомогою якого встановлюються економічні та правові 
взаємовідносини і який зводить разом продавців і покупців 
цінних паперів – емітентів та інвесторів між собою для аку-
мулювання та перерозподілу тимчасово вільних коштів для 
досягнення макроекономічних і мікроекономічних цілей.

однак існує проблема співвідношення понять «фон-
довий ринок» і «ринок цінних паперів». Багато авторів 
використовують ці поняття як синоніми. це стосується 
і законодавчої бази щодо функціонування ринку цінних 
паперів. так, згідно зі ст. 2 закону україни «Про цінні 
папери та фондовий ринок», фондовий ринок і ринок цін-
них паперів є тотожними поняттями: «Фондовий ринок 
(ринок цінних паперів) – сукупність учасників фондового 
ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу 
та обліку цінних паперів і похідних (деривативів)» [8]. 

нормативно-правові акти багатьох пострадянських 
країн також ототожнюють ці поняття, хоча йдеться лише 
про одне з них. деякі економісти пояснюють одночасне 
вживання двох понять як синонімів тим, що «фондовий 
ринок» є перекладним, а «ринок цінних паперів» – вітчиз-
няним терміном, тому сталої відмінності між цими понят-
тями в нашій країні немає. використання кожного визна-
чення залежить від різноманітних факторів, які впливали 
на його авторів, теоретичних знань, практичного досвіду 
та сфери, в якій вони провадили власну діяльність [13].

Проте поняття «ринок цінних паперів» є ширшим за 
«фондовий ринок». основними інструментами остан-
нього є цінні папери різних видів та типів, які формують 
свої сегменти: грошового ринку, ринку цінних паперів, 
ринку капіталів, фондового ринку; як правило, це серед-
ньострокові та довгострокові цінні папери [10]. варто 
зауважити, що значення фондового ринку дуже вагоме, 
адже в сучасній ринковій економіці ефективний фондо-
вий ринок відіграє суттєву і постійно зростаючу роль в 
економіці промислово розвинутих країн.

останніми роками в україні в науковій літературі 
з’являється дедалі більше інформації та аналітичних 
статей як щодо первинного, так і вторинного фондового 
ринку. так, опубліковано дані стосовно залучення укра-
їнськими підприємствами інвестицій шляхом первинного 

публічного розміщення акцій (IPO). у світовій практиці 
первинне розміщення акцій поділяють на публічне та 
приватне. Причому приватне розміщення, що передба-
чає заздалегідь відомий список майбутніх акціонерів, не є 
повністю ринковим механізмом. навпаки, публічне розмі-
щення передбачає ринкове утворення ціни та доступ різ-
номанітних інвесторів, що й дає змогу залучити зовнішні 
інвестиційні ресурси на привабливих умовах [11].

загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, 
зареєстрованих національною комісією із цінних папе-
рів та фондового ринку у січні-грудні 2015 р., становив 
232,41 млрд. грн., що більше на 83,91 млрд. грн. порів-
няно з відповідним періодом 2015 р. (148,50 млрд. грн.). 
Протягом досліджуваного періоду комісією зареєстро-
вано 128 випусків акцій на суму 209,36 млрд. грн. Порів-
няно з аналогічним періодом 2015 р. обсяг зареєстрова-
них випусків акцій збільшився на 87,06 млрд. грн. [13].

значні за обсягом випуски акцій, які суттєво вплинули на 
загальну структуру зареєстрованих випусків акцій протягом 
2016 р., зареєстровано такими банківськими установами для 
збільшення статутного капіталу: Пат «комерційний банк 
«ПриватБанк», Пат «укрсоцБанк», Пат «державний 
експортно-імпортний банк україни», Пат «втБ Банк», 
Пат «державний ощадний банк україни», Пат «альфа 
Банк», Пат «сБерБанк», Пат «акціонерний комерцій-
ний промислово-інвестиційний банк» та Пат «БМ Банк».

на вітчизняному фондовому ринку протягом 2016 р. 
зареєстровано 118 випусків облігацій підприємств на суму 
6,76 млрд. грн., що менше на 4,66 млрд. грн. порівняно з 
2015 р. також було здійснено дев’ять випусків опціонних 
сертифікатів на загальну суму 198,88 млн. грн., що порів-
няно з відповідним періодом 2015 р. більше на 198,66 тис. 
грн. варто зазначити, що протягом січня-лютого 2017 р. 
зареєстровано два випуски опціонних сертифікатів на 
загальну суму 32,45 млн. грн. водночас протягом відпо-
відного періоду 2016 р. не було зареєстровано жодного 
випуску [12].

за січень-лютий 2017 р. обсяг випусків інвестицій-
них сертифікатів пайових інвестиційних фондів укра-
їни становив 2,27 млрд. грн., що більше на 771,30 млн. 
грн. порівняно з даними за аналогічний період 2016 р. на 
вітчизняному фондовому ринку у січні-лютому 2017 р. 
обсяг випусків акцій корпоративних інвестиційних фон-
дів становив 1,33 млрд. грн., що більше на 304,10 млн. 
грн. порівняно з 2016 р.

із початку реєстрації за станом на 28 лютого 2017 р. 
зареєстровано 2 236 корпоративних та пайових інвести-
ційних фондів, з яких 474 – корпоративних інвестиційних 
фонди, 1 762 – пайовий інвестиційний фонд [12].

Фондовий ринок у тій чи іншій країні характеризу-
ється, насамперед, показниками капіталізації, обсягом 
біржової торгівлі цінними паперами, кількістю цінних 
паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах. 
ключовим показником розвитку фондового ринку та 
фінансової системи країни є частка капіталізації лістин-
гових компаній у ввП країни. лістинг – сукупність про-
цедур із включення цінних паперів до реєстру фондової 
біржі та здійснення контролю над відповідністю цінних 
паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у 
правилах фондової біржі [8]. наприклад, акціонерний 
капітал найбільш розвинений у сШа та великобрита-
нії (сягає більше 100%), у Франції (понад 60%), тоді як в 
україні ця цифра невелика і становить лише 20%. станом 
на 28.02.2017 капіталізація лістингових компаній фондо-
вого ринку склала 22,99 млрд. грн. (рис. 1).

за результатами торгів на організованому ринку 
обсяг біржових контрактів із цінними паперами протя-
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гом 2016 р. становив 236,95 млрд. грн. Протягом того ж 
періоду порівняно з 2015 р. обсяг укладених біржових 
контрактів із цінними паперами в україні на вітчизня-
ному фондовому ринку зменшився на 17,21%, що стано-
вить 49,25 млрд. грн.

найбільший обсяг торгів за фінансовими інстру-
ментами на вітчизняному фондовому ринку за 2016 р. 
зафіксовано з державними облігаціями україни – 
211,26 млрд. грн., що становить 89,16% від загального 
обсягу укладених біржових контрактів [12].

обсяг біржових контрактів із цінними паперами на орга-
нізаторах торгівлі зменшився на 329 476,9 млн. грн. у 2016 р. 
порівняно з 2014 р. зростання відбувалося лише за депозит-
ними сертифікатами національного банку україни, опціон-
ними сертифікатами та державними деривативами (табл. 1). 
також на організаційно оформленому ринку протягом 
2016 р. спостерігалася консолідація торгівлі цінними папе-
рами на двох фондових біржах –«Перспектива» та «ПФтс», 
що становило 97,62% вартості біржових контрактів.

Протягом 2014–2016 рр. вітчизняний фондовий ринок 
функціонував в умовах подальших девальваційних очіку-
вань та скорочення основних показників реального сек-
тору економіки. 

нині незначна кількість компаній зацікавлена у залу-
ченні коштів саме шляхом випуску акцій, оскільки вже 

сама форма організації у вигляді публічного акціонерного 
товариства є досить витратною та в умовах несприятливого 
ділового клімату не завжди себе виправдовує. крім того, 
ключові акціонери не бажають допускати до управління 
інвесторів, про що свідчить незначна частка акцій публіч-
них акціонерних товариств, що перебувають у вільному 
обігу. таким чином, на фондовому ринку практично від-
сутній інтерес до акцій публічних акціонерних товариств 
у зв'язку з їхньою низькою ліквідністю, високою волатиль-
ністю, недостатнім захистом прав міноритаріїв, а також 
відносно тривалим терміном інвестування в умовах відсут-
ності в україні стабільного довгострокового ресурсу. 

на думку а.а. Мещерякова, «публічні компанії мають 
отримати переваги у своїй фінансовій діяльності порів-
няно із «закритими» учасниками ринку. ці переваги пови-
нні формуватися у площині фінансування, а параметри 
залученого з фінансового ринку капіталу для публічних 
компаній мають бути привабливішими» [3].

на основі проведеного аналізу сучасного стану функ-
ціонування фондового ринку україни потрібно виділити 
такі напрями його модернізації та ефективного функціо-
нування:

• гармонізація вітчизняного законодавства з дирек-
тивами Єс, адже на фондовому ринку відбувалися лише 
незначні покращення, без реальних реформ;

таблиця 1
обсяг біржових контрактів із цінними паперами на вітчизняному фондовому ринку  

з розподілом за видом фінансового інструменту протягом 2014–2016 рр., млн. грн.
роки 2014 2015 2016

акції 26 597,10 5 810,88 2 179,96
облігації підприємств 33 804,38 13 604,11 9 433,74
державні облігації україни 553 291,34 253 319,74 211 257,15
інвестиційні сертифікати 4 252,21 2 170,15 395,3
депозитні сертифікати національного банку україни 1 000,26 8 714,54 11 376,81
опціонні сертифікати 286,71 615,33 1 028,65
деривативи 9 611,45 6 516,48 1 190,40
державні деривативи 5,61 19,8 91,29
усього 629 429,38 290 771,83 236 953,29

Джерело: складено автором на основі [12] 
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Джерело: складено автором на основі [12] 
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• сприяння реалізації єдиної державної політики;
• стимулювання покращення інвестиційного клімату;
• сприяння виникненню умов для ліквідного первин-

ного розміщення та торгівлі цінними паперами, їхнього 
обігу, належного обліку прав власності, а також для про-
зорого ціноутворення;

• забезпечення надійного та ефективного функціону-
вання ринкової інфраструктури;

• підвищення рівня захисту прав інвесторів;
• вирішення проблем технологізації фондового 

ринку, зокрема пов’язаних з умовами та обмеженнями 
експорту технологій на інші сектори фінансового ринку;

• сприяння розвитку ринку валютних деривативів, на 
який очікують професійні учасники фондового ринку;

• встановлення вимог, які б стимулювали концентра-
цію вітчизняного біржового ринку;

• вироблення умов та рекомендацій щодо стимулю-
вання ліквідності біржових торгів.

висновки. отже, фондовий ринок будь-якої країни є 
вагомим і необхідним елементом фінансового ринку, який 
безпосередньо впливає на розвиток усіх суб`єктів наці-
ональної економіки. сучасний стан розвитку світового 
фондового ринку характеризується посиленням неста-
більності в умовах системної невизначеності глобаль-
ного розвитку. незважаючи на те що фондовий ринок та 

реальний сектор економіки є відносно автономними сис-
темами, між ними існують певні взаємозв'язки. особливо 
сильний вплив фондового ринку на реальний сектор спо-
стерігається у кризових ситуаціях. аналіз стану фондо-
вого ринку є необхідним для підвищення ефективності 
функціонування фінансової системи україни.

нині фондовий ринок україни характеризується неви-
соким рівнем капіталізації. водночас розвиток україн-
ського фондового ринку великою мірою залежить від 
впливу світових фондових ринків. 

в україні необхідно ставити акцент на застосовуванні 
для регулювання фондового ринку пруденційних захо-
дів. це кількісні та якісні показники, встановлені наці-
ональною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
для здійснення пруденційного нагляду, обов'язкові для 
дотримання професійними учасниками фондового ринку. 
Метою такого нагляду є попередження проблем у роботі 
об'єкта нагляду та заохочення його до проведення регу-
лярної оцінки достатності власного капіталу та власних 
ризиків. При цьому такі заходи не мають бути обтяжли-
вими та дискримінаційними щодо постачальників фінан-
сових послуг. вільний доступ до ринку капіталу через 
фондовий ринок дасть змогу економіці сформувати само-
регульований механізм перерозподілу капіталу з менш 
ефективних секторів економіки до більш прибуткових.
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аннотация. в статье исследована сущность фондового рынка украины. Проанализированы особенности его функ-
ционирования. обоснованы направления повышения его ликвидности и эффективности. Проведен анализ основных 
тенденций и закономерностей развития фондового рынка. Предложены пути решения проблемных вопросов и даль-
нейшего развития отечественного рынка ценных бумаг. рассмотрены вопросы обеспечения надежного и эффективного 
функционирования рыночной инфраструктуры; содействия реализации единой государственной политики и стимули-
рования улучшения инвестиционного климата.

ключевые слова: фондовый рынок, паевые ценные бумаги, долговые ценные бумаги, акционерное общество, фон-
довая биржа, рынок ценных бумаг, рынок капитала, финансовый рынок.

Summary. The article examines the essence of the Ukrainian stock market. Features of its functioning are analyzed. The di-
rections of increasing its liquidity and efficiency are substantiated. The analysis of the basic tendencies and laws of development 
of the share market is carried out. The ways of resolving problematic issues and further development of the domestic securities 
market are suggested. The issues of ensuring reliable and effective functioning of market infrastructure are considered; promot-
ing the implementation of a unified state policy and stimulating the improvement of the investment climate.

Key words: stock market, unit securities, debt securities, joint-stock company, stock exchange, securities market, capital 
market, financial market.
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анотація. у статті проаналізовано сутність та значення корпоративної звітності в управлінні організацією. визна-
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постановка проблеми. в умовах євроінтеграції гло-
бальні процеси в економіці кидають виклик усім суб'єктам 
господарювання, який проявляється в удосконаленні 
вимог, що стоять перед формуванням звітності та її про-
зорості. важливим питанням у розвитку сучасної обліко-
вої системи та складання звітності є підвищення якісних 
характеристик корпоративної звітності, яка повинна ціл-
ком і повністю задовольняти вимоги різних користувачів, 
а найбільш інвесторів, у точній інформації про фінан-
сові стан і результати, грошові потоки та інші фінансові 
і нефінансові показники. щоб вирішити дане завдання, 
потрібно якісно подавати фінансову інформацію у звіт-
ності для того, щоб сформувати довіру до звітності з боку 
фактичних і потенційних інвесторів. Прикро, але сучасні 
облікові системи і звітність не зовсім відповідають даним 
вимогам. традиційні принципи та особливості складання 
звітності, повинні надавати захист інвесторам та іншим 
користувачам від неякісної інформації, але, як не парадок-
сально, не можуть забезпечити належної об'єктивності, 
достовірності та прозорості. водночас підходи до вирі-
шення цієї проблеми недостатньо обґрунтовані у вітчиз-
няній науці, що зумовлює актуальність наукового дослі-
дження та його відповідність вимогам часу. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом 
останніх років науковий інтерес вітчизняних науковців 
до питання підвищення якості облікової системи і звіт-
ності постійно зростає. аспекти складання корпоративної 
фінансової звітності розглядаються в роботах с.Ф. голова 
[1], т.в. давидюк [2], і. дерун [3], о.а. лаговської [4], 
н.о. лоханова [5], і.о. Макаренко [7], к.в. сорокіної [8], 
с. Ємельянової, в. сметаннікова [9], л.в. Шуклова [10] 
та інших науковців.

однак, незважаючи на постійну увагу до даного 
питання серед вітчизняних і зарубіжних науковців, без-
ліч аспектів нині не одержали достатнього висвітлення і 
залишаються дискусійними.

Мета статті полягає у розгляді проблемних питань, 
пов'язаних із визначенням місця корпоративної звітності 
в управлінні підприємством, а також наданні пропози-

цій щодо їх вирішення та рекомендацій, спрямованих на 
покращення інформативності наявних показників звіт-
ності в сучасних економічних умовах.

виклад основного матеріалу дослідження. зміна 
способів створення продукту, перетворення знань на один 
з основних факторів створення нової вартості передбачає 
перебудову змісту публічної звітності компаній із відобра-
женням у ній інформації про стратегію компанії, майбутні 
грошові потоки, нефінансові сторони діяльності, невід-
чутні активи компанії, включаючи людський капітал.

упродовж 150-річної історії складання і подання звіт-
ності компаній саме з поширенням концепції корпоратив-
ної соціальної відповідальності останнім часом спосте-
рігається перехід від подання суто фінансової звітності у 
жорстко визначеному регуляторами форматі до звітності, 
що враховує еSG-критерії. на позначення окремих звітів, 
що враховують ті чи інші критерії, у світовій та вітчиз-
няній практиці використовуються різні поняття: «соціаль-
ний звіт» (Social reporting), «звіт із корпоративної соці-
альної відповідальності» (Corporate Social Responsibility 
Reporting), «звіт із корпоративної відповідальності» 
(Corporate Responsibility Report), «звіт із прогресу» 
(Progress Report), «звіт зі сталого розвитку» (Sustainable 
Development Reporting), «інтегрований звіт» (Integrated 
reporting) [7, с. 411].

корпоративна звітність – гармонізація фінансової та 
нефінансової звітності, де узагальнено інформацію про 
фінансовий стан та результати фінансово-господарської, 
соціальної та екологічної діяльності підприємств, що дає 
можливість оцінити ефективність прийнятих управлін-
ських рішень та визначити стратегічні аспекти розви-
тку. головною метою корпоративної звітності є надання 
достовірної інформації про всебічну діяльність підпри-
ємства відповідно до стратегічних завдань та моделей 
управління.

Як відомо, фінансова звітність в україні являє собою 
бухгалтерську звітність, що містить інформацію про фінан-
совий стан, результати діяльності та рух грошових коштів 
підприємства за звітний період. Метою фінансової звітності 
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як основного джерела фінансової інформації є забезпечення 
потреб внутрішніх і зовнішніх користувачів для прийняття 
неупереджених управлінських рішень. вітчизняна фінан-
сова звітність складається з: балансу (звіт про фінансовий 
стан), звіту про фінансові результати (звіт про сукупний 
дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний 
капітал і приміток до річної фінансової звітності [6, с. 322].

інформація, що подається у корпоративних звітах, 
повинна бути дохідливою і розрахованою на однозначне 
тлумачення її користувачами за умови, що вони володіють 
достатнім рівнем знань та зацікавлені у сприйнятті цієї 
інформації.

корпоративна звітність повинна містити лише доречну 
інформацію, яка впливає на прийняття рішень користува-
чами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні і май-
бутні події, підтвердити і в разі потреби скоригувати їхні 
оцінки, зроблені в минулому.

корпоративна звітність повинна бути достовірною. 
інформація, подана в корпоративній звітності, є досто-
вірною, якщо вона не містить помилок і перекручень, які 
могли б вплинути на рішення користувачів звітності. 

корпоративна звітність повинна надавати користува-
чам можливість порівнювати:

• корпоративні звіти підприємств за різні періоди;
• корпоративні звіти різних підприємств.
варто відзначити той факт, що у дослідженнях між-

народних бухгалтерських організацій постійно ставиться 
наголос на необхідності різноманітного вивчення і макси-
мально можливого задоволення інтересів інвесторів.

так, зокрема у дослідженнях асса стверджується, 
що «необхідно більшу увагу приділяти вивченню ролі 
інтересів інвесторів, надати цьому пріоритет у процесі 
вироблення стратегії з боку законодавців та розробників 
стандартів. до голосу інвесторів часто недостатньо при-
слуховуються, що цілком зрозуміло, враховуючи велику 
кількість організацій та інтересів, які можуть підпадати 
під поняття «інвестори» [11].

в україні найбільш часто використовуються дві нор-
мативні бази звітності: глобальна ініціатива зі звітності 
(Global Reporting Initiative) (гіз,GRI) і глобальний дого-
вір організації об'єднаних націй (United Nations Global 
Compact) (гдоон) [12]. GRI – це незалежна організа-
ція, створена в 1997 р. для розроблення нормативної бази 
звітності зі сталого розвитку. компанії застосовують GRI 
добровільно для відображення результатів своєї господар-
ської, природоохоронної та соціальної діяльності, дотри-
муючись відповідних показників.

в Європейському союзі та сполучених Штатах аме-
рики подають різні звіти для інформування своїх користу-
вачів щодо інформації, яка не відображається у фінансовій 
звітності. Прикладами таких звітів є звіт про інтелектуаль-
ний капітал, звіт про додану вартість, звіт про екологічні 
викиди в атмосферу, корпоративний соціальний звіт тощо. 
у зв'язку з тим, що кожен із таких звітів містить різну за 
обсягом та змістом інформацію, доцільне їх групування. 

відповідно до цього, і. дерун пропонує таку класифі-
кацію усієї звітності, яка містить нефінансові дані діяль-
ності організації:

• окремі звіти як додатки до фінансової звітності, які 
не регулюються національними стандартами бухгалтер-
ського обліку, МсФз (IAS/IFRS) чи GAAP US (наприклад, 
звіти про додану вартість, звіти про інтелектуальний капі-
тал, звіти про зайнятість, звіти про корпоративне управ-
ління, екологічні звіти тощо);

• інтегрований звіт (звіт сталого розвитку, соціаль-
ний звіт тощо), який охоплює всі фінансові та не фінан-
сові дані суб'єкта господарювання [3, с. 12].

серед проблем використання інформації для при-
йняття ефективних інвестиційних рішень суттєве зна-
чення має те, що інвесторам доводиться стикатися з над-
звичайно широким масивом інформаційних даних. сам 
спектр даних, що можуть застосовуватися для прийняття 
рішень, давно вже не обмежується річною корпоратив-
ною фінансовою звітністю, а охоплює й дані звітів ана-
літиків, інформацію матеріалів засобів масової інформа-
ції, поточні дані, інформацію регіональних та галузевих 
оглядів і презентацій тощо. джерелами інформації нині 
постають не лише офіційні матеріали компаній, а й будь-
які доступні засоби: матеріали інтернет-блогів, дані спе-
ціальних рейтингових агентств, аналітичні матеріали кон-
сультантів і навіть стрічки новин [5, с. 7].

завдання такої концептуальної методології полягають 
у такому: 

• поєднання в одній економічній системі фінансових 
і нефінансових показників;

• створення сучасної інформаційної бази для управ-
ління соціальною відповідальністю та фінансово-гос-
подарською діяльністю, яка спрямована на розширення 
оцінки інвестицій в інтелектуальний капітал; 

• переведення результатів оцінювання від коротко-
тривалих пріоритетів результативності до встановлення 
прогнозної ефективності функціонування компанії; 

• створення вартості підприємства.
головна ідея побудови корпоративної звітності акцен-

тується на стратегії підприємства, наданні своєчасної 
достовірної та прозорої інформації для прийняття рішень, 
залучення зацікавлених інвесторів, стійкості бізнес-моде-
лей підприємства.

Потрібно звернути увагу на той факт, що, за даними 
опитування, проведеного асса:

• на необхідність підвищення рівня інформованості 
та комунікацій у реальному часі, наданих компаніями, 
що є причиною «гіперінвестування», звернули увагу 63% 
опитаних;

• на рівень підвищення скептицизму до «інформації, 
отриманої від компаній із моменту початку фінансової 
кризи», наголосили 69% опитаних;

• відсутність упевненості «у тому, що звітна інфор-
мація зовні співпадає з тою, яка використовується для 
управління бізнесом», прозвучала у відповідях 59% опи-
таних;

• 45% інвесторів, хто взяли участь у дослідженні, 
взагалі «не вважають річний звіт важливим інструмен-
том»;

• 63% інвесторів уважають корпоративну звітність 
занадто складною;

• рівень задоволеності інвесторів окремими аспек-
тами інформації, що надається компаніями, з погляду її 
корисності для прийняття інвестиційних рішень була оці-
нена так: лише 51% задоволені строками подання інфор-
мації; 52% – загальною якістю; 52% – відповідністю фор-
мату; 50% – рівнем детальності [11].

виходячи з даних опитування, бачимо, що рівень задо-
воленості становить лише половину інвесторів, які звер-
нули увагу на безліч різноманітних проблем стосовно як 
якості, так і своєчасності звітної інформації.

Поряд із цим корпоративна звітність, що подається в 
режимі реального часу, потребує більшого рівня впевне-
ності в наявності її якісних характеристик достовірності, 
доречності і т. д., тобто у цьому зв’язку зростає роль про-
ведення більш оперативного аудиту та інших супутніх 
послуг. на готовність платити більше за інформацію в 
режимі реального часу, що має зовнішнє підтвердження, 
зголосилися 75% опитаних інвесторів [7].
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за зміни парадигми складання і подання корпоратив-
ної звітності потрібно також переосмислити значення 
аудиторської думки та можливість її надання не лише 
відносно більш широкого кола звітних показників, які 
частенько матимуть нефінансовий характер, але й щодо 
надійності і відповідності прийнятій концептуальній 
основі самого процесу складання та її подання.

Потрібно відзначити, що не лишилася в стороні виділе-
них ініціатив та тенденцій і україна. корпоративну звітність, 
яку складають окремі найбільші українські компанії, якоюсь 
мірою можна вважати інтегрованою. з-поміж таких компа-
ній можна виокремити дтек (найбільша приватна верти-
кально-інтегрована енергетична компанія україни), скМ 
(найбільша фінансово-промислова група україни), Прат 
«оболонь» (корпорація з виробництва пива, безалкогольних 
та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води), «арселор 
Міттал кривий ріг» (найбільше підприємство гірничо-мета-
лургійного комплексу україни) та ін. але порівняно зі стрім-
ким набуттям актуальності інтегрованої звітності у світовій 
практиці бізнес українських компаній через брак розуміння 
концепцій соціальної відповідальності і сталого розвитку не 
приділяє достатньої уваги цій практиці.

серед основних проблем корпоративної звітності 
виступає проблема щодо узагальнення інформації в 
даній звітності. суть зазначеної проблематики полягає 
в тому, що характеризуючі показники соціальної відпо-
відальності здебільшого виражені в якісній оцінці і не 
передбачають їх відображення в грошовому вимірі, що 
в майбутньому потребує додаткового перетворення або 
переміщення в певний контекст. Як правило, для управ-
лінців потрібна інформація, яка виражена у грошовому 
вимірнику і відповідає основним вимогам якості інформа-
ції: достовірності, зрозумілості, доречності та зіставності. 
такого роду інформація, що буде викладена в корпоратив-
ній звітності, буде корисною для менеджерів і стане осно-
вою для аналізу, планування і прогнозування, що дасть 
можливість зміст нефінансової звітності подати в такому 
вигляді, який буде сумісним із фінансовою звітністю.

у сучасному світі соціально відповідальна діяльність 
бізнесу є загальноприйнятим правилом, якого дотриму-
ється значна кількість великих, середніх і навіть малих 
компаній по всьому світу. з огляду на надзвичайну сус-
пільну та економічну користь, що містить у собі соціальна 
відповідальність бізнесу, питання її розвитку належать до 
сфери особливої уваги органів державної влади багатьох 
країн світу та провідних міжнародних організацій. Про-
явом цієї уваги є розроблення стандартів свБ (соціальна 
відповідальність бізнесу) і заходів зі стимулювання біз-
несу до соціально відповідальної діяльності.

Процес складання корпоративної звітності повинен 
виступати як ефективний механізм, за допомогою якого 
буде проходити інформування громадськості про фінансо-
вий стан та соціальну відповідальність бізнесу. такий зво-
ротній зв'язок від більшої доступності інформації стане 
кроком уперед на шляху до ефективного діалогу компаній 
із суспільством та вибудовування постійного компроміс-
ного процесу з усіма групами зацікавлених сторін.

дана інформація повинна бути прозорою, її надання 
не порушуватиме юридичних та комерційних зобов'язань. 
це дасть можливість створити сприятливі умови для 
переведення її у формат, який буде корисним в управлінні 
оцінювання вартості підприємства. 

для того щоб сумістити нефінансову звітність із 
фінансовою, потрібно провести аналіз функціону-
вання всього ланцюга корпоративної звітності, беручи 
початок від внутрішніх (виконавців, ради директорів) 
і завершуючи зовнішніми ланками (фондовими аналі-
тиками, аудиторами, спеціалізованими агентствами), 
і відслідкувати фактор контролю якості на кожному 
етапі цього ланцюга. це дасть змогу виявити всі невід-
повідності та конфлікти інтересів учасників даного 
ланцюга.

Підбиваючи підсумки, хотілося б зазначити, що хоча 
інтегровані звіти виступають як нове явище для біль-
шості компаній і для їх складання потрібен пошук нових 
підходів як із боку підприємств, так і з боку аудиторів, 
проте проблеми, з якими стикаються, не є такими, яких не 
можна було б подолати, враховуючи наявний досвід. щоб 
ця звітність стала реальністю для більшості підприємств, 
потрібне чітке розуміння того, що цілісній системі обліку 
під силу її сформувати, але ніяк не відокремленим розви-
тком окремих її підсистем.

висновки. отже, у процесі проведеного дослідження 
можемо зробити висновки, що окремі аспекти інформації, 
що подається у складі корпоративної звітності компані-
ями, не задовольняє інвесторів на належному рівні. ана-
лізуючи з погляду її корисності, рівень задоволення інвес-
торів становить 50%, що нині вважається недостатнім. 
для вирішення цієї проблеми буде важливим підвищити 
рівень інформованості інвесторів у режимі реального 
часу щодо показників звітності і водночас розширити й 
оптимізувати склад її показників.

інформація корпоративної звітності компанії підви-
щить свою конкурентоспроможність на ринку за рахунок 
покращення системи управління кадрами, створить умови 
безпеки праці та ефективної системи охорони здоров'я. 
для менеджменту корпоративна звітність – це перехід на 
якісно новий рівень, де фінансовий звіт і звіт про соці-
альну відповідальність інтегруються в новому форматі, 
що дасть змогу дати об'єктивну оцінку ефективності та 
якості управління бізнесом.

нині в україні мало підприємств, які подають корпо-
ративну звітність. це зумовлено низьким рівнем корпо-
ративної культури, відсутністю належної класифікації, 
фінансовими витратами і т. ін., тому основним завданням 
у сфері впровадження корпоративної звітності на підпри-
ємствах україни виступає розроблення інструментарію, 
за допомогою якого буде можливість адаптації до еконо-
мічних умов нашої держави стандартів із соціальної від-
повідальності бізнесу.

таким чином, у рамках проведено дослідження вста-
новлено, що питання впровадження корпоративної звіт-
ності на вітчизняних підприємствах є малодослідженими 
і пов'язане з потребою пошуку шляхів їх вирішення. 
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аннотация. в статье проанализированы сущность и значение корпоративной отчетности в управлении организа-
цией. определены основные преимущества и недостатки ее внедрения в иностранной и отечественной практике. осве-
щены проблемные вопросы по внедрению корпоративной отчетности.

ключевые слова: корпоративная отчетность, социальная ответственность, интегрированные отчеты, 
информационные показатели.

Summary. The publication analyzes the nature and importance of corporate accountability in the management of the orga-
nization. The main advantages and disadvantages of its implementation in foreign and domestic practice. Highlights the issues 
related to the implementation of corporate reporting.

Key words: corporate accountability, social responsibility, integrated reporting, information indexes.
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оцінка інвестиційного кліМату в украЇні:  
стан, проБлеМи та ШлЯХи його поліпШеннЯ 
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THE STATE, PROBLEMS AND WAYS ITS IMPROVEMENT

анотація. у статті визначено сутність понять «інвестиції» та «іноземні інвестиції», з’ясовано фактори, які впливають 
на динаміку залучення іноземних інвестицій на основні встановлення перспективи щодо залучення коштів в економіку 
україни. Проаналізовано обсяги та динаміку надходження іноземних інвестицій на територію україни протягом останніх 
років, а також досліджено рівень інвестиційної активності держави та оцінено інвестиційну привабливість на основі світо-
вих рейтингів. запропоновано шляхи покращення інвестиційного клімату україни з урахуванням європейського досвіду. 

ключові слова: іноземні інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційна діяльність, інвестиційний клімат, 
інвестиційна політика.

постановка проблеми. Швидкість упровадження 
інвестиційних технологій в україні залежить від сприят-
ливого інвестиційного клімату, соціально-економічного 
розвитку, врегульованості законодавства в державі. спри-
ятливий інвестиційний клімат є суттєвим показником, 
від якого залежать обсяги залучених грошових коштів в 
економіку країни. україна знаходиться в нестабільному 
економіко-політичному стані, тому для стабілізації і роз-
витку нашої держави необхідні фінансові надходження, 
що підтверджує актуальність обраної теми дослідження. 
залучення інвестицій дасть змогу вийти із затяжної кризи 
та поліпшити як загальний економічний стан країни, так і 
стан окремих галузей та промислових регіонів. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. головна 
умова щодо модернізації та розвитку економіки укра-
їни – залучення нових грошових надходжень. Проблеми 
регулювання та залучення іноземних інвестицій загалом, 
а також у контексті інтеграційних процесів у своїх працях 
досліджували багато зарубіжних та вітчизняних учених. 
значний внесок у вивчення питань щодо залучення іно-
земного капіталу та інвестиційного клімату здійснили такі 
вітчизняні та зарубіжні вчені, як: о. данилов, у. Шарп, 
дж.в. Бэйли, а. непран [1], о. Паньков, о. лендєл [2], 
Ю. коваленко [3], о. Пєтухова [4], д. тюпа.

Мета статті полягає в аналізі інвестиційного клімату 
та інвестиційної політики, визначенні основних проблем 
щодо залучення іноземних інвестицій, пошуку шляхів 
мінімізації інвестиційних ризиків з урахуванням євро-
пейського досвіду та напрямів покращення інвестиційної 
діяльності. 

виклад основного матеріалу дослідження. інвес-
тиційна діяльність відіграє значну роль в економічних 
процесах будь-якої країни, оскільки завдяки залученим 
інвестиціям створюються нові підприємства, з’являються 
нові робочі місця, модернізується обладнання на діючих 
підприємствах, запроваджуються інновації, розвивається 
інфраструктура. саме тому одним зі стратегічних завдань 
держави є створення сприятливого клімату для здійснення 
інвестиційної діяльності [4, с. 10].

Попри реформи, здійснені протягом останніх років, в 
україні ще не сформувався стійкий привабливий інвес-
тиційний клімат та відсутні міцні зовнішньоекономічні 
зв’язки на міжнародних ринках. 

інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних 
цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької 
та інших видів діяльності, у результаті якої створюється 
прибуток або досягається соціальний ефект [2, с. 82; 6]. 
тобто інвестиції – це вкладання капіталу для подальшого 
його приросту. розв'язання проблем трансформації націо-
нальної економіки україни на ринкових засадах, перехід 
до нових прогресивних технологічних процесів вимага-
ють залучення значних обсягів інвестиційного капіталу.

для того щоб залучити іноземний капітал в економіку 
україни, потрібно передусім привабити іноземних інвес-
торів та підвищити конкурентоспроможність україни. 
до іноземних інвестицій належать усі фінансові надхо-
дження, вкладені саме іноземними інвесторами в окремі 
галузі підприємницької діяльності для отримання при-
бутку. до факторів, які впливають на динаміку іноземних 
інвестицій, варто віднести:
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• внутрішню політичну, економічну стабільність, 
темпи здійснення ринкових реформ, низький рівень роз-
витку страхування і гарантування інвестицій як для 
вітчизняних, так і для іноземних інвесторів [10, с. 205];

• стабільність державного законодавства та забез-
печення виконання зобов’язань щодо прав інвесторів, 
гарантія недоторканості та приватної власності інозем-
них інвестицій, ефективність податкової системи, достат-
ній розвиток інвестиційної інфраструктури та прозорість 
інформаційної бази;

• вплив високого комерційного ризику для інвесто-
рів і сприятливі економічні, політичні, соціальні умови 
[2, с. 83].

у зв’язку з останніми економічними подіями на 
території україни стан інвестиційного клімату є вкрай 
несприятливим. наша країна поступається не лише кра-
їнам Європейського союзу, але й більшості країн снд. 
іноземні інвестиції є невід’ємним складником розвитку 
національної економіки україни, підвищуючи її інвести-
ційну привабливість і створюючи підґрунтя для подаль-
шого просування на світові ринки.

аналізуючи дане питання, можна відзначити, що 
несприятливий інвестиційний клімат та недосконала сис-
тема законодавства є суттєвими проблемами залучення 
інвестицій в україну. також актуальними проблемами є 
обмеження і недостовірність інформації про інвестицій-
ний об’єкт, суперечливість інтересів інвесторів і націо-
нальної економіки [10, с. 82–83].

основними проблемами надходження іноземних 
інвестицій в україну є недостатній розвиток законодавчої 
бази щодо захисту прав інвесторів, відсутність доскона-
лого регулювання податкової системи й ефективної інф-
раструктури для іноземних підприємців [12, с. 204]. за 
даними соціологічних та експертних опитувань, обмеже-
ність припливу іноземних інвестицій до економіки нашої 
країни та нераціональне їх використання зумовлені висо-
кою корумпованістю влади.

Проте найголовнішими проблемами залучення інвес-
тицій в україну є нестабільність економіко-політичного 
стану країни і затяжна криза [11, с. 82].

до основних перспектив щодо залучення інвестицій 
можна віднести:

• потужний природно-ресурсний потенціал, наяв-
ність кваліфікованих робочих кадрів, які можуть швидко 
пристосуватися до новітніх технологій стосовно виробни-
цтва, низька заробітна плата;

• наближеність до країн Єс та територіальне розмі-
щення загалом;

• наявність досить перспективних галузей, які потре-
бують інвестицій, достатня кількість інноваційних бізнес-
ідей та проектів;

• позитивні зрушення в розвитку та вдосконаленні 
соціально-економічного підґрунтя для залучення інвести-
цій, швидка адаптованість країни до зовнішніх факторів, 
ризиків, світових шоків. 

варто відзначити, що обсяги залучення іноземних 
коштів на територію україни протягом останніх шести 
років були досить динамічними. Простежуються значні 
коливання обсягу інвестицій, особливо різкий спад надхо-
джень відбувається в 2014 р., що є своєрідним погіршен-
ням розвитку економіки, адже в цей період часу інвестиції 
скоротилися більш ніж удвічі (рис. 1). 

із даних рис. 1 видно, що протягом 2013–2016 рр. обсяг 
прямих іноземних інвестицій зменшився на 19,3%, що ста-
новить 1 056,3 млн. дол. сШа, спостерігалися значні коли-
вання іноземного капіталу. вже в 2015 р. інвестиції надхо-
дили зі 133 країн світу і становили 3 763,7 млн. дол. сШа. 

Подібні зміни пояснюються нестабільною економіко-полі-
тичною ситуацією, воєнним конфліктом на сході країни 
та анексією півострова крим. Протягом 2014–2015 рр. в 
україні було здійснено комплекс заходів щодо створення 
нових умов ведення бізнесу, які мають забезпечити відтво-
рення економіки україни. завдяки цим заходам у рейтингу 
світового банку Doing Business 2015 за показником щодо 
легкості ведення бізнесу україна зайняла 96-е місце серед 
189 країн світу, а в 2014 р. – 112-е місце [13]. 

водночас обсяги залучених інвестицій в економіку 
україни на 01.04.2016 становили 42,8 млрд. дол. сШа, 
що в розрахунку на одну особу населення становить 
1 003,4 дол. сШа (табл. 1). 

таблиця 1
обсяг інвестиційних надходжень  

в економіку україни за 2016 р.

назва країни

надходження прямих 
іноземних інвестицій 

за 2016 р.,  
млн. дол. сШа

% до 
загального 
підсумку

російська Федерація 1667,0 37,8
кіпр 427,7 9,7
велика Британія 403,9 9,2
нідерланди 255,0 5,8
австрія 249,9 5,7
італія 209,9 4,8
угорщина 187,6 4,3
Швейцарія 108,6 2,5
вiрґiнськi острови 
(Брит.) 140,2 3,2

туреччина 103,2 2,3
сШа 85,2 1,9
інші країни 567,6 12,8
всього 4405,8 100,0

Джерело: розроблено автором на основі [7]

обсяг залучених інвестицій на 01.10.2016 стано-
вив 45,2 млрд. дол. сШа та в розрахунку на одну особу 
населення країни припадає 1 058,0 дол. сШа. інвестиції 
надходили із 125 країн світу, майже половина від загаль-
ного обсягу належить трьом країнам-інвесторам, таким 
як кіпр (24,4%), нідерланди (13,1%), німеччина (12,1%) 
[7]. за результатами доречно відзначити, що обсяг залу-
чених інвестицій за 2016 р. в економіку україни інозем-
ними інвесторами становив 4 405,8 млн. дол. сШа, що 
на 14,6% (642,1 млн. дол. сШа) більше, ніж у 2015 р.  
(3 763,7 млн. дол. сШа).

до 10 найбільших країн-інвесторів, як і раніше, належать 
кіпр, велика Британія, нідерланди і решта країн (табл. 1). 
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2012 рік - 5290,7 млн. дол. США 
2013 рік - 5462,1 млн. дол. США 
2014 рік - 2451,7 млн. дол. США 
2015 рік - 3763,7 млн. дол.США 
2016 рік -  4405,8 млн. дол.США 

рис. 1. обсяги надходження прямих іноземних 
інвестицій в економіку україни [7] 
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із країн Європейського союзу із початку 2015 р. внесено 
33 154,9 млн. дол. сШа інвестицій, що становить 77,4% 
загального обсягу акціонерного капіталу, з інших країн світу 
інвестиції становили 9 696,4 млн. дол. сШа (22,6%) [7].
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рис. 2. обсяги прямих інвестицій на 01.07.2015 [7]

доречно зауважити, що до основних країн-інвесторів 
слід віднести кіпр (12 274,1 млн. дол. сШа), німеччину 
(5 489,0 млн. дол. сШа), нідерланди (5 108,0 млн. дол. 
сШа), австрію (2 354,3 млн. дол. сШа), велику Бри-
танію (1 953,9 млн. дол. сШа), Британські віргінські 
острови (1 872,6 млн. дол. сШа), Францію (1 539,2 млн. 
дол. сШа), Швейцарію (1 371,2 млн. дол. сШа), італію 
(966,6 млн. дол. сШа) ( рис. 2) [7].

досліджуючи рівень інвестиційних надходжень із 
країн Єс в економіку україни, важливим є те, що ці 
інвестиції становлять приблизно 44,7% від загального 
обсягу інвестицій за 2016 р., що в реальному відношенні 
становить 972 млн. дол. сШа. до найбільших інвесто-
рів Європи незмінно належать кіпр (427,7 млн. дол.) та 
велика Британія (403,9 млн. дол.) (рис. 3) [7]. 
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рис. 3. обсяги надходження прямих іноземних 
інвестицій із країн Єс у 2016 р. [7] 

у рейтингу інвестиційної привабливості, за даними 
компанії BDO на 2016 р., україна посіла 130-е місце, а в 
2015 р. – 89-е місце, що свідчить про негативну динаміку 
[13]. щоб усунути цю тенденцію, необхідно впровадити 
рішучі реформи, які підвищать ріст ввП та зменшать 
рівень інфляції. 

у рейтингу легкості ведення бізнесу, що укладається 
світовим банком, у 2016 р. україна посіла 83-є місце зі 

189 країн, піднявшись на 13 позицій. відзначимо, що вирі-
шальною реформою, що вплинула на підвищення позицій 
україни в рейтингу, є спрощення реєстрації бізнесу [11].

на жаль, позитивна динаміка не відобразилася на 
заробітній платі українців. усі сусідні країни мають 
вищий рівень оплати праці (найвищим він є у Польщі – 
545 дол. сШа). у доповіді BD-2015 мінімальна зарплата 
в україні становила 147,69 дол. сШа, а у DB-2016 – 
119,63 дол. сШа, що майже на 20% менше. рейтинг під-
тверджує, що зручність для бізнесу зовсім не є показни-
ком рівня життя. не забезпечені країни можуть зайняти 
високу позицію лише за рахунок зниження соціальних 
стандартів або скасування суверенітету. існує така думка, 
що україні потрібно перейняти досвід грузії, яка займає 
24-е місце в рейтингу, де мінімальна заробітна плата ста-
новить 24,7 дол. сШа. Можливо, коли україна посяде 
перше місце в рейтингу Doing Business, зарплата серед-
ньостатистичного українця становитиме 1 дол. сШа, що 
є найбільш неоптимістичною нотою в економіці нашої 
країни [13]. 

однією з проблем надходження інвестицій, зокрема 
європейських, на територію держави є географічне поло-
ження, адже спостерігається сильна конкуренція з боку 
Польщі, угорщини, чехії, країн Балтії тощо. всі вони 
розташовані набагато ближче до територіальних меж Єс 
і визначаються так званим «культурним спорідненням». 
усунути ці проблеми можна лише покращенням інвести-
ційної привабливості. 

низький рівень інвестиційної активності зумовлю-
ється низкою проблем, які впливають на інвестиційну 
привабливість. серед основних причин слід зазначити:

• наявність суттєвих ризиків на валютному ринку, 
складне становище банківської системи країни, обмеже-
ність доступу до фінансових ресурсів;

• зниження міжнародної конкурентоспроможності 
українських підприємств, низька якість продукції, яка не 
відповідає європейським стандартам;

• досить вузький діапазон сфер інвестування й 
обтяжлива процедура оформлення документації та склад-
ність системи оподаткування;

• наявність вагомих проблем у законодавчій базі 
щодо інвестування та відсутність гарантій щодо захисту 
прав інвесторів, відсутність прозорості у відборі та укла-
данні договорів між інвестором та державою.

для покращення інвестиційного клімату в україні 
актуальним сьогодні є питання вдосконалення організа-
ційно-правової бази стосовно забезпечення сприятливого 
інвестиційного клімату та створення фундаменту поліп-
шення конкурентоспроможності національної економіки.

для україни потреба в залученні іноземних коштів 
визначається передусім таким ознаками, як:

• надзвичайна низька інвестиційна активність влас-
них товаровиробників, на яких вплинули затяжна еконо-
мічна криза, стагнації виробництва, значні стрибки рівня 
інфляції; 

• необхідність виробничої модернізації технічної та 
технологічної бази, всієї інфраструктури загалом шляхом 
упровадження нових технологій, використовуючи досвід 
країн Єс;

• необхідність модернізації та диверсифікації всіх 
сфер виробництва та забезпечення їх рівноваги на ринках;

• забезпечення можливості ефективного довгостро-
кового вкладення фінансових ресурсів у розвиток підпри-
ємств та ефективного державного регулювання інвести-
ційними вкладеннями.

Проте, незважаючи на суттєві проблеми у створенні 
сприятливого інвестиційного клімату, доречно відзна-
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чити, що україна повільно, але впевнено просувається 
вперед до інтегрованого суспільства, що повинно забез-
печити приплив нових іноземних інвестицій. Покращити 
інвестиційний клімат можна, сконцентрувавши наявні 
ресурси в пріоритетних галузях виробництва економіки 
з подальшим їх перетворенням в інвестиції; вкладаючи 
інвестиції в людський потенціал, підвищуючи кількість 
кваліфікованих працівників, що призведе до економіч-
ного зростання; надаючи фінансування на більший тер-
мін з менш жорсткими умовами; поліпшуючи діловий 
клімат, оздоровлюючи довкілля; спрощуючи систему опо-
даткування, реєстрації та ліцензування, надаючи подат-
кові пільги, передаючи державні замовлення «молодим» 
підприємствам, забезпечуючи фінансову підтримку; роз-
робляючи регіональні плани підвищення інвестиційної 
привабливості всіх областей країни шляхом попереднього 
дослідженням їх інвестиційного середовища; створюючи 
відповідні законодавчі акти стосовно зниження корумпо-
ваності органів державного та місцевого самоврядування 
та інших дискримінацій щодо інвесторів; підвищуючи 
прозорість укладання договорів між інвесторами та дер-
жавою, забезпечуючи надійність та справедливість розпо-
ділу вкладів інвесторів. 

таким чином, реалізація відповідних заходів дасть 
змогу ліквідувати низку ризиків, пожвавити національну 
економіку та вийти на міжнародні ринки збуту. 

Приклад європейських країн підтверджує, що еконо-
міка починає розквітати. так, щоб україні досягти такого 
рівня розвитку, який має Польща, потрібно протягом  

10 років залучати вдвічі більше інвестицій, ніж є зараз. 
водночас вкладати кошти необхідно в галузі, які орієнто-
вані на експорт, тоді, можливо, економіка нашої держави 
почне розвиватися. україна не може стояти осторонь сві-
тових процесів глобалізації, а тому і має всі права, для 
залучення іноземних інвестицій. Подолання економіч-
них проблем україни та її світова інтеграція потребують 
багато часу та мають здійснюватися поступово. важливим 
фактором є те, що іноземні кошти можуть бути не лише 
джерелом капіталу, але й новітніх технологій. своєю чер-
гою, ці ресурси підвищують конкурентоспроможність, 
створюють інновацій та нові робочі місця. 

висновки. сприятливе інвестиційне середовище 
для україни дає змогу поліпшити процес залучення іно-
земних інвестицій, примножити обсяги виробництва та 
є рушійною силою для модернізації та диверсифікації 
переважаючих пріоритетних сферах економіки, що дасть 
змогу запровадити інновації в різних галузях виробни-
цтва. у ході дослідження було з’ясовано, що інвестицій-
ний клімат має передумови до покращення. до основних 
проблем, що перешкоджають підвищенню інвестиційної 
активності країни, було віднесено: нестабільність загаль-
ної економічної ситуації країни; недосконалість норма-
тивно-правової бази щодо інвестиційної та підприєм-
ницької діяльності. 

отже, можна зазначити, що україна є недостатньо 
привабливою для інвестиційних потоків, має перспек-
тиви за умови усунення наявних проблем щодо залучення 
інвестицій. 
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аннотация. в статье определена сущность понятий «инвестиции» и «иностранные инвестиции», выяснено факто-
ры, влияющие на динамику иностранных инвестиций и основные перспективы по привлечению иностранных средств 
в экономику украины. Проанализированы объемы и динамика поступления иностранных инвестиций на территорию 
украины в течение последних лет, а также исследован уровень инвестиционной активности государства и оценена ин-
вестиционная привлекательность на основе мировых рейтингов. Предложены пути улучшения инвестиционного кли-
мата украины с учетом европейского опыта.

ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционная деятельность, 
инвестиционный климат, инвестиционная политика.

Summary. In this article the essence of the concept of investment and foreign investment, elucidated the factors affect-
ing the dynamics of foreign investments and major prospects to attract foreign funds into the economy of Ukraine. Analyzed 
volumes and dynamics of foreign investments into Ukraine in recent years, and examined the level of investment activity and 
state investment attractiveness assessed based on the world rankings. Ways of improving the investment climate in Ukraine 
with European experience.

Key words: foreign investment, investment attractiveness, investment activity, investment climate, investment policy.
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проБлеМи та ШлЯХи вдOскOнAленнЯ кAЗнAчейськOгO 
OБслугOвувAннЯ державного та МісцевиХ БЮджетів украЇни

PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE TREASURY SERVICING  
OF STATE AND LOCAL BUDGETS OF UKRAINE

анотація. у статті розглянуто основні аспекти казначейської системи виконання бюджетів. обґрунтовано роль і 
місце казначейства в бюджетному процесі. визначено переваги та недоліки казначейського обслуговування державних 
та місцевих бюджетів. висвітлено та проаналізовано проблеми функціонування системи казначейського обслуговуван-
ня державного та місцевих бюджетів україни, запропоновано шляхи вдосконалення роботи органів державної казна-
чейської служби україни відповідно до умов сьогодення.

ключові слова: державна казначейська служба україни, виконання бюджету, казначейське обслуговування, дер-
жавний бюджет, місцевий бюджет.

постановка проблеми. Бюджет виступає головним 
інструментом впливу держави на політичні, економічні 
та соціальні процеси в умовах економічної кризи. Метою 
виконання будь-якого бюджету є забезпечення надхо-
дження доходів і фінансування видатків у межах затвер-
джених у Бюджетному кодексі україни чітко встанов-
лених повноважень усіх органів влади, що займаються 
питаннями виконання державного та місцевих бюджетів. 
нині одним із пріоритетних постає питання раціонального 
функціонування такої системи виконання державного та 
місцевих бюджетів, яка забезпечила б обґрунтоване та 
доцільне використання фінансових ресурсів країни.

одним із найактивніших учасників у процесі управ-
ління державними і регіональними фінансовими ресур-
сами завдяки використанню законодавчо прийнятих 
механізмів та процедур виконання державного і місцевих 
бюджетів відповідно до вимог бюджетного законодавства 
є органи державної казначейської служби україни.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
казначейського обслуговування виконання держав-
ного та місцевих бюджетів висвітлювали у своїх працях 
Ю.М. Барський, і. габа, о. осадченко, о.в. охрімов-
ський, о.М. Фесик, к. огданський, П. Петрашко, в. стоян, 
н. сушко, о. чечуліна, с. Юрій, с. Булгакова, л. Єрмо-
ленко, Є. галушка, й. Хижник, о. даневич, д. ротар, 
к. Павлюк, М. Мельник, а. стовбчатий, л. гуцаленко, 
р. Макуцький, о. кірєєв, М. Мац та ін. 

Практичні аспекти казначейського обслуговування дер-
жавного та місцевих бюджетів за доходами та за видатками 
потребують подальших досліджень, що пов’язано зі змі-
нами законодавства та необхідністю його вдосконалення.

Мета статті полягає у дослідженні проблем функці-
онування механізму казначейського виконання бюджетів, 
розробленні методів та пошуку шляхів удосконалення каз-

начейського виконання державного та місцевих бюджетів, 
створення більш ефективної системи управління бюджет-
ними коштами.

виклад основного матеріалу дослідження. третьою 
стадією бюджетного процесу є виконання бюджету, що 
означає забезпечення надходження запланованих доходів 
до всіх ланок бюджетної системи та фінансування заходів, 
затверджених у бюджеті держави. загальні положення 
організації виконання державного бюджету встановлені 
Бюджетним кодексом. відповідно до статті 115 конститу-
ції україни і статті 47 Бюджетного кодексу:

- кабінет Міністрів україни забезпечує і несе відпові-
дальність за виконання державного бюджету;

- Міністерство фінансів україни здійснює загальну 
організацію та управління виконанням державного 
бюджету україни, координує діяльність учасників 
бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здій-
снює прогнозування та аналіз доходів бюджету і має 
виняткове право надання відстрочок на сплату податків, 
зборів (обов'язкових платежів) на умовах податкового 
кредиту за поданнями органів стягнення на термін до 
трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду.

державна казначейська служба україни веде бухгал-
терський облік усіх надходжень, що належать держав-
ному бюджету україни, та за поданням органів стягнення 
здійснює повернення коштів, що були помилково або над-
мірно зараховані до бюджету. органи стягнення забез-
печують своєчасне та в повному обсязі надходження до 
державного бюджету податків, зборів (обов'язкових пла-
тежів) та інших доходів відповідно до законодавства.

усі доходи державного бюджету зараховуються безпо-
середньо на єдиний казначейський рахунок державного 
бюджету україни і не можуть акумулюватися на рахунках 
органів стягнення.
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стаття 43 Бюджетного кодексу україни передбачає, 
що під час виконання державного бюджету і місцевих 
бюджетів застосовується казначейське обслуговування 
бюджетних коштів. [1]

державна казначейська служба україни забезпе-
чує казначейське обслуговування бюджетних коштів на 
основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкри-
того в національному банку україни.

згідно з чинним законодавством, казначейське обслу-
говування бюджетних коштів передбачає:

1) розрахунково-касове обслуговування розпорядни-
ків і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієн-
тів відповідно до законодавства;

2) контроль над здійсненням бюджетних повноважень 
під час зарахування надходжень бюджету, взятті бюджет-
них зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та 
здійсненні платежів за цими зобов'язаннями;

3) ведення бухгалтерського обліку і складання звіт-
ності про виконання бюджетів із дотриманням націо-
нальних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
інших нормативно-правових актів Міністерства фінансів 
україни;

4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами 
[2, с. 243].

діяльність державної казначейської служби україни 
полягає в тому, що вона забезпечує виконання держав-
ного бюджету через облік надходжень, податків, зборів та 
інших обов'язкових платежів і проведення видатків дер-
жавного бюджету через оплату рахунків об'єктів госпо-
дарської діяльності, які виконали роботи, надали послуги 
відповідним розпорядникам коштів.

державне казначейство у своїй діяльності взаємодіє з 
органами законодавчої і виконавчої влади, національним 
і комерційними банками україни, іншими учасниками 
бюджетного процесу та фінансовими інституціями. воно 
виступає з’єднувальним ланцюгом у бюджетному процесі 
між органами виконавчої влади та установами банків-
ської системи. цей процес розпочинається з контролю за 
плановими показниками, що надходять від Міністерства 
фінансів та розпорядників бюджетних коштів (розпис 
доходів та видатків державного бюджету, кошториси та 
плани асигнувань), та закінчується складанням звітності 
після проведення процедур попереднього контролю перед 
здійсненням платежу.

основними завданнями казначейства україни є:
1) внесення пропозицій щодо формування державної 

політики у сфері казначейського обслуговування бюджет-
них коштів;

2) реалізація державної політики у сфері казначей-
ського обслуговування бюджетних коштів [3].

державну казначейську службу україни та її терито-
ріальні органи об’єднує централізована система, ство-
рена для ефективного управління доходами та видатками 
в процесі виконання бюджетів усіх рівнів, підвищення 
оперативності проведення видатків під час виконання 
державних програм, посилення контролю над надходжен-
ням та цільовим спрямуванням бюджетних коштів, підви-
щення дієвості бюджетної політики держави.

у роботі дксу широко застосовуються інформаційні 
технології, які спрощують та прискорюють численні проце-
дурні моменти в процесі казначейського виконання держав-
ного бюджету. Під час його обслуговування реалізуються 
такі інформаційні процеси: опрацювання, обмін, накопи-
чення та управління даними, а також формування звітів.

сьогодні в системі казначейства україни для обслу-
говування бюджетів діє програмний продукт – автомати-
зована система «казна», що дає можливість спостерігати 

за рухом грошових коштів бюджетних установ. одним 
із пріоритетних завдань, які стоять перед розробниками 
даного програмного продукту, є спрощення й уніфікація 
звітності з виконання бюджетів [4].

але існують певні недоліки від вимушеного переве-
дення всіх бюджетів на казначейське обслуговування:

1) зниження мобільності управлінської діяльності 
органів місцевого самоврядування;

2) посилення регламентованості та бюрократичності 
бюджетного процесу на первинному рівні;

3) блокування можливості застосування прогресивних 
технологій фінансового менеджменту – бюджетування, 
яке передбачає можливість оперативного переспрямову-
вання руху фінансових потоків у рамках кожного окре-
мого бюджету.

Перехід на казначейську систему обслуговування міс-
цевих бюджетів вніс такі позитивні моменти у фінансову 
систему [5, с. 20–22]:

1) модернізація методу перерахування коштів із рахун-
ків бюджетів на рахунках розпорядників коштів;

2) розміщення бюджетних коштів на казначейських 
рахунках та їх акумуляція на єдиному казначейському 
рахунку дає змогу своєчасно виконувати видаткову час-
тину бюджету;

3) концентрація дохідної і видаткової частини бюдже-
тів надає можливість володіти повною, достовірною та 
оперативною інформацією;

4) формування органами державної казначейської 
служби україни достовірних звітів про виконання бюдже-
тів усіх рівнів та зведеного бюджету україни в цілому за 
результатами кожного звітного періоду.

Переваги казначейського обслуговування перекон-
ливо свідчать про те, що він є ефективним і доцільним. 
але низку проблемних питань виявлено в ході казначей-
ського обслуговування державного та місцевих бюджетів, 
які спонукають органів дксу до необхідності вдоскона-
лення та оптимізації процедур казначейського обслугову-
вання бюджетів за доходами та видатками.

Під час казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів існують такі проблемні питання, як:

- недостатність забезпечення матеріально-технічною 
базою (комп'ютерами, модемами тощо); 

- значне збільшення навантаження на канали зв'язку, 
низький рівень охоплення районної ланки цифровими 
технологіями зв'язку; 

- оптимізація системи «клієнт – казначейство». При 
цьому слід зазначити, що розроблення даного програм-
ного забезпечення має враховувати специфіку казначей-
ського обслуговування, тобто проведення попереднього 
та поточного контролю в процесі казначейського обслуго-
вування місцевих бюджетів; 

- відсутність чіткого розмежування повноважень та 
функцій між органами місцевого самоврядування й орга-
нами державної казначейської служби україни в процесі 
казначейського обслуговування місцевих бюджетів;

- територіальна віддаленість сільських та селищних 
бюджетів; 

- оптимізація документообігу та скорочення обсягів 
робіт, що здійснюються в ручному режим, тощо [6];

- неоптимальний перерозподіл бюджетних коштів 
між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів 
місцевих бюджетів, коли у однієї установи залишаються 
невикористанні кошти, і вона їх повертає до бюджету, 
а у другої утворюється кредиторська заборгованість  
[7, с. 67–68];

- відсутня оперативність у роботі (значні затримки у 
фінансуванні видатків місцевих бюджетів, що перешко-
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джає ефективному вирішенню питань життєдіяльності 
громад; на перевірку кожного платіжного документа, що 
робиться вручну, витрачається біля 10–30 хв.; упродовж 
кількох днів клієнти не можуть уточнити проведений пла-
тіж; несвоєчасне отримання відпрацьованих документів із 
казначейства);

- низький рівень кваліфікації працівників дксу, що 
зумовлено плинністю кадрів через незадовільний рівень 
оплати праці. внаслідок цього управління вимушене 
приймати на роботу випускників внз, які після набуття 
досвіду фінансової роботи переходять до органів із вищим 
рівнем оплати праці [8, с. 261].

аналіз таких проблем дав змогу сформувати основні 
напрями вдосконалення діяльності державної казначей-
ської служби україни:

1) щоб уникнути проблеми, яка виникає у віддалених 
сільських та селищних пунктах, потрібно зробити виїздне 
робоче місце. це дасть змогу ефективніше використову-
вати бюджетні кошти та задовольняти інтереси та потреби 
всіх учасників бюджетного процесу;

2) вдосконалення системи обміну інформацією між 
органами казначейства україни та органами Міністерства 
фінансів;

3) розроблення рекомендацій щодо підвищення стиму-
лів оплати праці у вигляді премій, відпусток, доплат;

4) підвищення оперативності в роботі органів каз-
начейства україни шляхом виділення додаткових асиг-
нувань на покращення матеріально-технічної бази, 
запровадження автоматизації проведення перевірок за 
допомогою персональних еоМ, підвищення чисель-
ності працівників органів дксу та забезпечення підви-
щення їх кваліфікації;

5) залучення до системи казначейського обслугову-
вання місцевих бюджетів поштових відділень, урахову-
ючи значну віддаленість деяких сільських і селищних рад 
від філій дксу, що забезпечить уникнення непродуктив-
них видатків для відповідних рад (ця система ефективно 
функціонує у Франції).

також потребують удосконалення та модернізації 
застарілі операційні системи та технологічна інфраструк-
тура інформаційно-аналітичного забезпечення органів 
дксу, оскільки існують ризики втрати інформаційних та 
матеріально-технічних ресурсів, що перешкоджає вчас-
ному виконанню місцевих бюджетів і створює загрозу 
функціонуванню системи дксу загалом.

окрім того, враховуючи досвід зарубіжних країн, 
зокрема Франції, доцільним є створення окремого казна-
чейського банку, який поряд зі збиранням, розподілом і 
зберіганням бюджетних коштів братиме активну участь у 
фінансуванні економіки держави [8, с. 262].

головним у розв'язанні проблеми зміцнення фінан-
сової незалежності місцевого самоврядування україни є 
бюджетна децентралізація, високий рівень якої свідчить 
про демократизацію суспільства та ефективне викорис-
тання коштів у загальнодержавному масштабі [9]. нині 
місцеві органи влади попри низку позитивних змін ще 
не отримали достатньої автономії в ухваленні рішень. у 
сучасних умовах удосконалення системи ефективності 
формування доходів бюджету кожного регіону має прово-
дитися за такими напрямами:

– надання більшої управлінської свободи місцевій 
владі, а саме органам місцевого самоврядування (гро-
мадам);

– створення дієвих механізмів перевірки якості 
надання місцевих послуг, через які центральний рівень 

міг би пересвідчуватися, що в делегованих функціях 
досягнуто очікуваних показників успішності та дотри-
мано національних стандартів якості;

– здійснення моніторингу доходів місцевих бюдже-
тів на всіх стадіях бюджетного процесу із застосуванням 
аналізу, аудиту й проведення постійного контролю над 
справлянням податків, зборів і обов'язкових платежів та 
мобілізацією доходів відповідно до визначених планових 
показників на бюджетний рік;

– своєчасне реагування на стан виконання дохідної 
частини бюджету, її формування у поточному році дасть 
можливість підготувати ефективну та ґрунтовну базу для 
планування показників податків, зборів і обов'язкових 
платежів на наступний рік і не допустити недоліків мину-
лих років у наступних бюджетних процесах;

– запровадження планування місцевих бюджетів на 
середньострокову перспективу;

– посилення інвестиційного складника місцевих 
бюджетів [10, с. 74–79].

Місцеві органи влади і держава, проводячи бюджетну 
політику, повинні оптимально поєднувати інтереси сус-
пільства, окремих територій, підприємств і громадян. 
визначальним має бути збалансований розвиток приват-
них і державних інтересів у бюджетній політиці.

висновки. отже, можна зробити висновок, що в 
україні рівень прозорості та достовірності бюджетного 
процесу далекий від ідеального. відсутній злагодже-
ний механізм правового регулювання, наслідками цього 
є розпорошеність, відсутність організованості в роботі 
органів управління, функції кожного органу держав-
ної влади регламентуються в законодавстві недостатньо 
чітко. чинне законодавство постійно потерпає від змін і 
доповнень, що підтверджує його недосконалість. органи 
державної влади безупинно змінюють свої склад та струк-
туру, це є політичною проблемою, що значною мірою від-
дзеркалюється на економіці.

задля виходу україни з тривалої фінансової, полі-
тичної та економічної кризи та посилення впливу 
бюджету на процес формування ринкових відносин 
потрібен налагоджений та чіткий розподіл повнова-
жень та обов'язків державних органів влади. вкрай 
важливо, щоб органи бюджетного процесу стабілізу-
вали фінансову політику держави, адже нескінченні 
політичні протиріччя призводять до дефіциту зведеного 
бюджету. Функціонування державної казначейської 
служби україни в умовах виходу україни з кризи дає 
можливість зробити процес виконання бюджету ефек-
тивнішим, на підставі чітко визначених обсягів реаль-
них потреб найраціональніше проводити використання 
бюджетних ресурсів та ресурсів державних цільових 
фондів, забезпечуючи прозорість їх руху.

для оптимізації роботи стрижневого елемента 
фінансової системи суспільства, через який можна 
виявити проблеми формування та ефективного вико-
ристання бюджетних коштів, необхідно: забезпечити 
формування системної і завершеної нормативно-зако-
нодавчої бази функціонування казначейської системи; 
провести функціональну перебудову казначейства; 
вдосконалити інформаційні технології та створити 
електронні канали зв'язку; забезпечити професійну 
підготовку та підвищення кваліфікації працівників 
казначейства. такі рушійні зміни є вкрай необхідними 
й актуальними, їх забезпечення призведе до оздоров-
лення економіки та стане надійною запорукою якісного 
контролю над використанням бюджетних ресурсів.
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аннотация. в статье рассмотрены основные аспекты казначейской системы исполнения бюджетов. обоснованы роль 
и место казначейства в бюджетном процессе. определены преимущества и недостатки казначейского обслуживания го-
сударственных и местных бюджетов в украине. Проанализированы основные проблемы функционирования системы каз-
начейского обслуживания государственного и местных бюджетов украины, предложены пути совершенствования работы 
органов государственной казначейской службы украины в соответствии с условиями настоящего времени.

ключевые слова: государственная казначейская служба украины, исполнение бюджета, казначейское обслужива-
ние, государственный бюджет, местный бюджет.

Summary. The main aspects of the treasury system of budget execution are explored in the article. The role and place of 
the Treasury Service in the budget process are grounded. Advantages and disadvantages of treasury services for state and local 
budgets in Ukraine are determined. The authors highlight the problems and analyze the functioning of treasury services for state 
and local budgets Ukraine. Also, the ways of improving the performance of the State Treasury Service of Ukraine under the 
conditions of today were suggested.

Key words: State Treasury Service of Ukraine, budget execution, treasury services, state budget, local budget.
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ФорМуваннЯ ЄвроінтеграційноЇ стратегіЇ украЇни

FORMATION OF UKRAINE EUROPEAN INTEGRATION

анотація. у статті розглянуто формування євроінтеграційної стратегії україни в контексті реалізації угоди про 
асоціацію між україною та Євросоюзом. Проаналізовано наслідки відтермінування впровадження Поглибленої та все-
осяжної зони вільної торгівлі як інструменту, за допомогою якого можна спостерігати реформи або їх відсутність у 
динаміці. Проаналізовано стан політико-економічних проблем Єс. особливу увагу приділено макроекономічним про-
блемам україни. 

ключові слова: інтеграція, Єс, зона вільної торгівлі, угода про асоціацію україни з сЄ.

постановка проблеми. Європейська інтеграція, заде-
кларована як стратегічний напрям розвитку україни, є не 
лише зовнішньоекономічним вектором, а й орієнтиром 
цінностей для всього українського суспільства. інтеграцію 
україни до Єс сьогодні підтримують усі структури влади 
та переважна більшість українського населення. однак 
у цьому стратегічному напрямі розвитку нашої держави 
виникає багато труднощів об’єктивного і суб’єктивного 
характеру. Причому їх подолання залежить не тільки від 
україни, а й від зовнішніх чинників, які знаходяться за її 
межами. за допомогою методів функціонального аналізу, 
системного аналізу та аналогії у статті проаналізовано 
стан політико-економічних проблем, які виникли в Єс. 
особливу увагу приділено макроекономічним проблемам 
україни. зроблено висновки про необхідність проведення 
виважених як політичних, так і економічних рішень, від 
яких залежать перспективи інтеграції україни до Єс. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Європей-
ська інтеграція і місце у цьому процесі україни – над-
звичайно складна проблема. окремі її аспекти проана-
лізовані відомими українськими економістами, зокрема 
а. гальчинським (проблеми і труднощі Євросоюзу, 
пов’язані із системно інтеграційними суперечностями, 
які мають природну основу). це проблеми розвитку та 
пошуку оптимальних рішень в одній із найскладніших 
дилем світової спільноти – співвідношення державної 
суверенності та інтеграційних елементів в об’єднавчому 

процесі [1, с. 1, 7]. л. Михайлова дослідила сучасний 
стан, проблеми та перспективи євроекономічної інтегра-
ції україни [2, с. 136], а Я. голонич, П. Матішак, М. Мач-
кінова – входження україни в систему європейської інте-
грації [3, с. 334]. 

виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. реальність європейської інтеграції україни 
вимагає поглибленого аналізу й порівняння законодавчо-
правових, економічних соціальних та інших вимірів 
нашої країни з параметрами Єс, а також оцінки їх від-
повідності євроінтеграційним принципам. об’єктивний 
аналіз такої відповідності є однаково актуальним як для 
україни, так для Європейського співтовариства, оскільки 
навіть просте фізичне збільшення системи Єс ускладнює 
її, вимагаючи нових додаткових регуляторів, кожен з яких 
має обмежені можливості. з погляду керованості системи 
її розширення повинно мати розумні межі, адже економіч-
ний зміст інтеграції полягає у включенні нових елементів 
до старої, усталеної системи та її кооперації з цими еле-
ментами для поліпшення її ж життєдіяльності. з огляду на 
це, необхідні переконливі докази, які б продемонстрували 
роль нових кандидатів (у тому числі україни) у відповід-
ному процесі, а також міру їх наближеності та адаптова-
ності до основних вимірів сталого розвитку країн Єс.

Мета статті. сьогоднішні умови не є сприятливими 
для реалізації євроінтеграційних прагнень україни. 
Просуванню нашої країни в напрямі Єс заважають як 
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зовнішні, так і внутрішні чинники. зовнішні пов’язані з 
тим, що сучасний стан Європейського союзу можна оха-
рактеризувати як серйозну кризу кількісного та якісного 
зростання спільноти. економічна криза в Єврозоні пере-
стала бути проблемою окремих «периферійних» країн 
Єс. із суто економічної вона дедалі більше перетворю-
ється на політичну і стає новим випробуванням для Євро-
союзу. внутрішні чинники виражаються у браку кадро-
вого і фінансового забезпечення та відсутності реально 
координуючого органу у сфері європейської інтеграції. 
у країні не створена ефективна ринкова економіка, не 
ведеться ефективна боротьба з корупцією, не забезпечена 
незалежність та прозорість судової влади, не забезпече-
ний розвиток громадянського суспільства тощо.

таким чином, на перспективи інтеграції україни до 
Єс впливають як зовнішні фактори (готовність європей-
ської спільноти до розширення «спільного ринку»), так і 
внутрішні (проведення ефективних економічних і інсти-
туціональних реформ українською владою). 

зважаючи на зазначені проблеми, стаття побудована 
таким чином: проаналізовано сучасні політико-еконо-
мічні відносини між україною та Європейським сою-
зом, розглянуто стан економічної і політичної ситуації в 
Єс, із погляду можливостей розширення цієї організації 
з’ясовується політична, економічна й інституціональна 
готовність україни до більш тісної європейської інте-
грації, узагальнюються результати досліджень і даються 
рекомендації. 

виклад основного матеріалу дослідження. резуль-
тати розвитку української економіки, зумовлені її нере-
формованістю, негативно впливають на євроінтеграційні 
процеси, тому подальша ефективна співпраця україни та 
Єс практично неможлива без проведення глибоких соці-
ально-економічних реформ та радикальних інституційних 
перетворень в україні. 

рух від командно-адміністративної до сучасної еко-
номіки для свого успішного здійснення повинен урахо-
вувати світовий досвід і мати певну логіку, яка полягає 
у тому, щоб сформувати на ринкових засадах базові еле-
менти ринкової системи. 

в україні на відміну від країн Європейського союзу 
приватна власність захищена недостатньо. а це негативно 
впливає на проведення економічних реформ. ринок будь-
якого товару може виникнути, якщо в суспільстві реально 
діють «правила гри», які наділяють суб’єктів господар-
ства тими або іншими умовами. Хто стане спеціалізува-
тися на виробництві зерна, наприклад, для його постій-
ного обміну на інші необхідні товари, якщо по закону 
земельна ділянка в будь-який час може бути конфіскована 
на користь держави? звичайно, можна змусити виробляти 
зерно силою, шляхом примусу, але тоді ми не можемо 
говорити про ринкову економіку. 

в україні вже багато років тягнеться дискусія про 
допустимість приватизації земель сільськогосподарського 
призначення. у жовтні 2001 р. був прийнятий земельний 
кодекс. згідно із цим документом, із 1 січня 2005 р. пови-
нна бути дозволена купівля-продаж земель сільського 
господарювання. однак дотепер ця проблема не вирі-
шена. верховна рада україни продовжила мораторій на 
купівлю-продаж сільськогосподарських земель до 1 січня 
2018 р. заборона в нашій державі на вільний ринковий обіг 
землі зовсім не завадив її купівлі-продажу, але нелегально 
(наприклад, для продажу будинків у сільській місцевості, 
дач тощо). це означало, що держава не отримувала зна-
чні доходи, які пов’язані з реалізацією земельних ділянок 
«законним порядком». Продовження мораторію на про-
даж сільськогосподарських земель до кінця 2017 р. стало, 

по суті, прямим обмеженням конституційних прав сімох 
мільйонів землевласників і надалі стримуватиме розви-
ток ділової активності в сільській місцевості. внаслідок 
продовження мораторію землі сільськогосподарського 
призначення залишатимуться низьколіквідним активом, а 
це обмежуватиме доступ до кредитів та зумовлюватиме 
низькі орендні ставки. тим часом за розрахунками еконо-
мічний ефект від відкриття ринку землі становитиме до 
100 млрд. дол. до 2015 р. [4, с. 2]. 

україна, на думку багатьох західних спеціалістів, має 
багато серйозних проблем зі свободою підприємництва, 
що негативно впливає на вирішення проблеми корум-
пованості нашого суспільства. так, у світовому індексі 
сприйняття корупції за 2016 р. україна посіла 131-е місце 
з показником 29 балів. в індексі глобальної конкуренції 
наша держава за останній рік опустилася з 79-ї на 85-ту 
позицію [5, с. 5]. основним джерелом корупції вважа-
ється втручання держави в економіку, залежність її від 
свавілля конкретних осіб. основним фактором у боротьбі 
з корупцією вважається створення дійсно вільної еконо-
міки. наприклад, якщо держава здійснює контроль над 
цінами, то отримує чорний ринок і корупцію; якщо кво-
тування – не уникнути хабарів під час розподілу квот, що 
також пов’язано з корупцією. 

Під час формування основних напрямів вирішення 
проблеми корумпованості українського суспільства необ-
хідно розрізняти причини і наслідки цього негативного 
явища. Юридичні методи розв’язання проблеми – це 
боротьба з наслідками. основна причина корупції – дер-
жавне регулювання економіки. зменшення регулювання – 
зменшення корупції. 

в економічній науці існують рекомендації автори-
тетних шкіл економічної теорії (монетаризм, економіки 
пропозиції, раціональних очікувань тощо), які виступа-
ють за ліберальні методи управління економікою. лібе-
ральний принцип «менше держави», жодним чином не 
означає, що держава має бути слабкою і неефективною. 
насправді є обернена залежність: багато держави – свід-
чення її слабкості. щоб управляти краще, треба управ-
ляти менше – такий непорушний принцип лібералізму. 
однак українські реформи недостатньою мірою врахо-
вують вищенаведені рекомендації. Хоча 2016 р. можна 
назвати у цілому реформаторським: відбулися позитивні 
зміни у формуванні державних фінансових потоків на 
користь місцевих бюджетів, усі державні витрати пере-
йшли в систему електронних закупівель Prozorro, запу-
щена система декларування і створено антикорупційні 
організації (наБу – національне антикорупційне бюро 
україни, саП – спеціалізована антикорупційна прокура-
тура, назк – національне агентство запобігання коруп-
ції), відбулося оздоровлення банківської системи тощо. 

важливим елементом ринкової системи, який впливає 
на реформування економіки україни в напрямі її набли-
ження до стандартів Євросоюзу, є створення в суспільстві 
мотивації з урахуванням власних інтересів. тобто в укра-
їнському суспільстві повинні бути створені умови для реа-
лізації раціональної поведінки людей. економічна полі-
тика багатьох країн через століття перевірила на практиці 
теорію а. сміта, досягнувши економічного відродження. 
у реальному житті так просто і водночас так важко ство-
рити умови, за яких могла б утілитися його думка: «для 
того щоб підняти державу із самої низької сходинки вар-
варства до вищої сходинки добробуту, необхідні лише в 
міру легкі податки і терпимість в управлінні – все інше 
зробить природний хід речей» [6, с. 128]. 

Податкова політика в україні повинна змінитися, вона 
має бути спрощена, стандартизована, приваблива одно-
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часно і для бюджету, і для бізнесу. Податкова реформа пови-
нна здійснюватися за двома напрямами: власне реформи 
оподаткування та реформи самої податкової. адміністру-
вання податків сьогодні є більш актуальною проблемою, 
адже ставки податків в україні не найвищі в Європі.

дФC у короткостроковому періоді повинна вирішити 
проблему збільшення податкових надходжень у бюджет 
шляхом здійснення детінізації економіки, перекриття 
«податкових ям» і контрабанди. у січні-вересні 2016 р. 
рівень тінізації української економіки становив 35% 
ввП. це на 5% менше, ніж за аналогічний період 2015 р. 
[7, с. 1]. відповідно, надходження в бюджетну систему 
україни зросли. на 2017 р. заплановано приріст платежів 
до бюджету на 99,5 млрд. грн., це на 19,2% більше порів-
няно з 2016 р. [8, с. 1].

дуже важливим елементом функціонування ринко-
вої економіки є конкуренція. захист конкуренції та запо-
бігання антикорупційним діям і зловживанню монопо-
ліями перебуває в тренді загальних тенденцій розвитку 
економічних відносин україни з Єс. заходи щодо захисту 
ринку і недопущення недобросовісної конкуренції перед-
бачаються розділом 10 угоди про асоціацію україни з Єс. 
зокрема, угода встановлює низку декларацій і домовле-
ностей щодо недопущення обмеження конкурентного 
середовища та запобігання антиконкурентним господар-
ським діям, які можуть спотворити належне функціону-
вання ринків. 

уведення Поглибленої та всеосяжної зони вільної 
торгівлі (Пвзвт) між Єс та україною створить правові, 
економічні і організаційні засади для вільного перемі-
щення товарів, послуг, капіталів і частково робочої сили. 
у перспективі надзвичайно місткий і диверсифікований 
ринок Євросоюзу, усунення бар’єрів для зовнішньої тор-
гівлі, гармонізація регуляторних режимів і вдосконалення 
ринкових інститутів можуть стати потужними факторами 
зростання української економіки. для україни імплемен-
тація угоди про асоціацію з Європейським союзом в умо-
вах глобального економічного спаду та ведення воєнних 
дій є надзвичайно складним завданням, що породжує 
багато проблем для економічної політики. 

необхідність підвищення конкурентоспроможності 
української економіки та запровадження Пвзвт з Єс 
потребує залучення значного обсягу прямих вітчизняних 
та іноземних інвестицій, що в умовах макроекономіч-
ної нестабільності є складним завданням. за підсумками 
2016 р. наша країна піднялася лише на одну сходинку в 
рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2017, 
який складає світовий банк. україна посіла 80-е місце зі 
190 країн. зміни, які відбулися в теперішній час, є пози-
тивними, хоча й не остаточними. вони стануть помітними 
в даному рейтингу не раніше 2018 р. [9, с. 13].

у коротко- і середньостроковому періодах імплемента-
ція угоди про асоціацію між україною та Єс породжува-
тиме певні економічні втрати. йдеться про вихід із ринку 
економічних суб’єктів унаслідок посилення конкуренції 
з виробниками – постачальниками з Євросоюзу, підви-
щення рівня безробіття та необхідність перенавчання та 
працевлаштування робочої сили, що вивільнятиметься у 
процесі реструктуризації економіки. 

Євросоюз немає цільової програми угоди про асоці-
ацію. Європейський інструмент сусідства має невеликий 
бюджет і поширюється на всіх сусідів Єс. імплементація 
угоди про асоціацію і Пвзвт – це національний пріори-
тет, заходи щодо якого мають фінансуватися державою та 
економічними суб’єктами україни. 

Бюджет європейського інструменту сусідства на 2014–
2020 рр. становить 15,5 млрд. євро, з яких 5 млрд. євро 

надійде до шести країн східного партнерства. на під-
тримку україни закладено 1,6 млрд. євро сукупної допо-
моги на розвиток у формі грантів. Передбачено також 
позики обсягом 3,4 млрд. євро макроекономічної допо-
моги. останній транш загальним обсягом 1,6 млрд. євро 
було надано в березні 2015 р. з травня 2015 р. діє про-
грама макрофінансової допомоги обсягом фінансування 
1,8 млрд. євро [10, с. 8].

адаптація регулятивної системи і правового поля 
україни до стандартів Єс є дуже витратною для нашої 
країни, проте немає достатніх стимулів для впровадження 
за відсутності в україні чітких перспектив членства в 
Євросоюзі. разом із тим глобальність завдання по гар-
монізації нормативної бази стає зрозумілою з того факту, 
що, за оцінками Мінекономрозвитку, змін потребують 
29,6 тис. документів технічного регулювання. за деякими 
оцінками, впровадження міжнародної системи регулю-
вання може сприяти зростанню ввП україни не менше 
ніж на 2% щорічно [11, с. 32]. 

для українських експортерів протягом 2015 р., по суті, 
діяла одностороння звт. вони практично безмитно про-
давали свої товари на європейському ринку. Європейські 
ж компанії завозили в україну товари, оплачували ввізне 
мито, що зберігало для вітчизняних виробників більш 
вигідні умови конкуренції на ринку. частка європей-
ського ринку в загальному обсязі українського експорту 
за підсумками 11 місяців 2016 р. становила 37,5%, що в 
абсолютних цифрах дорівнює 12,2 млрд. дол. і на 3,1% 
перевищує аналогічний показник 2015 р. [12, с. 1]. імп-
лементація угоди про асоціацію і Пвзвт починаючи з 
2017 р., з одного боку, стане рушієм економічних реформ 
в україні, з іншого – для національного виробника ска-
сування імпортних мит у короткостроковому періоді буде 
економічно невигідним. 

для українських виробників угода про асоціацію 
між україною та Єс зробить торгівлю на європейському 
ринку простішою та дешевшою. очевидно, що ці пере-
ваги мають сенс лише для підприємств, які працюють 
легально. очікувати на значні іноземні інвестиції варто 
лише тоді, коли зарубіжні компанії зможуть вести бізнес, 
не вдаючись до використання тіньових схем. в умовах 
виживання підприємств за рахунок виведення частини 
бізнес-процесів у тінь переваги угоди можуть ще довго 
залишатися нереалізованими в україні. існують певні 
ознаки того, що ситуація з тіньовим ринком в україні 
покращується: 3,8 млрд. дол. становив у 2016 р. обсяг пря-
мих іноземних інвестицій в економіку нашої країни, що 
майже вдвічі більше, ніж у 2015 р. за деякими оцінками, 
цей показник у 2017 році становитиме 4,5 млрд. дол., а в 
2020 р. подвоїться [13, с. 2].

Практичне вирішення стартових завдань євроінте-
граційної політики україни та її фактичне входження в 
європейський інтеграційних простір – набуття асоційова-
ного членства в його політичній системі та офіційне при-
єднання до зони вільної торгівлі, яка є складовою части-
ною економічного фундаменту Єс, – потребують аналізу 
численних викликів, які протягом тривалого часу мають 
місце у інституційному реформуванні Європейського 
союзу. дане питання виходить за межі нашого дослі-
дження і потребує окремого глибокого аналізу. однак на 
деяких моментах цієї проблеми, пов’язаної з інтеграцією 
україни до Єс, ми зупинимося. 

в євроінтеграційних процесах повинно бути усві-
домлення того, що існують природні (об’єктивні) супер-
ечності Євросоюзу, прогресивні структурні зміни й ті 
елементи, що вже відпрацювали свій ресурс, відходять 
у минуле. у 2005 р. мала місце чи не найбільш супереч-
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лива в історії Єс подія – блокування Францією та нідер-
ландами євроконституційного процесу, який повинен 
був значно поглибити механізм політичної інтеграції, а 
це запорука більшої дієздатності економічної політики. 
у кінцевому підсумку ця подія була вирішена лісабон-
ським договором. у 2013 р. не було єдності серед держав 
Єс щодо широко розрекламованого проекту: фіскального 
федералізму, формування європейського казначейства, 
агентства з федерального боргу, посади міністра фінансів 
Єс. у кінці 2015 р. суперечності сучасної Європи прояви-
лися в міграційній кризі, яка, по суті, не має, з огляду реа-
лій сьогодення, позитивного вирішення. 

відповідні суперечності, безперечно, не можуть не 
позначитися негативно на економічній динаміці, яка з 
особливою виразністю проявилася в останні роки. Якщо в 
2006–2007 рр. ввП країн Єс зростав відповідно на 3,1% і 
3,0%, то в 2008 р. – лише на 0,8%. у період світової фінан-
сової кризи 2009 р. – падіння на 4,1%. надалі відбувалася 
фактична стагнація економіки Європейського союзу: 
2012 р. – мінус 0,3%, 2013 р. – 0,0%, 2014 р. – мінус 1,4%, 
2015 р. – 1,4% [14, с. 1, 6]. 

Порушені питання мають безпосереднє відношення 
до формування євроінтеграційних стратегій україни. 
не існує узагальненої економіки Європейського союзу. 
Європейський економічний простір поєднує в собі 
близько десяти функціонуючих моделей, які у багатьох 
аспектах відрізняються одна від одної. це англосаксон-

ська, скандинавська, центральноєвропейська та інші сис-
теми економічного розвитку. отже, важливим елементом 
інтеграції україни до Єс має бути не копіювання, а пошук 
оптимальних рішень у реалізації наявних конкурентних 
переваг української економіки з урахуванням європей-
ського досвіду. 

висновки. Єс нині залишається цивілізаційним 
вибором українського народу, зовнішнім чинником наці-
ональної безпеки, орієнтиром для побудови економічної 
системи та політичних інститутів, рушієм інституційних 
перетворень і донором для надання економічної допо-
моги, тому євроінтеграційний курс україни є безальтер-
нативним. 

однак інтеграція не в змозі замінити ефективну еконо-
мічну політику, націлену на розвиток внутрішнього ринку, 
підвищення національної конкурентоспроможності та 
активізацію інвестиційно-інноваційної діяльності, залу-
чення довгострокових іноземних інвестицій та форму-
вання на ринкових засадах ефективних національних 
компаній. на шляху євроінтеграції україну чекає багато 
труднощів, випробувань, усвідомлення необхідності здо-
рового національного егоїзму, а також позбавлення від 
ілюзій отримання вагомої зовнішньої допомоги та швид-
кого вирішення зовнішніми партнерами наших внутріш-
ніх глибоких проблем. економічна інтеграція може надати 
поштовх для економічних і соціальних перетворень, які 
сьогодні затребувані українським суспільством.
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аннотация. в статье рассмотрено формирование евроинтеграционной стратегии украины в контексте реализации 
соглашения об ассоциации между украиной и евросоюзом, а также последствия отсрочки внедрения ууглубленной и 
всеобъемлющей зоны свободной торговли как инструмента, с помощью которого можно наблюдать реформы или их 
отсутствие в динамике. Проанализировано состояние политико-экономических проблем ес. особое внимание обраще-
но на макроэкономические проблемы украины.

ключевые слова: интеграция, ес, зона свободной торговли, соглашение об ассоциации украины с ес.
Summary. In the article the formation of European integration of Ukraine in the context of the Association Agreement be-

tween Ukraine and the EU. The consequences of postponing the introduction of a deep and comprehensive free trade area as a 
tool to help you monitor the reforms or lack of dynamics. The article analyzes the state of political and economic problems in 
the EU. Particular attention is paid to macroeconomic problems of Ukraine.

Key words: integration, EU free trade zone, the Association Agreement with Ukraine EU.
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оцінка риЗиків у туриЗМі За допоМогоЮ МатеМатичниХ Методів

TOURISTIC RISK ASSESSMENT USING MATHEMATICAL METHODS 

анотація. у статті за допомогою математичного моделювання оцінено фінансові ризики напрямів туристичної ді-
яльності в галузі виїзного туризму. для оцінки застосовано умовну оптимізацію за Парето та теорію оптимізації інвес-
тиційного портфелю Марковіця. виділено стратегічні напрями диверсифікації туристичного продукту фірми. 

ключові слова: туристичне підприємство, прибутковість, ризик, диверсифікація, оптимізаційна модель. 

постановка проблеми. українська економіка в 
останні часи поступово оговтується від важкого кризо-
вого становища. Підвищення рівня життя громадян без-
посередньо впливає на розвиток туристичної галузі, осо-
бливо виїзного туризму. іншим чинником привабливості 
закордонних турів є зацікавленість українців у пізнанні 
культурних та духовних цінностей різних країн та наро-
дів. водночас зовнішньоекономічна діяльність туристич-
них підприємств із надання послуг вітчизняним туристам 
за кордоном має низку негативних чинників, які потрібно 
враховувати на етапі стратегічного планування діяльності 
фірми. науковий аналіз сегментів ринку виїзного туризму 
для оцінки їх рівня рентабельності та ступеню ризико-
ваності є підґрунтям для розроблення стратегії розвитку 
компанії.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам ефективного управління туристичними підприєм-
ствами присвячено низку робіт українських дослідників. 
у праці с.г. нездоймінова та н.М. андрєєвої запропоно-
вано методику диверсифікації туристичної фірми з метою 
пошуку стратегічних перспектив для зміцнення підпри-
ємством сегменту ринку та розширення ним масштабів 
діяльності [1]. авторську класифікацію ризиків у туризмі 
запропонувала а.в. кравцова [2]. о.р. Беднарською та 
і.Я. кулиняк ідентифіковано актуальні ризики та запро-
поновано заходи зменшення їх впливу на міжнародну 

діяльність туристичної агенції [3]. економіко-матема-
тичному моделюванню діяльності туристичних підпри-
ємств у сфері сільського зеленого туризму для прийняття 
оптимальних рішень присвячено працю і.в. Петліна та 
г.г. цегелик [4]. запровадження інноваційних методів гос-
подарювання в туризмі та їх позитивний вплив на фінан-
совий стан туристичної фірми розглянуто о.в. Шикіною 
та а.о. листовкою [5].

виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Політична нестабільність у світі, кризові про-
цеси в національній та світовій економіці суттєво впли-
вають на сегментацію туристичного ринку. незважаючи 
на інтерес науковців до проблематики функціонування 
підприємств туристичного бізнесу, оцінка ризикованості 
та прибутковості різних видів виїзного туризму не про-
водилася.

Мета статті полягає в оцінці рівня прибутковості та 
ступеню фінансового ризику сегментів зовнішньоеконо-
мічної діяльності туристичного підприємства для розро-
блення стратегії розвитку та диверсифікації. 

виклад основного матеріалу дослідження. Прибу-
ток є метою і результатом економічної діяльності кожної 
господарської структури, який забезпечує умови розши-
реного відтворення і виступає критерієм ефективності 
підприємницької діяльності. для оцінки прибутку як 
фінансового результату діяльності доход зіставляється з 
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витратами. результатом цього є різниця з позитивним або 
негативним значенням. Позитивне значення – це прибу-
ток, а негативне – збиток. у разі збитковості не можна 
допускати, щоб сума змінних витрат перевищувала доход 
від усіх видів діяльності. у такій ситуації варто припи-
нити діяльність або провести санацію туристичного під-
приємства. граничною межею для припинення діяль-
ності фірми є ситуація, за якої чистий доход від реалізації 
туристичного продукту менший або дорівнює сумі змін-
них витрат:

Vч ≤ взм, 
де Vч – чистий доход від реалізації туристичного про-

дукту (послуг); взм – сума змінних витрат [6, c. 72–76].
для визначення ефективності діяльності підприємства 

обчислюється норма прибутковості як відношення чистого 
прибутку, одержаного підприємством за рік, до загаль-
ної суми витрат (інвестованого капіталу). чистий прибу-
ток визначається як різниця між балансовим прибутком і 
сумою податку на прибуток. Балансовий прибуток розра-
ховується як різниця між валовими прибутками і валовими 
видатками. норма прибутковості окремих видів туристич-
ної діяльності є підґрунтям для стратегічного управління 
фінансами турфірми з метою забезпечення фінансової стій-
кості. управління діяльністю туристичної фірми розуміємо 
як процес планування, організації, мотивації та контролю, 
необхідний для того, щоб досягти сталих якісних фінан-
сових показників. для цього планування поділяють на три 
етапи: вивчення наявного стану підприємства; визначення 
цілей майбутньої діяльності; вироблення конкретних стра-
тегічних, тактичних та оперативних планів дій, спрямова-
них на досягнення визначених нами цілей [7, с. 14].

об’єктами планування в туризмі є туристичні зони, 
території, послуги перевезення та розміщення, розва-
жальні заходи та екскурсії. зважаючи на фінансовий 
складник туристичної діяльності, їх можливо об’єднати 
під назвою «туристичний продукт», або «ринок турис-
тичних послуг». Планування інвестицій у різні сегменти 
туристичного ринку, засноване на майбутніх витратах 
і прибутках, має деяку міру невизначеності. елементи 
невизначеності, пов’язані з проектуванням діяльності 
туристичної фірми, повинні бути оцінені так, щоб зро-
бити мінімальним вплив можливих несприятливих умов 
у майбутньому. Під ризиком у плануванні роботи турис-
тичного підприємства розуміють імовірність визначеного 
рівня втрат фірмою частини своїх клієнтів або недоотри-
мання доходів, або появу додаткових витрат під час реа-
лізації проекту. існує співвідношення між мірою ризику і 
прибутком, яке зазвичай точно визначає, що інвестиції, за 
яких очікується великий прибуток, неминуче підлягають 
високому ступеню ризику [7, с. 175].

аналіз діяльності туристичного підприємства про-
ведемо на прикладі ПП «атлас». компанія працює на 
ринку виїзного туризму близько п’яти років, здійснюючи 

як посередницьку діяльність із продажу комплексного 
турпродукту, так і туроператорську діяльність із розробки 
та подальшої реалізації турів. Прибуток фірми в останні 
роки зменшується, тому виникла потреба у проведенні 
наукової оцінки сегментів туристичного продукту.

для проведення аналізу зовнішньоекономічної діяль-
ності фірми виділено такі напрями: елітний, оздоровчо-
рекреаційний, культурно-пізнавальний, професійно-діло-
вий, спортивний та розважальний туризм.

до елітного відпочинку відносимо переважно індиві-
дуальні тури з високим рівнем цінової політики та підви-
щеними вимогами до якості надання послуг. Більшість із 
таких турів здійснюється до екзотичних країн та остро-
вів, проте є клієнти, що прагнуть елітного відпочинку в 
Європі, туреччині, Єгипті.

до оздоровчо-рекреаційного відпочинку включаємо 
тури з метою оздоровлення, відпочинку та лікування, 
відпочинок на морі, а саме на бальнеологічних, клімато-
логічних та сПа-курортах. лікувальні тури переважно 
індивідуальні, а оздоровчі можуть бути сімейними та гру-
повими (наприклад, дитячими, профспілковими).

культурно-пізнавальні тури – це подорожі та поїздки 
з пізнавальною метою, для знайомства з визначними 
пам’ятками історії та архітектури. географія таких турів 
різноманітна, але переважна кількість споживачів від-
відує італію, іспанію, чехію, Францію. культурно-пізна-
вальні тури переважно є груповими з достатньо низьким 
рівнем цін (економ-тури).

до професійно-ділового туризму відносимо поїздки з 
діловими цілями, організацію симпозіумів, семінарів, кон-
ференцій (науковий туризм). також до цієї категорії вклю-
чаємо навчання за кордоном (освітній туризм) та допомогу 
у працевлаштуванні за межами україни. в останні роки 
набули популярності так звані шоп-тури для придбання 
брендового одягу за низькими цінами та корпоративні 
поїздки (різноманітні подорожі колективу деякої фірми).

в епоху урбанізації та комп’ютеризації особливої 
актуальності набуває спортивний туризм. до нього від-
носимо екстрим-тури, пригодницькі подорожі, а саме: 
яхтинг, сафарі-тури, експедиції та походи на гірські вер-
шини, гірськолижні тури, рафтинг та інші види, пов’язані 
з великим фізичним та адреналіновим навантаженням.

розважальний туризм – це подорожі з метою отри-
мання яскравих емоцій від культурно-масових заходів, 
відвідування розважальних тематичних місць. до таких 
місць належать Монте-карло, лас-вегас, сан-дієго, від-
починок в яких є недешевим задоволенням. також є й 
більш «бюджетні» місця: аквапарки в угорщині та сло-
ваччині, діснейленди у Франції та німеччині та ін. різно-
манітні фести, тури на концерти відомих естрадних зірок, 
на футбольні матчі та інші змагання також є різновидами 
розважального туризму.

для аналізу діяльності туристичної компанії в роз-
різі окремих сегментів виїзного туристичного продукту 

таблиця 1
динаміка витрат на організацію турів пп «атлас» за 2011–2016 рр., тис. грн.

види турів 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Пізнавальні тури 321919 222610 89658 63905 49959 43899
оздоровчий відпочинок 43500 46096 47323 47200 44361 39872
спортивний туризм 3327 4534 4071 5666 5101 6630
діловий туризм 8513 15358 22032 25155 15511 12701
елітний відпочинок 15643 3545 4170 4995 3287 13718
розважальні тури 7205 11960 2269 9002 2557 4717
всього 400107 304103 169523 155924 120775 121537

Джерело: аналітичні дані звітності ПП «Атлас»
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та надання рекомендацій щодо диверсифікації скористу-
ємося табл. 1 та 2, які складені авторами на основі фінан-
сових звітів ПП «атлас». 

Прибутковість та рівень ризику фінансової діяль-
ності туристичного підприємства обчислюється за такою 
схемою. розраховуємо прибутковість конкретного виду 
туристичного продукту в кожному році за формулою: 
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, 

де Пріj – прибутковість і-го виду туристичного про-
дукту у j-му році ( )6,1;6,1 == ji ; чвіj – чисті витрати на 
організацію турів за і-м видом туристичних послуг у j-му 
році ( )6,1;6,1 == ji , тис. грн.; чдіj – чисті доходи від реа-
лізації турів за і-м видом туристичних послуг у j-му році  
( )6,1;6,1 == ji , тис. грн. 

визначаємо середню прибутковість і-го виду турис-
тичного продукту за шість років: 
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.

обчислюємо частку кожного виду туристичного про-
дукту в 2016 р. за формулою: 
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Прибутковість туристичного підприємства знаходимо 
як добуток середньої прибутковості і-го виду туристич-
ного продукту та його частки, тобто:
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.

ризик конкретного виду туристичного продукту в 
моделі розраховується як середнє квадратичне відхилення 
прибутковості. загальний рівень ризику туристичного 
підприємства обчислюється за формулою: 
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де wi – частка і-го виду туристичного продукту у 2016 
році; σi – середнє квадратичне відхилення прибутковості 
і-го виду туристичного продукту; ρij – коефіцієнти кореля-
ції між видами туристичного продукту.

для обчислення середнього прибутку та ризикова-
ності портфелю туристичних послуг, що надає фірма, 
застосовано електронні таблиці MS EXCEL. отримано 
такі результати діяльності: прибуток наявного порт-
фелю туристичних послуг на рівні 26,5%, ризикова-
ність становить 13%. для більш детального аналізу 
розглянемо показники різних видів туристичного про-
дукту.

частка культурно-пізнавальних турів становить 29,6%, 
ризикованість сегменту – 7,1%, середня прибутковість за 
шість років – 24,8%. 

частка оздоровчо-рекреаційного туризму – 23,8%, 
ризикованість – 7,3%, середня прибутковість за досліджу-
ваний період – 27,7%. 

спортивний туризм становить 10,9% загального при-
бутку, ризикованість продукту – 15,7%, середня прибутко-
вість за шість років – 37,6%. 

частка професійно-ділового туризму знаходиться на 
рівні 8,1%, ризикованість сегменту – 14,9%, середня при-
бутковість за шість років – 23,9%. 

елітний відпочинок становить 17,5% прибутку, ризи-
кованість туристичного продукту – 12,3%, середня при-
бутковість за досліджуваний період – 37,1%. 

розважальні тури становлять 10,1% загального при-
бутку, ризикованість сегменту – 7,4%, середня прибутко-
вість за шість років – 28,9%.

видатний італійський економіст в. Паретто на 
початку ХХ ст. запропонував новий метод знаходження 
оптимального стану системи. за Паретто існує декілька 
оптимальних станів, головною умовою є те, що значення 
кожного окремого критерію, що описує стан системи, не 
може бути покращено без погіршення становища інших 
елементів [8].

таким чином, за критерієм найбільшої прибутковості 
оптимальним напрямом міжнародної діяльності фірми за 
Паретто буде спортивний туризм. за критерієм наймен-
шого ризику оптимальним є культурно-пізнавальні тури.

аналізуючи роботу підприємства, можна зробити при-
пущення, що для отримання більшого прибутку та змен-
шення рівня ризику потрібно переглянути політику фірми 
у розрізі видів туристичного продукту, оскільки високо-
прибуткові тури займають малу частку в загальному при-
бутку підприємства. 

одним із базових елементів сучасної теорії ринку 
капіталу є концепція оптимізації портфеля інвестицій. 
автором її є американський економіст, лауреат нобе-
лівської премії з економіки г. Марковіц. у 1952 р. він 
уперше обґрунтовано довів, що вкладення заданого 
обсягу інвестиційного капіталу в один об’єкт інвести-
цій є ризикованішим, ніж інвестування цієї ж суми в 
різні об’єкти (диверсифікація) [9; 10]. завдяки дивер-
сифікації можна зменшити сукупний ризик портфеля 
інвестицій підприємства. вчений зробив спробу аргу-
ментувати правило формування портфеля інвестицій, 
тобто дати відповідь на питання щодо кількості і виду 
цінних паперів (об’єктів інвестицій), які повинні бути 
відібрані в інвестиційний портфель з погляду оптиміза-
ції співвідношення «ризик – прибутковість» за умови, 
що задано обсяг інвестиційних ресурсів. далі припу-
щення Марковіця щодо оптимізації портфеля цінних 
паперів були застосовані для формування портфеля 
реальних інвестицій підприємства.

за Марковіцем портфель інвестицій уважатиметься 
оптимальним, якщо не існуватиме будь-яких інших більш 

таблиця 2
динаміка доходів від реалізації турів пп «атлас» за 2011–2016 рр., тис. грн.

види турів 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Пізнавальні тури 413724 232496 120640 107235 72324 66397
оздоровчий відпочинок 64275 50879 52419 65051 54324 73210
спортивний туризм 7160 11115 9362 9196 9407 27972
діловий туризм 16647 17941 24206 33094 19290 17464
елітний відпочинок 36008 13815 11173 14239 12087 16227
розважальні тури 17915 15699 14482 13152 9679 9507
всього 555727 341945 232283 241967 177110 210777
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прибуткових інвестиційних портфелів, які характери-
зуються таким самим або меншим рівнем ризику. При 
цьому йдеться про так звані несистематичні ризики.

Модель Марковіця, яка традиційно використовується 
для оптимізації структури портфеля цінних паперів, 
може бути застосована і в туризмі. При цьому йдеться 
про оптимізацію портфеля туристичного продукту. 
Показники, які використовуються в моделі Марковіця 
для розрахунку оптимального інвестиційного портфеля, 
аналогічні і в туристичній діяльності. так, прибутковість 
цінного паперу аналогічна прибутковості виду туристич-
ного напрямку. ризик цінного паперу в моделі розрахову-
ється як середнє квадратичне відхилення прибутковості. 
ступінь і характер взаємозв'язку між цінними паперами 
виражається коефіцієнтами лінійної кореляції.

Модель Марковіця заснована на тому, що показники 
прибутковості цінних паперів взаємозалежні, тобто може 
спостерігатися зростання прибутковості одних цінних 
паперів з одночасним зростанням інших цінних папе-
рів, тоді як треті залишаються без змін, а четверті вза-
галі зменшуються. аналогічна ситуація притаманна і для 
туристичного продукту, оскільки кількість споживачів 
обмежена і прибутковість одного із туристичних напрям-
ків може зростати за одними категоріями і зменшуватися 
за іншими. Модель Марковіця у своїх базових підходах 
цілком прийнятна і для застосування у сфері вибору опти-
мального портфеля туристичних послуг [11].

Проведемо оптимізацію портфелю для отримання 
найбільшого прибутку за умови, що ризик портфелю не 
збільшується. Формалізований вигляд моделі оптималь-
ного портфелю за Марковіцем може бути представлений 
у вигляді задачі лінійного програмування:
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де wi – частка і-го виду туристичного продукту, яку 
необхідно оптимізувати (змінні величини); σi – середнє 
квадратичне відхилення прибутковості і-го виду турис-
тичного продукту; ri – середня прибутковість і-го виду 
туристичного продукту; ρij – коефіцієнти кореляції між 
видами туристичного продукту; σн

2 = 0,01 – очікуваний 
рівень ризику туристичного підприємства.

розв’язання задачі лінійного програмування про-
водимо за допомогою команди «Поиск реШениЯ» 
MS EXCEL. отримані результати пошуку оптимального 
портфелю туристичних послуг наведено в табл. 3. При-
бутковість оптимального портфелю туристичних послуг 
становить 33,9%, наявний портфель має прибутковість 
26,5%. діяльність туристичного підприємства, згідно з 
оптимальним пакетом, зменшить ризик з 13% до 8%.

аналіз результатів пошуку оптимального портфелю 
туристичних послуг у галузі виїзного туризму демонструє, 
що найбільш ризикованим сегментом діяльності фірми є 
спортивний туризм. це пов’язано із суттєвим впливом 
природних умов на цей вид відпочинку: відсутність снігу 
взимку, похолодання влітку тощо. для пом’якшення ризи-
ків цього сегменту діяльності пропонуємо страхування 
ризику, розроблення нових географічних напрямів, інші 
маркетингові та економічні важелі. 

для отримання більшого прибутку та зменшення 
фінансових ризиків підприємству потрібно проводити 
активну маркетингову кампанію з продажу культурно-піз-
навальних та розважальних турів. ці сегменти діяльності 
є найменш уразливими у зв’язку з порівняно низькою вар-
тістю та менталітетом більшості українських громадян. 
Проте слід розумно підходити до зміни структури турис-
тичного продукту, оскільки така зміна потребує значних 
матеріальних та інших витрат.

висновки. оцінка фінансових показників основних 
секторів зовнішньоекономічної діяльності підприємств 
туристичної галузі для збільшення прибутковості та змен-
шення рівня ризикованості є складним завданням. запро-
поновано один із методів її розв’язання. Перспективи 
подальших розробок убачаємо в розробленні методів прак-
тичного застосування отриманих результатів для диверси-
фікації туристичного продукту туристичних агенцій.

таблиця 3
пошук оптимального портфелю туристичних послуг

Microsoft Excel 11.0 отчет по результатам
рабочий лист: [портфель тур услуг.xls]лист1
отчет создан: 14.02.2017 13:04:54
целевая ячейка (Максимум)

Ячейка имя исходное значение результат
$K$20 ср. дох. 0,265342 0,339401

изменяемые ячейки
Ячейка имя исходное  значение результат

$Q$3 Пізнавальні тури 29,6% 32,7%
$Q$4 оздоровчий відпочинок 23,8% 19,2%
$Q$5 спортивний туризм 10,9% 6,5%
$Q$6 діловий туризм 8,1% 5,5%
$Q$7 елітний відпочинок 17,5% 20,8%
$Q$8 розважальні тури 10,1% 15,3%

ограничения
Ячейка имя Значение Формула статус

$Q$9 всього 1 $Q$9=1 не связан.
$K$22 ризик. 0,006378 $K$22<=0.007 связанное
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аннотация. в статье с помощью математического моделирования произведена оценка финансовых рисков направ-
лений туристической деятельности в отрасли выездного туризма. для оценивания применены условная оптимизация по 
Парето и теория оптимизации инвестиционного портфеля Марковица. выделены стратегические направления диверси-
фикации туристического продукта фирмы. 

ключевые слова: туристическое предприятие, прибыльность, риск, диверсификация, оптимизационная модель.
Summary. The article estimates the financial risks in the field of outbound tourism with the help of mathematical modeling. 

For estimation, conditional Pareto optimization and the Markowitz investment portfolio optimization theory are used. Strategic 
directions of diversification of a company tourist product are allocated.

Key words: tourist enterprise, profitability, risk, diversification, optimization model. 
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анотація. у статті розглянуто групування ризиків на основі їх оцінки за програмами страхування для сільсько-
господарських підприємств. досліджено питання використання системи самострахування для сільськогосподарських 
підприємств в україні та сШа. визначено основні переваги та недоліки використання фондів самострахування. за-
пропоновано порядок створення фондів самострахування для сільськогосподарських підприємств із метою підтримки 
достатнього рівня їх економічної безпеки. Проведено аналіз впливу факторів на формування фондів самострахування 
для забезпечення можливості управління ними.

ключові слова: страхові ризики, самострахування, фонди самострахування, прибуток, кореляційний аналіз.

постановка проблеми. сільськогосподарське вироб-
ництво є одним із найбільш ризикованих видів підпри-
ємницької діяльності, що зумовлено наявністю ризиків, 
притаманних лише сільськогосподарському виробництву, 
а саме сезонністю виробництва, залежністю від погод-
них та кліматичних умов, тривалим періодом обігу капі-
талу, великою складністю зміни асортименту продукції 
та технології, тому під час ведення сільськогосподарської 
діяльності потрібно приділити значну увагу зменшенню 
впливу цих ризиків. серед основних чинників впливу на 
сільське господарство нашої країни можна назвати еко-
номіку. нині важливо досліджувати та використовувати 
можливі альтернативні шляхи зменшення негативних 
впливів на економічну безпеку сільськогосподарських 
підприємств за рахунок таких складників, як страхування 
та самострахування.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженням питання економічної безпеки сільськогосподар-
ських підприємства займалися такі вчені, як о. власюк, 
в. воротін, в. геєць, а. козаченко, в. Мунтіян, в. Шлемко 
та ін. дослідження у сфері проведення сільськогосподар-
ського страхування проводять в. Базилевич, в. Борисова, 
н. внукова, Є. ільєнко, в. успаленко та ін.

Питання, що стосується використання самостраху-
вання та створення додаткових страхових фондів для збе-
реження належного рівня економічної безпеки сільсько-
господарського підприємства, майже не досліджене.

Мета статті полягає у дослідженні питання можли-
вості використання самострахування для забезпечення 
економічної безпеки сільськогосподарських підприємств.

виклад основного матеріалу дослідження. ризики 
існують у процесі здійснення будь-якої господарської 
діяльності, а особливо сільськогосподарської. Як пра-
вило, ризик пов’язується з невпевненістю в можливому 
результаті. найчастіше негативний вплив ризиків погір-
шує рівень економічної безпеки сільськогосподарського 
підприємства. для подолання цього необхідно провести 
групування ризиків, що будуть впливати для діяльність 
цих підприємств.

для оцінки ризику в страховій практиці використову-
ють різноманітні спеціальні методи, які постійно розвива-
ються та вдосконалюються. найбільш поширеними є такі:

- метод індивідуальних оцінок;
- метод середніх величин;
- метод процентів [1, с. 269].
на практиці таке групування проводять на основі 

методів оцінки ризиків залежно від розробленої страхо-
вими компаніями програмами страхування для сільсько-
господарських підприємств. усі ризики класифікуються 
так:

1) за можливістю здійснення страхування: ризики, що 
можливо застрахувати, та ризики, що неможливо застра-
хувати;

2) за імовірністю появи: допустимі та недопустимі;
3) за можливістю передачі в управління: ризики, що 

передані страхувальнику, та ризики, якими управляють 
самостійно.

Безумовно, найбільш поширену групу становлять 
ризики, які можливо застрахувати. на жаль, також існу-
ють ризики, що не можна застрахувати, беручи до уваги 
їх масштаби та можливі збитки. 

для убезпечення підприємства, а особливо сільсько-
господарського, від ризиків, які не може застрахувати 
страхова компанія, доцільно використовувати самостра-
хування як додатковий засіб покриття можливих ризиків.

самострахування – спосіб управління ризиком, що 
передбачає створення підприємством власних резервів 
для покриття збитків за ризиками, що не передані в стра-
хування.

Як зазначає в.а. Борисова, у країнах із розвиненою 
економікою самострахування займає значну питому вагу. 
так, у структурі коштів, що спрямовуються на боротьбу 
з ризиками та їх наслідками, у малих та середніх підпри-
ємствах сШа страхування займає 49,3%, а самостраху-
вання – 28,5% [2, с. 14].

самострахування як форма самостійного покриття 
збитків за рахунок власних коштів здійснюється різними 
методами, найбільш розповсюдженими з яких є затрат-
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ний і фондовий. Перший із них передбачає фінансування 
незначних утрат за рахунок поточних коштів підприєм-
ства. другий метод полягає у формуванні спеціальних 
цільових фондів. залежно від мети призначення фонди 
можуть створюватися в натуральній та грошовій формах.

одним із способів боротьби з ризиком є створення 
резерву грошових коштів на покриття непередбачених 
утрат, наприклад кредиторської заборгованості. однак 
слід зазначити, що у зв’язку з важким фінансовим ста-
новищем сільськогосподарські підприємства з 1995 р. 
резервний (страховий) грошовий фонд не створюють. 
незважаючи на це, сільськогосподарські підприємства 
можуть за власним бажанням створити фонд самостра-
хування. він формується двома способами: внутрішнім і 
зовнішнім.

створення внутрішнього фонду може відбуватися на 
короткостроковій або довгостроковій основі. у першому 
випадку періодом є фінансовий рік, і фонд формується з 
коштів, передбачених у бюджеті підприємства на експлуа-
таційні витрати. такий спосіб підходить для нейтралізації 
невеликих і порівняно частих збитків. у другому випадку 
фонд формується як особлива витратна стаття у річному 
бюджеті підприємства і накопичується протягом кількох 
років.

зовнішній фонд – це механізм обходу податкових про-
блем, які існують для внутрішнього фонду. Фонд ризику 
формується як особливий рахунок страхової компанії, яка 
накопичує грошові кошти. внески на такий рахунок треба 
робити періодично у вигляді страхових премій. відмін-
ність такого способу формування фонду від звичайного 
страхування полягає у тому, що страхувальник буде спла-
чувати збитки підприємства за його вимогами і тільки в 
обсязі накопичених у страховій компанії коштів [3, с. 24].

використання фондів самострахування не є 
обов’язковим для сільськогосподарського підприємства. 
рішення про його створення воно може приймати само-
стійно, беручи до уваги переваги та недоліки викорис-
тання самострахування.

отже, до переваг самострахування належать:
- можливість швидко відшкодовувати невеликі збитки;
- можливість диверсифікації ризиків;
- зменшення витрат, пов’язаних із виплатою страхових 

премій;
- кошти фондів самострахування залишаються безпо-

середньо у підприємства;
- можливість використовувати кошти фонду самостра-

хування як додаток до наявних договорів страхування.
недоліками використання самострахування можна 

назвати:
- відсутність можливості покриття катастрофічних 

ризиків;
- відволікання частини прибутку з обігу;
- відсутність можливості отримання даних страхової 

статистики для прогнозування моделі поведінки за май-
бутніми страховими випадками.

розглянувши переваги та недоліки створення та вико-
ристання фондів самострахування, ми пропонуємо вико-
ристовувати можливості створення фондів самостра-
хування для покриття ризиків та забезпечення високого 
рівня економічної безпеки сільськогосподарського під-
приємства.

Ми вважаємо, що в разі отримання сільськогосподар-
ським підприємством прибутку, зважаючи на його розмір, 
щорічно здійснювати відрахування до фонду самостра-
хування. у разі отримання чистого прибутку до 300 тис. 
грн. відраховувати до фонду 4–5% від суми отриманого 
чистого прибутку; у разі отримання чистого прибутку у 

розмірі від 300 до 700 тис. грн. – 2,5–3,5%; у разі отри-
мання чистого прибутку більше 700 тис. грн. – 1–2%.

таке розмежування відсотків відрахувань та розмірів 
доходів використовується для пришвидшення акумулю-
вання коштів у фондах самострахування сільськогоспо-
дарських підприємств, що отримають невеликі прибутки.

для обмеження відволікання прибутку з обігу пропо-
нуємо встановити граничний розмір створених фондів 
самострахування на рівні 25–30% від власного капіталу. 
граничну межу створеного фонду самострахування в 
межах запропонованого коридору сільськогосподарське 
підприємство може обрати самостійно.

Підсумовуючи вищенаведене, проведемо розраху-
нок фондів самострахування дП «дослідне господар-
ство інституту сільського господарства Північного сходу 
наан україни» сумського району сумської області за 
період із 2012 до 2016 р. за допомогою даних табл. 1. 

таблиця 1
вихідні дані для розрахунку фондів самострахування 

дп «дослідне господарство інституту сільського 
господарства північного сходу наан україни» 

сумського району сумської області

роки чистий прибуток, 
тис. грн.

відсоткове 
відрахування, %

2012 5459,0 1,0
2013 7810,0 1,0
2014 7585,0 1,0
2015 15217,0 1,0
2016 32991,0 1,0

використовуючи вихідні дані для розрахунку фондів 
самострахування, нами було прораховано можливі фонди 
самострахування та їх частку у власному капіталі для дП 
«дослідне господарство інституту сільського господар-
ства Північного сходу наан україни» сумського району 
сумської області за 2012–2016 рр. (табл. 2).

таблиця 2
розміри фондів самострахування дп «дослідне 
господарство інституту сільського господарства 

північного сходу наан україни» сумського району 
сумської області за 2012–2016 рр.

роки сума відрахування, 
тис. грн.

у % до власного 
капіталу

2012 54,59 0,12
2013 78,1 0,14
2014 75,85 0,12
2015 152,17 0,2
2016 329,91 0,3

оскільки створення та управління фондами само-
страхування потребує розроблення стратегії, то підпри-
ємствам необхідно звернути увагу на прогнозування мож-
ливих прибутків та, як наслідок, фондів самострахування. 

використовуючи засоби програми Microsoft Office 
Excel, нами було згенеровано можливі майбутні значення 
розміру чистого прибутку та фондів самострахування для 
дП «дослідне господарство інституту сільського госпо-
дарства Північного сходу наан україни» сумського 
району сумської області в 2017–2019 рр. (рис. 1).

для ефективного управління створеними фондами 
самострахування та їх стратегічного планування необ-
хідно дослідити питання впливу різних факторів на фор-
мування цих фондів.
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для такого аналізу найчастіше використовують засоби 
економіко-математичного моделювання та економічного 
та статистичного аналізу. найбільш поширеними мето-
дами є дисперсійний аналіз, трендовий аналіз, коваріацій-
ний аналіз та кореляційно-регресійний аналіз.

для аналізу факторів, що впливають на фонди само-
страхування, нами було використано кореляційно-регре-
сійний аналіз, який поєднує в собі два види аналізу: коре-
ляційний та регресійний.

залежно від кількості досліджуваних ознак розрізня-
ють парну (просту) і множинну кореляцію. 

за парної кореляції аналізують зв’язок між факторною 
(х) і результативною (у) ознаками, за множинної кореля-
ції – залежність результативної ознаки від двох і більше 
факторних ознак.

кореляційно-регресійний аналіз найчастіше прово-
дять за такими етапами:

1) встановлення та відбір найбільш істотних факторів 
для проведення кореляційного аналізу;

2) визначення напряму та форми зв’язку результатив-
ного та факторних показників та вибору типу математич-
ного рівняння для аналізу наявних зв’язків;

3) розрахунок характеристик кореляційної залежності;
4) статистична оцінка вибіркового фактору зв’язку 

[4, с. 347].
Під час проведення дослідження питання впливу фон-

дів самострахування на рівень економічної безпеки сіль-
ськогосподарських підприємств ми визначили, що голо-
вним фактором, що має вплив безпосередньо на фонди 
самострахування, є прибуток, що отримує підприємство, 
тому в нашому дослідженні ми будемо використовувати 
метод парної прямолінійної кореляції. 

Прямолінійну форму зв’язку визначають за рівнянням 
прямої лінії (1):

yx = a0+ a1x,                               (1)
де yx – теоретичні (тобто обчислені за рівнянням регре-

сії) значення результативної ознаки;
a0 – початок відліку, або значення за умові, що х=0;
a1 – коефіцієнт регресії (коефіцієнт пропорційності), 

який показує, як змінюється за кожної зміни х на одиницю;
x – значення факторної ознаки.
у разі прямого зв’язку між корелюючими ознаками 

коефіцієнт регресії а1 матиме додатне значення, у разі зво-
ротного – від’ємне.

Параметри а0 та а1 обчислюють способом наймен-
ших квадратів. суть цього способу полягає у знаходженні 
таких параметрів рівняння зв’язку, за яких залишкова 
сума квадратів відхилень фактичних значень результатив-
ної ознаки (у) від її теоретичних значень (yx) буде міні-
мальною: min)( 2 =−∑ Χyy . 

спосіб найменших квадратів зводиться до складання, 
розв’язання системи двох рівнянь із двома невідомими 
(2):
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де n – кількість спостережень.
важливим завданням кореляційного аналізу є визна-

чення тісноти зв’язку між корелюючими величинами. 
кількісним показником тісноти прямолінійного зв’язку 
результату з одним фактором є коефіцієнт парної кореля-
ції, який обчислюється за формулою (3):
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де r – лінійний коефіцієнт кореляції.
чим ближче r до  1, тим тісніший зв’язок між у та х, і, 

навпаки, чим r ближчий до 0, тим зв’язок слабший.
Якщо коефіцієнт кореляції:
1) r< 0,3 – зв’язок практично відсутній;
2)  0,3<r< 0,5 – зв’язок слабкий;
3)  0,5<r< 0,7 – зв’язок помірний;
4)  0,7<r< 0,99 – зв’язок сильний (тісний).
для характеристики варіації результативної ознаки під 

впливом урахованих та неврахованих факторів розрахову-
ють коефіцієнт детермінації (4):

D= r2*100%.                                (4)
використаємо метод кореляційного аналізу для дослі-

дження залежності фондів самострахування від розміру 
прибутку, що отримує сільськогосподарське підприєм-
ство.

загальна характеристика показників, що були вико-
ристані для аналізу, наведена в табл. 3. 

таблиця 3
параметри регресійної моделі

№ назва показника одиниці виміру
у фонди самострахування тис. грн.
х Прибуток тис. грн.

усі значення наведених показників були розраховані 
з використанням статистичної звітності дП «дослідне 
господарство інституту сільського господарства Північ-
ного сходу наан україни» сумського району сумської 
області за 2012–2016 рр.

для визначення кореляційної моделі ми використали 
первинні дані табл. 4. 

таблиця 4
Значення факторів кореляційної моделі

періоди Фонди 
самострахування (y) прибуток (х)

2012 р. 3,55 71
2013 р. 6,5 130
2014 р. 7,61 169
2015 р. 9,36 208
2016 р. 14,28 408

 рис. 1. прогнозований розмір прибутку  
та фондів самострахування дп «дослідне господарство 

інституту сільського господарства північного сходу 
наан україни» сумського району сумської області  

в 2017–2019 рр.
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Проведення кореляційного аналізу можливе з вико-
ристанням засобів програми Microsoft Office Excel. вико-
ристовуючи наведені в табл. 4 дані, нами було побудовано 
графік парної прямолінійної кореляції (рис. 2).

 

y = 31,857x - 65,937 
R² = 0,9742 
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рис. 2. графік парної прямолінійної кореляції

виходячи з даних рис. 2, маємо таке рівняння прямо-
лінійної регресії:

y = 31,857x - 65,937.
для перевірки правильності розрахунків та значення 

фактора нами було розраховано коефіцієнт детермінації:
D = 0,9742*100% = 97,42%.

виходячи з проведених розрахунків, можемо зробити 
висновок, що в досліджуваній кореляційній моделі існує 

сильний зв'язок між факторами, що аналізуються, – фон-
дами самострахування та прибутком.

для більш ефективного управління фондами само-
страхування сільськогосподарському підприємству необ-
хідно ефективно управляти своїм прибутком. 

Як зазначив в.М. жмайлов у колективній монографії 
«організаційно-економічні основи управління прибутком 
сільськогосподарських підприємств», для ефективного 
управління прибутком сільськогосподарського підприєм-
ства необхідно:

- ефективно управляти всіма наявними ресурсами 
сільськогосподарського підприємства;

- знизити виробничі витрати, тобто витрати операцій-
ної діяльності;

- підбирати та правильно працювати з інформацією 
для планування прибутку підприємства;

- контролювати формування доходів і витрат сільсько-
господарського підприємства [5, с. 147].

висновки. таким чином, використання фондів 
самострахування дасть можливість сільськогосподар-
ським підприємствам покривати незначні ризики, які 
не покриваються страховими компаніями, та підтри-
мувати прийнятний рівень своєї економічної безпеки. 
Проведення аналізу впливу факторів на формування 
фондів самострахування допоможе організувати про-
цес стратегічного планування для здійснення постій-
ного контрольованого наповнення фондів та викорис-
тання їхніх коштів.
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аннотация. в статье рассмотрены группировки рисков на основе их оценки по программам страхования для сель-
скохозяйственных предприятий. исследованы вопросы использования системы самострахования для сельскохозяй-
ственных предприятий в украине и сШа. определены основные преимущества и недостатки использования фондов 
самострахования. Предложен порядок создания фондов самострахования для сельскохозяйственных предприятий с 
целью поддержания достаточного уровня их экономической безопасности. Проведен анализ влияния факторов на фор-
мирование фондов самострахования для обеспечения возможности управления ими.

ключевые слова: страховые риски, самострахование, фонды самострахования, прибыль, корреляционный анализ.
Summary. The article is devoted classification of risk for agricultural enterprises, which made by insurance programs. The 

author research question of using the system of own insurance for agricultural enterprises in Ukraine and the USA. The main 
advantages and disadvantages of using the own insurance funds been determined. тo maintain a sufficient level of economic 
security of agricultural enterprises the author propose the plan of creation the own insurance funds. Making the analysis of the 
impact of factors for the process of formation the own insurance funds will help to operate them.

Key words: insurance risk, own insurance, own insurance funds, profit, correlative analysis.
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еФективність управліннЯ підприЄМствоМ  
та підХоди до ЇЇ виЗначеннЯ

EFFICIENCY OF ENTERPRISE MANAGEMENT  
AND APPROACHES TO ITS DETERMINATION

анотація. у статті обґрунтовано ефективність управління підприємством та систематизовано основні підходи до 
її визначення. також обґрунтовано, що з погляду системного напряму в аспекті розроблення конкретних методичних 
рішень усі підходи до оцінювання ефективності управління підприємством поєднано в три загальні: селективний, комп-
лексний та фрагментарний.

ключові слова: підприємство, економічна ефективність, управління, підходи, оцінювання.

постановка проблеми. Процеси в економіці укра-
їни суттєво впливають на діяльність усіх господарюю-
чих суб’єктів, на їх економічне, інформаційне та правове 
середовище. за таких умов нестабільність зовнішніх фак-
торів діяльності і низька адаптивна здатність підприємств 
до будь-яких ринкових перетворень створюють загрози їх 
подальшому розвитку. Бізнес-процеси на підприємствах 
зазнають значних змін, які передусім пов’язані зі збере-
женням або відтворенням їх конкурентоспроможності. 
орієнтація на певний конкурентний статус спонукає під-
приємство до ефективного використання всіх наявних 
ресурсів, здібностей персоналу, інформаційних, фінансо-
вих та інноваційних можливостей. у цьому аспекті ефек-
тивність системи управління набуває особливого зна-
чення в контексті підтримання конкурентоспроможності 
та подальшого ефективного розвитку підприємства. Про-
ведення аналізу наявних підходів до оцінки ефективності 
управління є першим кроком до вирішення цього важли-
вого й досить складного завдання. 

результати такого оцінювання використовуються під 
час аналізу діяльності підприємства як у цілому, так і в 
галузі управління, вони дають змогу встановлювати масш-
таб та напрями змін, прогнозувати їх вплив на ключові 

параметри діяльності підприємства, виявляти найважли-
віші чинники зростання, приймати відповідні управлінські 
рішення щодо подальшої діяльності підприємства та його 
підрозділів [1, с. 27]. оцінювання ефективності управління 
має ще багато дискусійних і невирішених питань як щодо 
обґрунтування загального підходу до оцінки, так і щодо 
аспекту розроблення конкретних методичних рішень. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матика ефективності управління в умовах нестабільного 
зовнішнього середовища розглянута в наукових працях 
таких авторів, як Бланк і.о., Бусигін а.в., галенко в.П., 
самочкін в.М., довгань т.г., лафта д.к., Мазур і.і., 
Шапіро в.д., Мауерс р., Попов г.Х., норт к., Баклан о.П., 
Бережков г.М., дубова д.г. іванов в.в. та ін. результати 
дослідження наукових думок зазначених авторів дає під-
стави стверджувати, що єдиної думки щодо трактування 
та оцінювання ефективності управління досі не сформо-
вано. разом із тим збільшилася неоднозначність визна-
чення ефективності управління та урізноманітнилися її 
показники оцінки.

Мета статті полягає у дослідженні основних підходів 
до вдосконалення оцінювання ефективності управління 
підприємством в умовах нестійкого бізнес-середовища. 
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виклад основного матеріалу дослідження. Було вста-
новлено наявність багатьох підходів, як схожих між собою, 
так і зовсім різних, до оцінки ефективності управління. 
основна причина існування цих підходів полягає в тому, 
що управління тісно пов'язане з усіма економічними та 
соціальними процесами, що відбуваються на підприємстві. 

спробу систематизувати наявні підходи до оцінювання 
ефективності управління зробила у своїх працях а.в. тихо-
мирова. вона виділила сім підходів до оцінювання ефек-
тивності управління, які має сенс проаналізувати та допо-
внити новими, що представлені в наукових працях різних 
авторів у межах виділених підходів [5, с. 13].

Перший підхід поєднує авторів, які пропонують 
оцінювати ефективність управління як ефективність 
виробництва. існування такого підходу пояснюється 
невіддільністю процесу управління від результатів вироб-
ничо-господарської діяльності. 

у другому підході пропонується оцінювати ефектив-
ність управління на основі кінцевих результатів діяль-
ності підприємства, що порівняно з витратами на управ-
ління, тобто за результатами порівняння величини витрат 
на управління з результатами діяльності апарата управ-
ління. оцінка ефективності управління при цьому зво-
диться до розрахунку співвідношення величини витрат на 
управління й отриманих при цьому результатів, у першу 
чергу тих, які відображають підвищення ефективності 
виробництва [2, с. 32]. 

третій підхід припускає, що ефективність управління 
слід розглядати як результативність діяльності конкретної 
системи управління, що відображається в різних показни-
ках як стану об'єкта управління, так і власне управлінської 
діяльності. саме ефективність управління розглядається 
як результативність діяльності конкретної системи управ-
ління, яка характеризується показниками, що належать до 
об’єкта управління у вигляді техніко-економічних резуль-
татів виробництва та до суб’єкта управління: фінансові 
витрати на утримання керуючої системи, затрати часу на 
виконання певних операцій і всього процесу управління. 

у межах четвертого підходу оцінку ефективності 
управління пропонується здійснювати на основі оцінки 
ступеня досягнення цілей управління діяльністю підпри-
ємства. Прихильники цього напряму стверджують, що 
ефективність управління визначається рівнем досягнення 
цілей підприємства. 

за положеннями п’ятого підходу оцінювати ефектив-
ність управління пропонується на основі оцінки ефек-
тивності управлінських рішень за двома напрямами. за 
першим ефективність управління оцінюється за ефектив-
ністю окремо взятих рішень, а тому оцінка ефективності 
має базуватися на чіткому визначенні цілей і виборі кри-
теріїв, за допомогою яких буде проводитися оцінка ефек-
тивності можливих варіантів рішення. так, за наявності 
кількох цілей аунапу Ф.Ф. рекомендує привести різні 
цілі до єдиної оцінки та визначити ефективність кожного 
рішення за всіма цілями, вибираючи при цьому найбільш 
ефективний варіант . за другим напрямом оцінки ефектив-
ності управління на основі оцінки ефективності управлін-
ських рішень ефективність управління оцінюється вихо-
дячи з оцінки процесу прийняття управлінських рішень. 
до цього напряму належить підхід, відповідно до якого 
оцінка якості управлінських рішень не пов’язана з пере-
бором можливих варіантів за критерієм їх ефективності, а 
є складовою частиною системи управління й оцінюється 
за допомогою показників кількості, якості та оператив-
ності виконаних рішень. 

Шостий підхід поєднує ті погляди, відповідно до яких 
управління базується на оцінці ефективності управлін-

ської праці. Під час оцінки ефективності управлінської 
праці як витрати розглядаються витрати, пов'язані з робо-
тою управлінського персоналу. Під час проведення такої 
оцінки ефективність управління ототожнюється з понят-
тям економічної ефективності управлінської праці. дане 
поняття є більш вузьким, тому що охоплює тільки еко-
номію живої й упредметненої праці у сфері управління 
матеріальним виробництвом за рахунок оптимізації та 
раціоналізації управлінської діяльності [2, с. 57]. ефек-
тивність управління із цього погляду означає досягнення 
цілей організації шляхом використання персоналу за 
принципом економічної витрати обмежених ресурсів. цей 
принцип реалізується за найбільш сприятливої співзалеж-
ності між результатом праці та масштабом використання 
такого результату.

окрім того, майже всі прихильники шостого підходу 
зосереджують увагу не тільки на визначенні економіч-
ної ефективності управлінської праці, але й на соціаль-
ній ефективності. так, у праці Пугачова в.П., з посилан-
ням на видатних німецьких авторів Хентце й., каммела 
а. та ліндерта к., наводиться трактовка економічної та 
соціальної ефективності управлінської праці. економічна 
ефективність означає реалізацію персоналом цілей орга-
нізації за рахунок використання ресурсів підприємства 
або вирішення завдань управління з найменшими витра-
тами [7, с. 131]. соціальна ж ефективність проявляється 
в ступені досягнення індивідуальних цілей працівників і 
характеризує задоволеність очікувань, бажань, потреб та 
інтересів працівників. окрім того, соціальна ефективність 
має два спрямування: орієнтація на роботу й орієнтація на 
стосунки з іншими людьми [4, с. 53]. 

виникнення сьомого підходу пов'язане з оцінкою 
ефективності вдосконалення управління виробництвом. 
сутність цього підходу базується на визначенні ефекту, 
який отримано за результатами реалізації заходів щодо 
вдосконалення управління виробництвом. цей ефект 
співвідноситься з витратами на проведення цих заходів. 

окрім підходів до оцінювання ефективності управ-
ління, які були виділені тихомировою а.в., існують й інші 
спроби їх систематизації. так, у праці сініциної т.а. виді-
лено низку причин, які дають змогу значно звузити коло 
раніше виділених підходів. на її думку, цими причинами 
є такі. По-перше, невід’ємність четвертого напряму, тобто 
напряму оцінки ефективності управління на основі оцінки 
ступеня досягнення цілей підприємства від першого (на 
основі ефективності виробництва) та третього (на основі 
ефективності системи управління). По-друге, п’ятий 
напрям, пов'язаний із визначенням ефективності управлін-
ських рішень, спрямований на визначення ефективності 
окремо взятих рішень, а не на оцінку стабільно діючої 
системи управління, тому самостійного значення не має. 
По-третє, автор стверджує, що шостий напрям включає 
методики, в яких об’єктом оцінки є переважно не харак-
теристики цілеспрямованості системи управління, а показ-
ники стану та існування кадрового персоналу управління, 
тому даний напрям важко враховувати як самостійний. 
По-четверте, сьомий напрям характеризує оцінку ефек-
тивності програм і заходів у галузі вдосконалення системи 
управління, що пов’язані з витратами ресурсів та отриман-
ням приросту якості в управлінні. Підхід виходить за межі 
проблеми, яка полягає в пошуку адекватної оцінки ефек-
тивності управління в стабільному режимі часу. 

окрім розглянутих спроб до упорядкування підходів 
до оцінювання ефективності управління, необхідно звер-
нути увагу ще на один, запропонований румянцевою з.П., 
яка стверджує, що підходи до оцінювання ефективності 
управління доцільно розглянути з позиції різних моде-
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лей організації, запропонованих вітчизняними та зару-
біжними авторами. еволюцію цих понять можна прослі-
дити за чотирма типами моделей, які відображають як 
розвиток теорії організації, так і практику використання 
її основних положень: моделлю організації, що базується 
на теоретичних положеннях школи наукового управління; 
моделлю організації, що базується на положеннях теорій 
людських взаємин і поведінкових наук (модель побудо-
вано на визначенні організації як колективу людей, що 
виконують загальну роботу); моделлю організації, що 
базується на положеннях теорії систем; моделлю орга-
нізації, що базується на уявленні про роль організації як 
суспільного інституту [3, с. 49]. 

Під час використання першої базової моделі румян-
цева з.П. пропонує, як і всі попередні автори, зважати 
на показники, що характеризують отримані результати 
діяльності. ефективність управління підтверджується 
виконанням цільових установок із виробництва продукції. 
на думку автора, головна увага зосереджується на вну-
трішній економічності, яка характеризує випуск на оди-
ницю витрат. При цьому мають забезпечуватися: висока 
якість, задоволення попиту, низькі витрати та ціни, а 
також ефективний розподіл продукції та послуг. незважа-
ючи на вузьку спрямованість цього підходу до визначення 
ефективності управління підприємством, на відмінку від 
думки попередніх авторів румянцева з.П. розглядає ефек-
тивність як повністю відносну категорію. 

Перехід до другої моделі, на думку науковця, не озна-
чає відмови від названих вище підходів до виміру й оцінки 

економічної ефективності, але акцентується увага на вну-
трішніх процесах, які дають змогу досягати поставлених 
цілей за рахунок високої продуктивності праці. головним 
принципом цього підходу є ефективне використання люд-
ських ресурсів, тому важливі такі категорії, як інтеграція 
діяльності, задоволеність членів колективу, мораль, соці-
альний клімат. таким чином, другий підхід розкриває не 
тільки економічну сутність категорії ефективності, а й її 
соціальну спрямованість. 

у системах відкритого типу (третя і четверта моделі), 
на думку автора, оцінка ефективності управління органі-
зації проводиться з урахуванням взаємозв'язків елемен-
тів, підсистем і всієї системи управління підприємством, 
а також із зовнішнім середовищем. системний підхід до 
оцінки ефективності управління характеризується тим, що 
під час оцінки основна увага приділяється спроможності 
підприємства отримувати всі необхідні для виробництва 
продукції або послуг ресурси із зовнішнього середовища 
[3, с. 106]. цей підхід базується на розгляді підприємства 
як цілісної системи, цілі якої визначають його складники, 
структуру, межі, процеси, взаємодію елементів, зв’язки із 
зовнішнім середовищем та загальну концепцію розвитку. 

таким чином, виділений румянцевою з.П. підхід до 
оцінки ефективності управління на основі третьої моделі 
організації ототожнюється з ефективністю використання 
системних ресурсів підприємства, що потребує, по-перше, 
виміру кількості ресурсів, а по-друге, оцінки вигідності 
торгових операцій із постачальникам, тому підприємство 
намагається отримати максимальний ефект від взаємовід-

рис. 1. підходи до оцінювання ефективності управління підприємством
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носин із суб’єктами зовнішнього середовища. внутрішнє 
середовище будь-якої організації, що формується під 
впливом управлінських рішень, реально визначає рівень 
системної ефективності. 

Під час викладу системного підходу румянцева з.П. 
використовує поняття ефективності управління, ефек-
тивності організації, системної ефективності, системних 
ресурсів, але при цьому не розкриває сутність цих понять. 
Можна припустити, що ефективність управління ототож-
нюється з поняттям ефективності організації, тоді як сис-
темна ефективність – це ефективність управління підприєм-
ством на основі системного підходу до управління, системні 
ресурси – це ресурси забезпечувальної підсистеми, які вико-
ристовуються для визначення ефективності системи управ-
ління підприємством. Позитивним моментом у проведеній 
румянцевою з.П. систематизації підходів до оцінювання 
ефективності управління є відмова від самостійного існу-
вання окремих підходів, які оцінюють тільки один з елемен-
тів системи управління. замість того автор доповнює їх та 
враховує вплив зовнішнього середовища. 

аналіз поданих підходів до оцінювання ефективності 
управління підприємством показує, що в теорії і практиці 
зустрічається як їх часткове використання, так і поєд-
нання різних підходів. 

Беручи до уваги визначення управління підпри-
ємством із погляду системного підходу, усі зазначені 
раніше підходи до оцінювання ефективності управління 
підприємством доцільно поєднати в три загальні під-
ходи: селективний підхід до оцінювання ефективності 
управління підприємством, за яким пропонується оціню-
вати ефективність управління підприємством із погляду 
одного елемента системи управління; комплексний під-
хід до оцінювання ефективності управління підприєм-
ством, коли оцінка проводиться за комплексом окремих 
елементів системи управління; фрагментарний підхід до 
оцінювання ефективності управління підприємством, де 
оцінка проводиться за різними аспектами або компонен-
тами управління, які не є елементами системи управління. 
селективний підхід у своєму складі поєднує підходи до 
оцінювання ефективності управління підприємством, які 
ґрунтуються на оцінці ефективності виробництва, еконо-
мічної ефективності, ефективності витрат на управління 
та ефективності управлінської праці. до складу комплек-
сного підходу до оцінювання ефективності управління 
підприємством увійшли підходи, що ґрунтуються на 
оцінці за кінцевими результатами роботи та ефективним 
використанням трудових ресурсів, оцінці за ефективністю 
системних ресурсів, за загальними показниками результа-
тивності діяльності конкретної системи управління та на 
основі збалансування інтересів груп зовнішнього та вну-

трішнього середовища [6, с. 113]. Фрагментарний підхід у 
своєму складі об’єднав підходи, які базуються на ефектив-
ності управлінських рішень, ефективності вдосконалення 
управління та на основі виміру вартості бізнесу. слід 
також зауважити, що, оскільки ефективність управління 
підприємством розглядається в роботі саме як відносна 
характеристика результативності управління, а результа-
тивність, своєю чергою, – це рівень досягнення цілей під-
приємства, то виділені два перші підходи до оцінювання 
ефективності управління підприємством безпосередньо 
будуть ґрунтуватися саме на такій оцінці, а тому підхід до 
оцінки ефективності управління підприємством на основі 
лише оцінки ступеня досягнення цілей буде входити до 
складу як першого, так і другого підходів до оцінювання 
ефективності управління. запропоновані підходи до оці-
нювання ефективності управління підприємством подано 
на рис. 1 [6, с. 72].

висновки. отже, аналіз наявних підходів до оціню-
вання ефективності управління показав, що єдиного, а 
тим більше підходу, який би не мав недоліків, не існує. 
вони різняться залежно від об'єкта оцінки. а такими 
виступають система управління, апарат управління, 
виробнича діяльність. головними недоліками більшості 
підходів до оцінювання ефективності є їх вузькість із 
позиції об’єкта оцінки, тобто управління. Більш детально 
та комплексно управління представлено в системному 
підході, де воно розглядається як система певних елемен-
тів, які пов’язані між собою. але й він має значний недо-
лік – відсутність єдиного погляду на склад елементів сис-
теми управління. Підходи до оцінювання ефективності 
управління, які виникають шляхом поєднання кількох 
простих підходів, здебільшого визначаються складністю 
такої оцінки. така розбіжність підходів не сприяє якості 
оцінювання ефективності управління підприємством. із 
погляду прийнятого системного підходу до управління 
всі підходи до оцінювання ефективності управління під-
приємством доцільно об’єднати в три загальні підходи. 
селективний підхід передбачає оцінку ефективності 
управління підприємством із погляду одного елемента 
системи управління. комплексний підхід передбачає 
оцінювання ефективності управління підприємством за 
комплексом окремих елементів системи управління. за 
фрагментарним підходом оцінка ефективності управ-
ління підприємством проводиться за різними аспектами 
або компонентами управління, які не входять до складу 
системи управління. своєю чергою, оцінювання ефектив-
ності управління в межах кожної з підсистем має здійсню-
ватися на основі вибору критеріїв та визначення показни-
ків, здатних відобразити ступінь досягнення організацією 
поставлених цілей.

список використаних джерел:
1. аунапу Ф.Ф. научные методы принятия решений в управлении производством / Ф.Ф. аунапу. – М. : Экономика, 1974. – 134 с.
2. вечерковски р.з. управление знаниями при формировании конкурентных преимуществ предприятия : дис. … канд. 

экон. наук : спец. 08.06.01 «Экономика, организация и управление предприятиями» / р.з. вечерковски. – луганск : вну  
им. в. даля, 2004. – 216 с.

3. румянцева з.П. общее управление организацией. теория и практика : [учебник] / з.П. румянцева. – М. : инФра-М, 
2001. – 304 c.

4. синицына т.а. оценка эффективности системы управления промышленным предприятием: целевой подход : дис. … 
канд. экон. наук : спец. 08.06.01 «Экономика, организация и управление предприятиями» / т.а. синицына. – одесса : 
огЭу, 2004. – 187 с.

5. тихомирова а.в. оценка эффективности управления производством / а.в. тихомирова. – М. : Экономика, 1984. – 104 с.
6. Христенко л.М. удосконалення оцінки управління ефективністю підприємства : дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 

«економіка та управління підприємствами (підприємства машинобудівної та металургійної галузей)» / л.М. Христенко. – 
луганск : вну ім. в. даля, 2007. – 192 c.

7. Фрайлингер к. управление изменениями в организации / к. Фрайлингер, й. Фишер ; пер. с нем. н.П. Береговой, и.а. сер-
геевой. – М. : книгописная Палата, 2002.– 284 с.



190

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 12, частина 2 • 2017

аннотация. в статье обоснована эффективность управления предприятием и систематизированы основные подхо-
ды к ее определению. также обосновано, что с точки зрения системного направления разработки конкретных методиче-
ских решений все подходы к оценке эффективности управления предприятием объединены в три общие: селективный, 
комплексный и фрагментарный.

ключевые слова: предприятие, экономическая эффективность, управление, подходы, оценка.
Summary. The article substantiates the efficiency of enterprise management and systematizes the main approaches to its 

definition. It is also justified that from the point of view of the system direction of the aspect of developing specific method-
ological solutions, all approaches to assessing the effectiveness of enterprise management are combined into three general ones: 
selective, complex and fragmentary.

Key words: enterprise, economic efficiency, management, approaches, evaluation.
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страХовий ринок украЇни  
в контексті впровадженнЯ виМог SOLVENCY II

THE IMPACT OF SOLVENCY II ON INSURANCE MARKET OF UKRAINE

анотація. у статті представлено систему платоспроможності страхових організацій, що діє в Європі. розглянуто 
структуру нових вимог до оцінки платоспроможності європейських страховиків на підставі директиви Solvency II. 
виявлено особливості та ключові відмінності від діючих нормативів Solvency I. Проаналізовано можливий подальший 
розвиток українського страхового ринку в контексті нових стандартів.

ключові слова: Solvency II, страховий ринок, платоспроможність страхової організації, маржа платоспроможності, 
фінансова стійкість.

постановка проблеми. Проблема платоспромож-
ності страхових організацій потребує особливої уваги з 
боку контролюючих органів фінансового ринку різних 
країн. незважаючи на стабільні макроекономічні умови, 
вимоги до платоспроможності страхових організацій 
періодично переглядаються і вдосконалюються. осно-
вна мета цих заходів полягає в захисті страхувальників 
від ризику неплатоспроможності страховика. у 28 краї-
нах – членах Єс на страховому ринку діє оновлена сис-
тема вимог до платоспроможності страховиків Solvency 
II. україна, крокуючи до глобалізації, також планує 
здійснити зміни щодо регулювання платоспроможності 
страхових організацій. так, національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінан-
сових послуг (нацкомфінпослуг), було підготовлено 
проект закону україни «Про страхування» з урахуван-
ням вимог директиви 2009/138/Єс Європейського Пар-
ламенту та ради (Solvency II) щодо започаткування та 
ведення діяльності зі страхування та перестрахування 
[5]. у зв'язку з очікуваним уведенням на страховому 
ринку окремих елементів Solvency II питання готов-
ності українських страховиків до нових вимог, а також 
їх вплив на страховий ринок україни набули особливої 
актуальності. Прогнозування змін на українському стра-
ховому ринку у зв'язку з реалізацією нових вимог щодо 

фінансової стійкості та платоспроможності вимагає 
вивчення досвіду впровадження Solvency II в ЄC.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоре-
тичні проблеми забезпечення платоспроможності страхо-
вих організацій розглядали у своїх працях такі вітчизняні 
науковці, як: в. Базилевич, о. гаманкова [9], л. орланюк-
Малицька [10], р. Пікус [11], а. супрун [12], н. ткаченко, 
л. Шірінян [13] та ін. не меншу увагу приділяли даному 
питанню зарубіжні вчені, зокрема: т. Броже [4], к. Бутачі 
[3], о. Шауб [2] та ін.

не вирішеними раніше залишаються проблеми забез-
печення платоспроможності українських страховиків у 
системі сучасних євроінтеграційних процесів.

Мета статті полягає в оцінці впливу вимог Solvency 
II на український страховий ринок та здійсненні прогнозу 
можливих ситуацій після введення цих вимог. для досяг-
нення мети було поставлено такі завдання: описати кіль-
кісні й якісні вимоги Solvency II в Єс та умови їх застосу-
вання на українському страховому ринку; спрогнозувати 
можливу зміну страхового ринку україни під впливом 
кількісних вимог Solvency II.

виклад основного матеріалу дослідження. світ 
прямує шляхом глобалізації, і бажання україни приєдна-
тися до європейської і світової спільноти є природним. 
однак реалізація даного шляху розвитку держави потре-
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бує приведення українського законодавства 
відповідно до європейських стандартів. цей 
процес не є швидким, а тому в україні реа-
лізуються поступова адаптація законодавства 
до вимог Єс відповідно до напрямів, визна-
чених в угоді про асоціацію, та забезпечення 
ефективного її виконання [8]. одним із пріо-
ритетних напрямів реформування є страхова 
галузь, а стандарти діяльності включають 
положення Міжнародної організації у сфері 
нагляду за страховою діяльністю (IAIS), а 
також директив Єс. 

виходячи з вимог угоди про асоціацію, 
положення директиви 2009/138/Єс та дирек-
тиви 91/674/Єс повинні бути впроваджені 
протягом чотирьох років із дати набрання 
чинності угоди. тобто реалізація усіх необ-
хідних кроків щодо реформування чинної 
системи платоспроможності страховиків в україні та 
впровадження вимог директив до забезпечення плато-
спроможності страхових організацій повинні бути здій-
снені до червня 2018 р.

нині розрахунок нормативного запасу платоспро-
можності здійснюється ретроспективно, без урахування 
майбутніх ризиків, що відповідає методології Solvency I. 
Проте з прийняттям закону україни «Про страхування» у 
новій редакції може бути реалізований перший етап пере-
ходу на нові принципи Solvency II, що враховує ризики в 
діяльності страховиків на рік уперед.

основними цілями Solvency II є перегляд європейської 
системи контролю та нагляду за страховиками, вдоскона-
лення захисту страхувальників, більш глибока інтеграція 
європейського страхового ринку і, як результат, поси-
лення конкурентоспроможності європейських страхови-
ків на світовій арені [1]. дані заходи покликані знизити 
ймовірність банкрутства і відкликання ліцензії у страхо-
вих організацій до мінімально можливого рівня в 0,5%. 

Solvency II заснований на ризик-орієнтованому підході 
до розрахунку фінансової стійкості і платоспроможності 
страховиків. за структурою вимоги Solvency II аналогічні 
системі Basel II у банківському секторі, які адаптовані до 
страхової діяльності. таким чином, Solvency II – це сис-
тема комплексного підходу до забезпечення платоспро-
можності страховиків на території Єс, яка складається з 
трьох компонентів (рис. 1). 

кількісні вимоги до власного капіталу страхових 
організацій реалізуються через вимоги до мінімального 
капіталу (MCR) та платоспроможного капіталу (SCR). 
вимоги до мінімального капіталу – це нижня межа рівня 
капіталу, який повинен мати страховик для виконання 
своїх зобов’язань. їх недотримання призводить до від-

кликання ліцензії на ведення страхової діяльності. на 
практиці страхові організації для ефективного функціо-
нування не обмежуються лише мінімальними вимогами. 
вимоги до платоспроможного капіталу розраховуються за 
стандартною або індивідуальною для кожного страховика 
моделлю, яка залежить від ризиків, притаманних діяль-
ності страхової організації.

Під час розрахунку SCR за стандартною формулою 
страховиків загальних видів страхування вимоги Solvency 
II ураховують чотири групи ризиків: страховий, кредит-
ний, ринковий і ризик ліквідності (табл. 1). 

основоположним уважається страховий ризик, який 
визначається як перевищення страхових виплат над 
балансовою вартістю страхових резервів. для non-life-
страховиків страховий ризик може бути описаний через 
такі субризики:

− зростання витрат з обслуговування договорів;
− зміни частоти і тяжкості страхових подій;
− накопичення збитків попередніх періодів;
− зростання виплат за катастрофічними подіями.
кредитний ризик страхової компанії може бути визна-

чений як ризик невиконання зобов'язань однією зі сторін 
фінансового інструмента, що призводить до недостат-
ності активів для виконання страхових зобов'язань. імо-
вірність неповернення інвестованих фінансових коштів 
найбільш часто виникає в результаті банкрутства і стано-
вить кредитний ризик. 

ринковий ризик страховика пов'язаний із незалежними 
змінами вартості активів, що призводять до недостатності 
коштів для виконання зобов'язань. ринковий ризик ста-
новлять валютний, процентний та ціновий субризики.

ризики ліквідності пов'язані з недостатністю коштів 
страхової організації для виконання своїх зобов'язань 
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• вимога до платоспро-
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рис. 1. структура вимог до платоспроможності  
відповідно до Solvency іі

Джерело: складено автором на основі [1]

таблиця 1 
види ризиків відповідно до Solvency II

ризик дефініція

ринковий ризик ризик утрат або несприятлива зміна фінансового стану внаслідок волатильності ринкової ціни акти-
вів, зобов'язань і фінансових інструментів

кредитний ризик ризик утрат або негативні зміни фінансового стану страхових і перестрахових компаній, спричинені 
коливанням кредитоспроможності емітентів цінних паперів, контрагентів та боржників

операційний ризик ризик утрат, що виникає внаслідок неадекватних дій у внутрішніх процесах, помилок персоналу, сис-
тем або впливу зовнішніх факторів

ризик ліквідності неспроможність страховими і перестраховими компаніями швидко конвертувати вкладення чи інші 
активи для виконання своїх фінансових зобов'язань

гарантійний ризик ризик утрат або несприятлива зміна вартості страхових зобов'язань унаслідок неадекватного визна-
чення тарифних ставок і обсягів резервування

Джерело: складено автором на основі [1, ст. 13]
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у певному періоді і виникають у результаті нездатності 
швидко реалізувати фінансові активи за справедливою 
вартістю.

за стандартною формулою SCR органи страхового 
нагляду Єс розробили різні коефіцієнти залежно від осо-
бливостей діяльності страховика і ступеня превалювання 
тих чи інших ризиків. 

Якісні вимоги за Solvency II включають у себе вимоги 
до:

- структури управління страховиком, у тому числі до 
внутрішнього контролю та аудиту;

- системи ризик-менеджменту, у тому числі під час 
використання внутрішніх моделей управління ризиками;

- актуарного складника оцінки платоспроможності 
страховика;

- процесу нагляду регулятором.
вимоги до системи ризик-менеджменту передбача-

ють, що страховики повинні мати ефективну систему 
ризик-менеджменту, що включає стратегії, процеси і 
процедури звітності. При цьому система повинна бути 
достатньою для ідентифікації, оцінки, моніторингу клю-
чових ризиків, а також для управління ними і звітності.

також підкреслюється, що система ризик-менедж-
менту повинна охоплювати ключові бізнес-процеси стра-
хової організації (андерайтинг і формування резервів, 
управління активами і пасивами, інвестиції, операційна 
діяльність, перестрахування вхідне і вихідне тощо).

у системі внутрішнього контролю й аудиту страхові 
та перестрахові організації повинні мати ефективну сис-
тему контролю процедур бухгалтерського обліку, вну-
трішнього аудиту. окремо підкреслюється, що внутріш-
ній аудит включає оцінку адекватності та ефективності 
системи внутрішнього контролю. При цьому система вну-
трішнього аудиту повинна бути незалежною від операцій-
ного менеджменту. 

щодо інформаційної прозорості, то вимоги Solvency II 
передбачають перелік обов'язкової інформації (наприклад, 
звіт про платоспроможність і фінансовий стан), яку страхо-
вики повинні надавати контролюючому органу. у разі пору-
шення якісних вимог наглядові органи мають право вводити 
додаткові підвищувальні коефіцієнти до рівня SCR.

таким чином, нові підходи до розрахунку фінансо-
вої стійкості і платоспроможності страхових організацій 
можуть суттєво вплинути на страховий ринок україни. це 
пов'язано не лише з тим, що частина страховиків, які не 
витримають нових вимог, підуть із ринку, а і з можливою 
оптимізацією страховиками бізнесу внаслідок процесів 
злиття і поглинання.

нині нормативний запас платоспроможності стра-
ховика, що спеціалізується на страхуванні іншому, ніж 
страхування життя, не має ризикового складника. Маржа 
платоспроможності залежить від загального показника 
премій, виплат, частки перестраховиків та розраховується 
за спеціальними формулами. нормативний запас плато-
спроможності порівнюється з фактичним. уважається, що 
тим більше страхова організація є стійкою, чим більше 
фактичний запас перевищує нормативний.

зміни ринку стосуються зміни мінімальних вимог до 
капіталу. у законі україни «Про страхування» 2005 р. 
встановлено, що вимоги до мінімального розміру статут-
ного фонду (гарантійного депозиту) мають становити: 1 
млн. євро – для non-life-страховиків і 10 млн. євро – для 
life-страховиків.

також було прийнято низку нормативних документів, 
які вимагали, щоб активи страховика в будь-який момент 
не опускалися нижче суми його зобов'язань і мінімаль-
ного капіталу або ж менше суми зобов'язань і норматив-

ного запасу платоспроможності [7]. Проте такі зміни еко-
номічно вигідні крупним страховикам, а впровадження 
цих змін може привести до нерівності вимог страховиків 
із різними обсягами бізнесу і страхових зобов'язань. це, 
своєю чергою, сприятиме підвищенню концентрації на 
ринку великих страховиків і подальшому витісненню з 
ринку малих і середніх, передусім українських, страхових 
організації, які здатні надавати своїм споживачам страхові 
послуги належної якості. 

окрім того, страховикам для виконання вимог 
Solvency II необхідна значна докапіталізація, що може 
привести до відходу з ринку великої кількості страхови-
ків. а це, своєю чергою, порушить інтереси страхуваль-
ників, збільшить безробіття, навантаження на державний 
бюджет і зменшить податкові надходження.

збільшення вимог до капіталу повинно мати місце, 
але тільки тоді, коли буде забезпечено бездоганну якість 
активів, які покривають резерви. з упевненістю можна 
говорити про те, що регулятору слід продовжувати про-
водити послідовну політику в даному напрямі, що за при-
йнятного рівня контролю і попереджувальних дій дасть 
змогу страховикам ефективно працювати за основним 
видом діяльності, а також забезпечить довіру до ринку 
страхування у цілому.

враховуючи вищевикладене, питання якісних вимог 
Solvency II до системи ризик-менеджменту є найменш опра-
цьованими та потребують подальшого впровадження і вдо-
сконалення. зокрема, нині відсутні законодавчі вимоги до 
управління ризиками страхових організацій та обов'язкового 
формування системи ризик-менеджменту. управління ризи-
ками страховиками здійснюється засобами, достатніми для 
досягнення поставлених бізнес-завдань.

Перехід українських страховиків до розрахунку нор-
мативного запасу платоспроможності за Solvency I на 
вимоги Solvency II може розглядатися як виправдане 
покращення наглядових вимог до учасників ринку. Проте 
такий процес зазвичай супроводжується зниженням 
чисельності гравців у результаті виходу з ринку страхо-
виків, які не зможуть відповідати новим критеріям, а про-
ведення «шокової терапії» щодо страховиків призведе 
до розкрадання активів, у результаті чого постраждають 
пересічні страхувальники. але, окрім скорочення чисель-
ності, страховий ринок очікує перегляд його структури в 
бік менш ризикових видів страхування.

щодо ринкової прозорості, то нацкомфінпослуг робить 
у цьому напрямі значні кроки, розширюючи перелік інфор-
мації, необхідної для розкриття страховими організаціями 
регуляторної звітності, зокрема даних про якість активів 
і розміщення коштів страхових резервів [6]. також перед-
бачено, що разом із річною звітністю страховики повинні 
надавати інформацію щодо ключових ризиків та результа-
тів проведеного стрес-тестування, інформацію про порядок 
формування страхових резервів і частку перестраховиків у 
страхових резервах, методи формування технічних резер-
вів, про проведення перевірки адекватності зобов'язань 
та її методи, про частку страхових платежів, що належать 
перестраховикам, про причини отримання кредиту (за його 
наявності), звіт актуарія зі страхування життя або за ризи-
ковими видами страхування.

у цілому такі кроки є виправданими, оскільки звітна 
інформація, яка зараз розкривається страховиками, не є 
повною для визначення їх фінансового стану. крім того, у 
деяких звітних формах існують технічні недоліки і логічні 
невідповідності.

висновки. вітчизняний страховий ринок вступив у 
процес перегляду підходів до оцінки фінансової стійкості 
і платоспроможності страхових організацій. Протягом 
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декількох років планується перехід від ретроспективної 
оцінки платоспроможності (Solvency I) до оцінки з ураху-
ванням ризиків і майбутніх загроз (Solvency II).

Проте застосування кількісних вимог Solvency II в 
україні, скоріш за все, призведе до прискореного змен-
шення кількості страхових організацій та значної кон-
центрації страхового капіталу. щодо інформаційної про-
зорості страховиків, то багато чого вже зроблено, проте 
є перспективи росту. наприклад, упровадження системи 
обміну інформацією на основі XBRL. окрім вимог до 
мінімального розміру капіталу, є й інші інструменти під-
вищення рівня фінансової стійкості страховиків. напри-
клад, украй необхідним є розвиток інституту страхових 
актуаріїв, оскільки існує їх дефіцит на страховому ринку. 

таким чином, система оцінки платоспроможності 
страхових організацій україни буде змінюватися. Біль-

шість страхових організацій позитивно оцінили ідею 
наближення вітчизняних стандартів до міжнародних, 
однак у багатьох виникають побоювання щодо термінів 
впровадження нових правил і повної готовності страхо-
вих організацій відповідати заявленим критеріям.

звичайно, імплементація вимог Solvency II в укра-
їні являє собою складний процес як для страховиків, 
так і для контролюючого органу, тому що ця система є 
новою парадигмою, яка має змінити світогляд страхо-
вих організацій щодо вивчення профілю ризиків та їх 
передбачення на майбутній період. такий підхід, без-
перечно, докорінно змінить корпоративне управління 
страховиків, що зазвичай призводить до збільшення 
вартості капіталу, витрат на звітність, а також витрат на 
розроблення і моніторинг моделей для розрахунку нових 
вимог до капіталу.
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аннотация. в статье представлена система платежеспособности страховых организаций, действующая в европе. 
рассмотрена структура новых требований к оценке платежеспособности европейских страховщиков на основании ди-
рективы Solvency II. выявлены особенности и ключевые отличия от действующих нормативов Solvency I. Проанализи-
ровано возможное дальнейшее развитие украинского страхового рынка в контексте новых стандартов.

ключевые слова: Solvency II, страховой рынок, платежеспособность страховой организации, маржа платежеспо-
собности, финансовая устойчивость.

Summary. The study devotes the new requirements, concerning solvency assessment of insurance companies in Europe. 
The article reveals the structure of assessing the solvency system of European insurers, which is based on the Directive Solvency 
II. A paper presents the key features and shows the differences between existing approach of Solvency I and first-hand practice 
of Solvency II. The outcomes evaluate the possible further development of the Ukrainian insurance market in the context of the 
new solvency standards.

Key words: Solvency II, insurance market, solvency of the insurance organizations, solvency margin, financial stability.
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Фінансово-Банківський МеХаніЗМ управліннЯ гроШовиМи 
потокаМи суБ’Єктів господарЮваннЯ 

FINANCIAL-BANKING MECHANISM OF MANAGEMENT  
OF CASH FLOWS OF OF BUSINESS SUBJECTS

анотація. визначено сутність механізму управління грошовими потоками суб’єктів господарювання як систему. 
Проаналізовано показники залишків коштів, їх частки в оборотних активах і ліквідність суб’єктів господарювання ма-
шинобудування. надано оцінку складу і структурі грошових потоків великих машинобудівних підприємств. обґрун-
товано фінансово-банківський механізм управління грошовими потоками суб’єктів господарювання, представлений 
емісією пайових і боргових цінних паперів, отриманням кредитів та їх своєчасним погашенням за умови підтримання 
на достатньому рівні оперативної і перспективної ліквідності підприємства. зроблено висновок, що кращі показники 
ліквідності і структури грошових потоків мають великі підприємства, створені у формі публічного акціонерного това-
риства, які мають доступ до ресурсів фондового і кредитного ринків.

ключові слова: фінансово-банківський механізм, управління, грошові потоки, суб’єкти господарювання, фондо-
вий, кредитний, ринок.

Постановка проблеми. економічне зростання підпри-
ємства базується на підтримці його фінансової рівно-
ваги та водночас на забезпеченні максимізації основного 
цільового показника вартості підприємства, головним 
чинником формування якої є грошові потоки. тому дослі-
дження питань управління грошовими потоками є пер-
шочерговим та досить актуальним, оскільки забезпечує 
ритмічність діяльності підприємства, прискорює обіг 
капіталу, знижує ризик неплатоспроможності та збільшує 
прибуток.

аналіз останніх досліджень і публікацій. у пра-
цях вітчизняних учених досліджуються загальні і спе-
цифічні проблеми управління коштами підприємств на 
теоретичному і прикладному рівнях. галузеві особли-
вості управління грошовими потоками банку, готельного 
комплексу є об’єктом уваги киці д. к. [1], орлової в. в.,  
оришко с. П. [2]. Шевчук в. р. досліджено питання вдо-
сконалення методики й організації економічного аналізу 
грошових потоків підприємств, що охоплює побудову 
моделі аналітичних досліджень і з’ясування особли-
востей їх проведення з метою раціоналізації грошових 
потоків меблевиробничих підприємств україни [3]. Хле-
вицькою т.Б. досліджено теоретико-методологічні та 
практичні підходи до формування грошових потоків тор-
говельних підприємств на засадах логістики [4]. 

виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. високо оцінюючи науковий доробок указаних 
авторів, слід визнати відсутність чітких концептуальних 
засад для подальшого розвитку фінансово – банківського 
механізму управління грошовими потоками суб’єктів гос-
подарювання. 

Мета статті. головною метою цієї роботи є обґрун-
тування пропозицій із удосконалення фінансово – бан-
ківського механізму управління грошовими потоками 
суб’єктів господарювання за умов покращення структури 
капіталу. 

виклад основного матеріалу. Механізм управління 
грошовими потоками є системою управлінського впливу, 
якій притаманні одночасно організація і дезорганізація, 
діалектичний взаємозв’язок яких виявляє істинну сутність 
цього поняття [5, c. 145]. він є складноорганізованою сис-
темою елементів, що динамічно та циклічно, безперервно 
взаємодіють між собою, утворюючи групи елементів 
керованої та керуючої складових [6, c. 129]. Максимізація 
чистого грошового потоку не завжди є метою управління.

аналіз залишків коштів та їх співвідношення з осно-
вними статтями активів і пасивів балансу машинобудів-
них підприємств наведено у табл. 1. 

об’єктом дослідження є 13 суб’єктів господарювання, 
які репрезентативно представляють галузь машинобуду-
вання, включаючи такі гіганти, як Пат «Мотор – січ», 
Пат «запорізький автомобілебудівний завод». вибірка 
включає також малі машинобудівні підприємства – при-
ватні акціонерні товариства: «Бердянський машинобу-
дівний завод»,  «запоріжбудмаш»,  «Продмаш-веселе», 
«Машторгінвест».

найбільші залишки коштів мають такі підприємства: 
Пат «Мотор – січ» – 1273420 тис. грн. і 2352855 тис. грн. 
відповідно на початок 2016 та 2016 років, а також Пат 
«запорізький автомобілебудівний завод» – 6985 тис. грн. 
та 8731 тис. грн., серед малих – Прат «Машторгінвест» 
(2549,7 тис. грн. і 3142,3 тис. грн.).
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на початок аналізованого періоду кошти були від-
сутні у Прат «Бердянський машинобудівний завод», 
найменший залишок мало Пат «завод Південгідромаш» 
(1 тис. грн.), на кінець – Пат «завод Південгідромаш» 
(2 тис. грн.) і Прат «Бердянський машинобудівний завод» 
(2,1 тис. грн.).

найбільшу питому вагу коштів в оборотних активах 
мають Прат »Машторгінвест» (більше 80%), яке здій-
снює діяльність посередників у торгівлі машинами, про-
мисловим устаткуванням, суднами та літаками, Пат 
«Машинобудівний завод «елеМ» – відповідно 16,48% і 
21,51% на початок 2016 і 2017 років.

частка коштів в оборотних активах, менша за 1%, 
притаманна таким підприємствам: Пат «Мелітополь-
ський завод холодильного машинобудування «реФМа», 
Прат «азовський машинобудівний завод», Пат «завод 
Південгідромаш», Прат «Бердянський машинобудівний 
завод». Питома вага коштів в оборотних активах Пат 
«Мотор – січ» протягом 2016 року зросла з 8,67% до  
12,86%.

нормативне значення коефіцієнта абсолютної ліквід-
ності становить 0,15-0,2. надлишковий запас абсолютної 
ліквідності мають Прат «Машбудконструкція» (значення 
коефіцієнта 0,72 і 2,00 відповідно на початок і кінець 
року), у рамках норми коефіцієнт абсолютної ліквідності 
у Пат «Мотор-січ» (0,24 і 0,41) і Прат «Машторгінвест» 
(0,20 і 0,18). 

значення коефіцієнта абсолютної ліквідності, близькі 
до нуля, мають Пат «запорізький автомобілебудів-
ний завод», Пат «Мелітопольський завод холодильного 
машинобудування «реФМа», Прат «азовський маши-
нобудівний завод», Пат «завод Південгідромаш»,  Прат 
«завод будівельно-опоряджувальних машин», Прат 
«Бердянський машинобудівний завод».

розглянемо склад і структуру грошових потоків 
двох найбільших підприємств досліджуваної групи  
(табл. 2).

у структурі власності Пат «Мотор – січ» особами, 
що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента, є: 
акціонерне товариство BUSINESS HOUSE HELENA, AG 
(Панама) – 359727 акцій (17,3113% загальної кількості), а 
також фізична особа – 329293 акцій (15,84671%), разом: 
689020 акцій (33,15801%). в даний час Пат «Мотор – 
січ» активно розвиває напрямок зі створення, ремонту, 
модернізації вертольотів в рамках реалізації програми 
вертольотобудування.

чистий притік коштів Пат «Мотор – січ» за 2015 рік 
становив 285633 тис. грн., за 2016 рік – 1000747 тис. грн. 
Позитивний грошовий потік у 2015 році забезпечила опе-
раційна діяльність у сумі 2062310 тис. грн., від’ємний – 
інвестиційна (1473017 тис. грн.) і фінансова (303660 тис. 
грн.) види діяльності. у структурі чистого руху коштів за 
видами діяльності частка операційної 722,0%, інвестицій-
ної (-515,7%), фінансової (-106,3%).

у 2016 році відтік коштів спостерігався у резуль-
таті операційної (908715 тис. грн.) та інвестиційної 
(1065028 тис. грн.) видів діяльності. Фінансова діяльність 
згенерувала додатний грошовий потік у сумі 2974490 тис. 
грн. у структурі чистого руху коштів за видами діяльності 
частка операційної (-90,8%), інвестиційної (-106,4%), 
фінансової (297,2%).

По Пат «Мотор-січ» у 2015 році відтік коштів за 
фінансовою діяльністю обумовлений, переважно, пога-
шенням позик у сумі 483766 тис. грн., притік 2016 – 
отриманням позик у сумі 3582570 тис. грн. Протягом 
2015-2016 років підприємство витрачало кошти на викуп 
власних акцій (відповідно 10218 тис. грн. і 10789 тис. 
грн.), сплату дивідендів (72744 тис. грн. і 25491 тис. грн.) і 

таблиця 1
показники залишків коштів, їх частки в оборотних активах і показники ліквідності  

суб’єктів господарювання машинобудування станом на початок року 

код 
Єдрпоу назва підприємств

кошти, тис. грн. питома вага коштів в 
оборотних активах, %

коефіцієнт абсолютної 
ліквідності, частка од.

2016 2017 2016 2017 2016 2017
14307794 Пат «Мотор – січ» 1273420 2352855 8,67 12,86 0,24 0,41

25480917 Пат «запорізький 
автомобілебудівний завод» 6985 8731 0,90 2,81 0,004 0,006

00217857
Пат «Мелітопольський 
завод холодильного 
машинобудування «реФМа»

14 7 0,12 0,05 0,001 0,0004

14311548 Пат «Машинобудівний завод 
«елеМ» 45 94 16,48 21,51 0,025 0,049

32954671 Прат «азовський 
машинобудівний завод» 44 24 0,14 0,07 0,001 0,001

00218012 Пат «завод Південгідромаш» 1 2 0,01 0,03 0,000 0,000

00235826 Пат «завод агротехнічних 
машин» 78 32 6,04 0,72 0,07 0,01

00443074  Прат «Машбудконструкція» 13 50 3,85 19,31 0,72 2,00

04689323  Прат «завод будівельно-
опоряджувальних машин» 30 1 2,50 0,45 0,006 0,0002

Малі підприємства 

32954692 Прат «Бердянський 
машинобудівний завод» 0 2,1 0,00 0,14 0,000 0,001

01234970 Прат «запоріжбудмаш» 56,4 39,2 6,18 2,99 1,05 0,08
14313895 Прат «Продмаш-веселе» 52,9 19,5 3,42 1,20 0,02 0,01
31533716 Прат «Машторгінвест» 2549,7 3142,3 83,00 80,31 0,20 0,18

Джерело: власні розрахунки
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відсотків (90098 тис. грн. і 108751 тис. грн.), інші платежі 
(12591 тис. грн. і 5196 тис. грн.).

Пат «Мотор – січ» має кошти в іноземній валюті 
як результат зовнішньоекономічної діяльності. ринки 
збуту продукції підприємства умовно поділяються за 
регіональною ознакою: далеке зарубіжжя, країни снд. 
у далекому зарубіжжі основними споживачами в 2015-
2016 роках були китай, індія, алжир, оае, Бангладеш. 
грошові кошти надходили за поставку серійних авіадви-
гунів різних типів та модифікацій,, а також за капітальний 
та середній ремонт авіадвигунів та постачання запасних 
частин до них. в умовах девальвації національної валюти 
значний вплив на залишок коштів має зміна валютних кур-
сів у 2015 році – 37284 тис. грн. (2,93%) залишку коштів 
на кінець року, у 2016 році – 78688 тис. грн. (3,34%).

обов’язковий продаж іноземної валюти і подальша 
її купівля – це істотні додаткові витрати підприєм-
ства: збитки від курсових різниць, комісії банків як 
при продажу так і при купівлі валюти. Починаючи з 
23.02.2017 р. уповноважений банк не має права купувати 
іноземну валюту за дорученням клієнта, який має кошти 
в іноземній валюті, розміщені на поточних, депозитних 
та балансових рахунках, як грошове забезпечення за 
гарантіями/контр-гарантіями резервними акредитивами 
понад 100000 в доларовому еквіваленті. клієнт виму-
шений виконувати свої зобов’язання в іноземній валюті 
лише за рахунок власних коштів (до 23.02.2017 р. – гра-
нична сума становила 25000 в доларовому еквіваленті). 
дана вимога повністю позбавляє підприємство можли-
вості забезпечити запас валютних коштів, призводить до 
накопичення на поточних рахунках значних сум у гривні 
та неможливості їх використання для купівлі валюти. 
Пат «Мотор – січ» має потребу в обігових коштах в 
іноземній валюті (долари, євро, російські рублі) більше 
1000000 в доларовому еквіваленті в день. а враховуючи, 
що підприємство експортно-орієнтоване, надходження 
у валюті відбуваються щодня, подолати поріг в 100000 
дол. сШа неможливо. Підприємство опинилося у ситу-
ації, коли воно не має права купувати валюту у зв’язку 
з існуючими обмеженнями, але є гостра необхідність в 
декількох подальших платежах, власних коштів на які 
вже не вистачає. 

Пат «запорізький автомобілебудівний завод» (Пат 
«заз») створене як спільне українсько-корейське підпри-
ємство з іноземною інвестицією, контрольний пакет акцій 
(502989 акцій, або 74,705%) належить фізичній особі. 
Пат «заз» – найбільший український виробник автомо-
білів та єдине в україні підприємство, з повним циклом 
виробництва легкових автомобілів що включає техноло-
гії штампування, зварювання, фарбування, спорядження 
кузова та складання автомобіля. виробничі потужності 
підприємства складають 150 тисяч автомобілів на рік. 
Методом повномасштабного виробництва на Пат «заз» 
виготовляються автомобілі «ланос», «сенс», «сhance» в 
кузовах седан, хетчбек, фургон, автомобілі «Forza» в кузо-
вах седан, хетчбек, автомобілі «Vida» в кузовах седан та 
хетчбек, автобуси «а07» и «а10» а також вантажні авто-
мобілі на базі шасі «тата». Продукція підприємства екс-
портується за кордон.

у Пат «запорізький автомобілебудівний завод» 
у 2015 році чистий відтік коштів склав 159261 тис. 
грн., передусім за рахунок операційної діяльності 
(-519479 тис. грн.). інвестиційна та фінансова види діяль-
ності забезпечили приток у сумі відповідно 22886 тис. 
грн. і 337332 тис. грн. у структурі чистого руху коштів 
за видами діяльності частка операційної 326,2%, інвести-
ційної (-14,4%), фінансової (-211,8%). у 2016 році опера-
ційна та фінансова діяльність згенерували найбільші за 
модулем і протилежні за знаком грошові потоки: опера-
ційна (161441 тис. грн.) і фінансова (-161358 тис. грн.), 
а їх питома вага в структурі чистого грошового потоку 
становить відповідно – 12409,0% і (-12402,6%). Підпри-
ємство не здійснювало операції з акціями, не залучало 
кредитів. в умовах девальвації національної валюти зна-
чний вплив на залишок коштів має зміна валютних курсів 
у 2015 році – 4699 тис. грн. (67,27%) залишку коштів на 
кінець року, у 2016 році – 445 тис. грн. (5,10%).

висновки і пропозиції. обґрунтовано фінансово-
банківський механізм управління грошовими пото-
ками суб’єктів господарювання, представлений емісією 
пайових і боргових цінних паперів, отриманням креди-
тів та їх своєчасним погашенням за умови підтримання 
на достатньому рівні оперативної і перспективної лік-
відності підприємства. Проведений аналіз діяльності 

таблиця 2
склад і структура грошових потоків великих машинобудівних підприємств

стаття пат «Мотор-січ» пат «Запорізький 
автомобілебудівний завод»

2015 2016 2015 2016
чистий рух коштів за видами діяльності, тис. грн.
- операційна 2062310 -908715 -519479 161441
- інвестиційна -1473017 -1065028 22886 1218
- фінансова -303660 2974490 337332 -161358
разом 285633 1000747 -159261 1301
залишок коштів на початок року 950503 1273420 161547 6985
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 37284 78688 4699 445
залишок коштів на кінець року 1273420 2352855 6985 8731
- питома вага впливу зміни валютних курсів на залишок 
коштів, % 2,93 3,34 67,27 5,10

структура чистого руху коштів за видами діяльності, %
- операційна 722,0 -90,8 326,2 12409,0
- інвестиційна -515,7 -106,4 -14,4 93,6
- фінансова -106,3 297,2 -211,8 -12402,6
разом 100 100 100 100

Джерело: власні розрахунки
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суб’єктів господарювання машинобудування дозволив 
зробити висновок, що кращі показники ліквідності і 
структури грошових потоків мають великі підприємства, 
створені у формі публічного акціонерного товариства, які 

мають доступ до ресурсів фондового і кредитного ринків.
Перспективами подальших досліджень є оцінка діяль-

ності машинобудівних підприємств на фондовому ринку 
україни.
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аннотация. определена сущность механизма управления денежными потоками субъектов хозяйствования как систе-
мы. Проанализированы показатели остатков денежных средств, их доли в оборотных активах и ликвидность субъектов 
хозяйствования в машиностроении. дана оценка составу и структуре денежных потоков крупных машиностроительных 
предприятий. обоснован финансово-банковский механизм управления денежными потоками субъектов хозяйствования, 
представленный эмиссией паевых и долговых ценных бумаг, получением кредитов и их своевременным погашением при 
условии поддержания на достаточном уровне оперативной и перспективной ликвидности предприятия. сделан вывод, 
что лучшие показатели ликвидности и структуры денежных потоков имеют крупные предприятия, созданные в форме 
публичного акционерного общества, имеющие доступ к ресурсам фондового и кредитного рынков.

ключевые слова: финансово-банковский механизм, управление, денежные потоки, субъекты хозяйствования, 
фондовый, кредитный, рынок.

Summary. The essence of the mechanism of management of cash flows of subjects of management as a system is deter-
mined. The indicators of balance of funds, their shares in current assets and liquidity of economic entities of mechanical engi-
neering are analyzed. An estimation of composition and structure of cash flows of large machine-building enterprises is given. 
The financial-banking mechanism of management of cash flows of economic entities presented by issuance of equity and debt 
securities, receipt of loans and their timely repayment is substantiated provided that the company maintains an adequate and 
operative and perspective liquidity of the enterprise. It is concluded that the best indicators of liquidity and structure of cash 
flows are large enterprises, created in the form of a public joint stock company, which have access to the resources of the stock 
and credit markets.

Keywords: financial-banking mechanism, management, cash flows, subjects of management, stock, credit, market.
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