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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ 
ІЗ ПОЗИЦІЙ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація. В статті узагальнено особливості формування економічного потенціалу з урахуванням його основних 
складників. Розглянуто особливості управління економічним потенціалом підприємства з урахуванням чинників впли-
ву макро- та мікросередовища. Досліджено вплив економічної безпеки, іміджу та конкурентоспроможності підприєм-
ства на формування економічного потенціалу підприємства.

Ключові слова: потенціал, економічний потенціал, чинники зовнішнього та внутрішнього середовища підприєм-
ства, формування потенціалу підприємства, складники економічного потенціалу, імідж, економічна безпека, конкурен-
тоспроможність.

Вступ та постановка проблеми. У сучасних умовах 
господарювання підвищується нестабільність функціо-
нування підприємств, що зумовлено змінами у зовніш-
ньому середовищі, які впливають на їхню конкуренто-
спроможність. Тому особливе місце в системі управління 
підприємств займає прийняття рішень щодо дослідження 
процесів формування економічного потенціалу, особли-
востей його використання для підвищення рівня конку-
рентоспроможності підприємства, зумовленої мінливістю 
попиту та пропозиції, що ґрунтуються на якості продук-
ції та послуг. У цьому контексті вирішальне значення під 
час визначення бізнес-перспектив розвитку підприємства 
займає урахування змін у конкурентному середовищі, 
інших макро- і мікроекономічних чинників, наявністю 
або створенням конкретних переваг, що стають гарантом 
тривалого ефективного функціонування підприємства. 
Це, своєю чергою, зумовлює як формування економічного 
потенціалу підприємства, так і його використання для 
більш обґрунтованого формування окремих його склад-
ників, прогнозів щодо реалізації інтересів підприємства 
на різних сегментах ринку, розроблення планів та реаліза-
ції відповідних функціональних стратегій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Процесам 
формування та реалізації потенціалу підприємства як в 
аспекті формування й удосконалення його з системних 
позицій як здатності використовувати ресурси та мож-
ливості, так і визначенню та обґрунтуванню складників 

присвячено науковий доробок багатьох науковців. Дослі-
дженнями управління економічним потенціалом підпри-
ємств займаються такі науковці, як: О.В. Ареф'єва [1], 
О.В. Бачевський [2], В.З. Бугай [3], О.В. Булкакова [4], 
Р.С. Квасницька [6], М.А. Коваленко [7], Є.В. Лапін [9], 
В.В. Прохорова [12], Ю.М. Сафонов [13], А.А. Турило 
[14], О.С. Федонін [15] та ін. Однак сьогодні відсутнє 
трактування потенціалу підприємства в органічному 
поєднанні з іміджем та конкурентними перевагами. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування особливос-
тей формування економічного потенціалу підприємства з 
урахуванням чинників впливу макро- та мікросередовища 
на стратегічно важливі для нього складники, які представ-
лено у вигляді тривимірної моделі «економічна безпека – 
імідж – конкурентоспроможність». 

Результати дослідження. 
Сучасний період розвитку економіки країни супро-

воджується кризовими явищами, які спостерігаються 
в різних галузях та підприємствах. Зміни рівня неви-
значеності зовнішнього середовища спонукає підпри-
ємства до пошуку шляхів удосконалення його діяль-
ності через формування потенціалу та урахування 
особливостей як конкурентної переваги функціону-
вання на вибраних ринках. Саме потенціал як комп-
лексне поняття, що спирається на імідж підприємства, 
дає змогу враховувати динамізм уподобань та зміни у 
поведінці споживачів.
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Таблиця 1
Трактування науковцями поняття «потенціал»

Автори Роки Трактування

В.М. Архангельський 1983 Потенціал – засоби, запаси, джерела, які є в наявності і можуть бути мобілізовані для 
досягнення певної мети або вирішення певного завдання [15, с. 7]

І.М. Рєпіна 1998

Підприємницький потенціал – сукупність ресурсів, навичок та можливостей керівників, 
спеціалістів та інших категорій персоналу щодо виробництва товарів, здійснення послуг 
(робіт), отримання максимального доходу і забезпечення сталого функціонування та 
розвитку підприємства [15, с. 8]

Є.В. Лапін 2002
Економічний потенціал підприємства відображає реальну, фактичну здатність до 
створення максимального обсягу матеріальних благ з урахуванням конкретних ресурсних 
обмежень, збалансованості трудових і матеріальних ресурсів [9, с. 27]

О.С. Федонін, 
І.М. Рєпіна, 
О.І. Олесюк 

2004

Поняття «потенціал підприємства» полягає в інтегральному відображенні (оцінці) 
поточних і майбутніх можливостей економічної системи трансформувати вхідні ресурси 
за допомогою притаманних її персоналу підприємницьких здібностей в економічні блага, 
максимально задовольняючи в такий спосіб корпоративні та суспільні інтереси [15, с. 11]

Н.С. Краснокутська 2005 Потенціал підприємства можна визначити як можливості систему ресурсів і компетенцій 
[8, с. 7]

І.З. Должанська, 
Т.О. Загорна, 
О.О. Удалих

2006
Потенціал підприємства являє собою реальну або можливу здатність виконувати 
цілеспрямовану роботу [3, с. 13]

Б.Є. Бачевський, 
І.В. Заблодська, 
О.О. Решетняк

2009
Потенціал – це його властивість як носія штучного походження забезпечити очікуваний 
суб’єктом оцінки позитивний (або негативний) результат в існуючій системі зовнішніх 
обмежень з урахуванням здатності носія до розвитку [2, с. 114]

Ю.М. Сафонов, 
Н.С. Завізєна 2011

Потенціал підприємства – це наявні можливості, ресурси, запаси, що можуть бути 
використані для досягнення певної мети (завдань) і підтримки конкурентоздатності на 
ринковому просторі [13, с. 13]

А.А. Турило 2014
Потенціал підприємства за аналогією зі своїм родовим поняттям «потенціал» як первинна 
ознака сутнісних характеристик даного феномену відображає можливості розвитку 
підприємства [14, с. 66]

Р.С. Квасницька, 
М.В. Тарасюк 2017

Потенціал підприємства – це складна, цілісна система, яка включає наявні можливості, 
здатності та ресурси, які постійно знаходяться у взаємозв’язку та можуть бути використані 
для реалізації стратегічних, тактичних та поточних цілей підприємства [6, с. 75]

Джерело: складено за [7, с. 113]

У ринкових умовах поняття «потенціал підпри-
ємства» здобуває особливу актуальність як одна з 
основних характеристик стабільності підприємства і 
можливостей його подальшого розвитку. Сьогодні в еко-
номічній літературі не існує єдиного та однозначного 
трактування поняття потенціалу підприємства, безліч 
дискусій виникає з приводу визначення сутності мате-
ріальних ресурсів як його основи [17, с. 517]. Потен-
ціал підприємства дає йому змогу зменшувати впливи 
зовнішнього середовища та адаптувати внутрішнє до 
необхідних параметрів для підтримання безперервності 
виробничо-господарського процесу. 

У процесі аналізу трактувань категорії «потенціал» 
М.А. Коваленко та О.О. Іванець виділяють три підходи у 
розвитку сучасних уявлень: ресурсний, соціально спрямо-
ваний та результативний [7, с. 114]. Автори визначають, 
що ресурсна концепція є базовою у подальшому розвитку 
категорії «потенціал» та вона є основою розвитку інших 
концепцій та підходів до визначення, розуміння та уяв-
лення поняття «потенціал» як економічної категорії.

Представники ресурсного підходу Л.І. Абалкін, 
А.І. Анчишкін, І.І. Лукінов, Б.М. Молчанов, І.М. Рєпіна, 
Д.О. Черніков стверджують, що потенціал – це сукупність 
необхідних для функціонування або розвитку системи 
різних видів ресурсів.

Представники соціально-економічного підходу 
О.О. Гетьман, Є.В. Лапін, О.С. Сосненко уявляють 
потенціал як систему матеріальних та трудових чин-
ників (умов, складників), що забезпечують досяг-
нення мети виробництва. Основою для такого підходу 
є висловлювання К. Маркса про те, що засоби праці, 

предмет праці та робоча сила як чинники виробництва 
та елементи утворення нового продукту виступають як 
можливості, що підкреслює їх потенційний характер. 
Для перетворення цієї можливості на дійсність «вони 
мають з’єднатися». 

Представники результативного підходу розглядають 
потенціал як здатність комплексу ресурсів економіч-
ної системи виконувати поставлені перед нею завдання. 
Потенціал, на їхню думку, – це цілісне уявлення про 
єдність структури й функції об’єкта, вияв їх взаємо-
зв’язку. На цій основі робиться висновок про сукупні 
можливості підприємства виконувати певні завдання: що 
вдаліше склалася структура об’єкта, що більше відпові-
дають одні одним його структурні та функціональні еле-
менти, то вищими будуть його потенціал і ефективність. 
Слід додати, що така якісна характеристика, як імідж, є 
одним із найважливіших складників конкурентоспромож-
ності підприємства, базовою передумовою його успішної 
діяльності. А також може стати, з одного боку, результа-
том успішного управління підприємством та з іншого – 
передумовою подальшого підвищення його конкуренто-
спроможності.

Узагальнення трьох визначених підходів дає змогу 
стверджувати, що мають місце контекстність потенці-
алу для вдосконалення певних складників відповідно до 
сили впливу елементів середовища та здатність достатньо 
швидко реагувати на необхідність підвищення конкурен-
тоспроможності підприємства. Тому процес формування 
потенціалу підприємства може бути представлений у 
стратегічному та тактичному аспектах, які зображають 
площини та вектори його розвитку. 
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Формування потенціалу підприємства – це виявлення 
стратегічних можливостей, ресурсів і резервів потенці-
алу, здатних підвищити рівень конкурентоспроможності 
господарюючого суб'єкта. Варто враховувати, що сильні 
сторони є потенціалом підприємства, а слабкі – його 
резервом. Відповідно, завдання підприємства полягає у 
використанні сильних позицій за одночасного усунення 
слабких сторін [3, с. 30]. Слід додати, що формування 
стратегії підприємства ґрунтується з урахуванням силь-
них та слабких сторін, загроз та можливостей, які у цілому 
стають підставою для обґрунтування конкурентних пози-
цій за вибраними напрямами бізнесу. На нашу думку, 
резервом для підприємства є приховані або не виявлені 
ресурси, технологічні вдосконалення, способи організації 
праці, актуалізація їх компетенцій робітників, створення 
та підтримання іміджу.

Разом із тим існує думка, що в процесі формування 
економічного потенціалу підприємства варто враховувати 
такі основні його властивості: цілісність, динамічність, 
поліструктурність, взаємозв'язок і взаємодія елементів, 
складність, здатність до розвитку, унікальність, синер-
гійність [8, с. 10]. Невід’ємним складником формування 
економічного потенціалу в умовах динамічного серед-
овища є необхідність ураховувати саме його особливості 
функціонування на певних ринках, які характеризуються 
виробничим або споживчим попитом, усталеною техно-
логією галузі й із відповідними фінансовим і виробничим 
циклами, темпами оновлення засобів праці, сировини, 
матеріалів, якісними змінами потреб споживачів, місця 
іміджу під час вибору виробленої продукції самого під-
приємства. Так, Я.В. Хоменко та О.С. Резнікова зазна-
чають, що система внутрішніх чинників є найбільш зна-
чущою для забезпечення стійких конкурентних позицій 
підприємства, оскільки вони є об’єктом активного впливу 
з боку самого підприємства. Треба зазначити, що ці чин-
ники мають виражений галузевий характер та є спіль-
ними орієнтирами для всіх підприємств певної галузі. 
Виникнення та інтенсивність прояву зовнішніх чинників 
не залежать від діяльності підприємства і зумовлюються 
станом зовнішнього середовища [16, с. 157].

Разом із тим формування потенціалу підприємства має 
супроводжуватися аналізом актуального та необхідного 
профілю господарюючого суб'єкта через особливості його 
економічного забезпечення, розуміння, що для підпри-
ємств різних галузей економіки суттєво відрізняються як 
інтереси, так і вибір основних складників економічного 
потенціалу, що зумовлено специфікою функціонування, 
відмінностями стратегічних і тактичних цілей.

За результатами аналізу та для забезпечення зростання 
іміджу господарюючого суб’єкта під час формування еко-
номічного потенціалу підприємства слід приділити увагу 
загрозам та ризикам, які виникають у його макро- та 
мікросередовищі. 

Загрози та ризики макросередовища можна віднести 
до елементів непрямої дії, тобто вони переважно не пов’я-
зані з конкретним підприємством, але створюють неспри-
ятливе середовище для його функціонування та реалізації 
стратегічних та тактичних цілей. Загрози мікросередо-
вища – це елементи безпосереднього впливу на підпри-
ємство. До них можна віднести всіх учасників ринку та 
зацікавлених осіб.

Так, за результатами аналізу типів загроз та рівнів 
ризиків на підприємстві обґрунтовується політика забез-
печення безпеки й складається план дій. Так, В.В. Мізюк 
та С.Г. Мізюк пропонують структуру плану дій щодо 
забезпечення комплексного підходу до забезпечення 
безпеки на прикладі авіатранспортного підприємства 

у разі кризових ситуацій. Комплексний підхід стосу-
ється об’єднання умов захисту від загроз методом побу-
дови тривимірної моделі комплексної системи безпеки 
«ризики – заходи – витрати» [18, с. 63]. Таким чином, 
слід зауважити, що під час формування потенціалу під-
приємства необхідно враховувати всі види витрат на його 
збереження, що, своєю чергою, дасть підприємству змогу 
забезпечити економічну безпеку, стійкий імідж та підви-
щити конкурентоспроможність. 

Створенню виробничо-господарського образу під-
приємства, який приваблює до співпраці контрагентів, 
споживачів, потенційних працівників у ринкових умовах 
господарювання сприяє «імідж – як сукупність особли-
востей, які характеризують або ідентифікують певне під-
приємство, які зафіксовані в певних символах або формах 
інформації, які створюються компанією, цілеспрямовано 
передаються аудиторії в процесі комунікацій, фіксуються, 
сприймаються, розпізнаються й оцінюються суб’єктом, 
що належить до тієї чи іншої цільової аудиторії, а також, 
прийнявши форму стереотипу, посідають певне місце у 
свідомості й системі цінностей суб’єкта, визначають його 
подальші дії щодо даної компанії та її продукції». 

Органічне поєднання економічного потенціалу під-
приємства з його іміджем для посилення конкуренто-
спроможності з урахуванням позицій економічної без-
пеки сприятиме опануванню нових сегментів ринку, 
формуванню передумов вибору таких суб’єктів взаємо-
дії, як споживачі, постачальники, персонал, партнери, 
інвестори (рис. 1). 

Забезпечення сталого розвитку підприємства може 
ґрунтуватися на детальному аналізі факторів зовніш-
нього та внутрішнього впливу. Так, до факторів внутріш-
нього впливу віднесено такі: підвищення якості про-
цесу управління, спрощення реалізації управлінських 
рішень, зміцнення потенціалу підприємства, створення 
передумов залучення резервів підприємства, сприяння 
вдосконаленню компетенцій працівників, формування 
у працівників правил корпоративного стилю мислення, 
забезпечення позитивного морально-психологічного клі-
мату в колективі.

Вплив чинників зовнішнього середовища зумовлює 
як створення нових напрямів бізнесу, так і закріплення 
наявних зв’язків через формування позитивного іміджу 
підприємства в бізнес-середовищі, що, своєю чергою, 
стимулює інвесторів щодо вкладання коштів і сприяє 
інноваційній активності підприємств. Серед чинників 
зовнішнього впливу на економічну безпеку необхідно 
виділити здатність керівництва підприємства вчасно реа-
гувати на загрози зовнішніх та внутрішніх ринків, а саме 
забезпечити ділову дисципліну щодо постачальників та 
споживачів, що, своєю чергою, дає можливість підприєм-
ству формувати престиж і авторитет управлінського апа-
рату як у ділових колах, так і серед споживачів.

Систему інтересів підприємства у зовнішньому і 
внутрішньому середовищі створюють та підтримують 
вибрані суб’єкти взаємодії, для яких важливі цінності 
позитивного іміджу як підприємства, так і його потен-
ціалу. Через споживачів він формує лояльність покупців 
щодо вибору наступної покупки даної марки, дає змогу 
одержувати цінову премію під час придбання визначеної 
кількості одиниць товару, формує впізнаваність товару 
серед конкурентів, підвищує задоволеність від якості 
товару та послуги. 

Постачальники створюють передумови безперервної 
діяльності підприємства, дають змогу більш повно заван-
тажувати обладнання, що забезпечує необхідними ресур-
сами, знижувати маркетингові витрати на рекламу та інші 
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засоби просування товару, оскільки позитивний імідж сам 
сприяє їх прихильності, що, своєю чергою, збільшує жит-
тєвий цикл підприємства.

Неодмінним складником і вагомим чинником під-
вищення конкурентоспроможності підприємства та 
забезпечення економічної безпеки є його персонал, якій 
відрізняється наявними та здобутими компетенціями, 
підтримує корпоративну культуру, може брати участь в 
управлінні, прибутках і капіталі підприємства, що, таким 
чином, поліпшує задоволеність працівників також через 
моральне стимулювання. Саме такій підхід до форму-
вання кадрового потенціалу сприяє залученню нових ква-
ліфікованих кадрів та створенню умови для підвищення 
їхньої кваліфікації, що дає змогу підтримувати ефектив-
ність праці працівників та забезпечувати надання послуг 
на кращих умовах.

Розвиток партнерських відносин укріплює імідж під-
приємства з позиції ділового партнера з певною дисциплі-
ною постачання та розрахунків. Якщо вони відбуваються 
впродовж довгого часу, то це стає додатковою перевагою 
для обох сторін та можливістю взаємного доповнення 

конкурентоспроможності як підприємства, так і його еко-
номічного потенціалу. 

Через інвесторів підприємство підкреслює надійність 
своєї діяльності на ринку та здатності потенціалу вчасно 
реагувати на його виклики. Додатковими перевагами, 
які вони створюють, є формування інвестиційної при-
вабливості, збільшення ринкової вартості підприємства, 
можливості опанувати сучасні технології та активізувати 
впровадження нових товарів та послуг.

Висновки. Таким чином, на основі трактування сут-
ності й основних підходів до формування економічного 
потенціалу підприємства та за результатами аналізу різ-
них підходів до виокремлення складників економічного 
потенціалу підприємства запропоновано враховувати такі 
складники: економічну безпеку, імідж та конкурентоспро-
можність під час формування економічного потенціалу 
підприємства. Саме такий підхід дає змогу вчасно форму-
вати потенціал підприємства, адаптувати його складники 
відповідно до вимог ринкового середовища через орієнта-
цію на економічну безпеку з урахуванням інтересів різних 
зацікавлених сторін. 

Рис. 1. Фактори впливу на складники іміджу потенціалу підприємства
Джерело: складено за [18, с. 75; 79] 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
С ПОЗИЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В статье обобщены особенности формирования экономического потенциала с учетом его основных 
составляющих. Рассмотрены особенности управления экономическим потенциалом предприятия с учетом факторов 
влияния макро- и микросреды. Исследовано влияние экономической безопасности, имиджа и конкурентоспособности 
предприятия на формирование экономического потенциала предприятия.

Ключевые слова: потенциал, экономический потенциал, факторы внешней и внутренней среды предприятия, фор-
мирование потенциала предприятия, составляющие экономического потенциала предприятия, имидж, экономическая 
безопасность, конкурентоспособность.

SPECIFICS OF ENTERPRISE CAPABILITY DEVELOPMENT BASED ON ECONOMIC SECURITY
Summary. The paper justifies the specifics of enterprise economic capability development, taking into account the main 

components of such a capability. The authors consider the specifics of the enterprise economic capability management, taking 
into account the factors influencing the macro and micro environment. The authors also analyze the influence of economic se-
curity, image and competitiveness of the enterprise on the enterprise economic capability development.

Key words: capability, economic capability, factors of external and internal environment of an enterprise, enterprise capa-
bility development, components of enterprise capability, image, economic security, competitiveness.
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УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ  
НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТРУДОВОЇ МОТИВАЦІЇ 

Анотація. Проаналізовано еволюцію орієнтації менеджменту на поведінкову модель підприємства. Визначено сут-
ність поняття «управління трудовою поведінкою персоналу». Виділено внутрішні чинники індивідуальної трудової 
поведінки людини. Побудовано схему мотивації трудової поведінки персоналу підприємства. Представлено процес мо-
тивації трудової поведінки працівника на підприємстві.

Ключові слова: управління персоналом підприємства, поведінка, трудова поведінка персоналу, трудова мотивація, 
промислове підприємство.

Вступ та постановка проблеми. Серед багатьох 
практичних проблем менеджменту виробничих організа-
цій в останні роки особливого значення набула проблема 
ефективного управління персоналом. Хоча цей напрям 
менеджменту вже давно став спеціалізованим, сьогодні 
найбільш актуальним є його поведінковий аспект. Як пока-
зують дослідження останніх років, саме у цих особливос-
тях закладений величезний особистісний потенціал, ігно-
рування якого стає небезпечним для підприємства. Саме 
із цих позицій потребує наукового обґрунтування перелік 
чинників, які впливають трудову поведінку працівників 
виробничої організації, розроблення нових мотиваційних 
механізмів її впорядкування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методоло-
гічні засади дослідження управління поведінкою персо-
налу було закладено в наукових працях таких видатних 
учених, як Г. Беккер, Т. Веблен, Д. Мак-Грегор, К. Маркс, 
А. Маслоу, Е. Мейо, Г. Саймон, Ф. Тейлор та ін. Вагомий 
внесок у розроблення теоретичних і практичних засад 
управління поведінкою персоналу зробили такі вітчизняні 
та зарубіжні вчені: Д. Аккер, І. Бажин, К. Девіс, М. Доро-
ніна, Т. Лепейко, Л. Маллінз, М. Наумов, Д. Ньюстром, 
О. Синицька, В. Ядов, О. Ястремська та ін.

Процес трудової мотивації широко висвітлено в пра-
цях зарубіжних авторів: Б. Адамса, М. Армстронга, 
В. Бовикіна, В. Білоцерковського, Ю. Булигіна, В. Волков-
ського, В. Вилюнаса, Ю. Грибіна, Л. Дякова, Б. Карлоффа, 
М. Круглова, Л. Латишева. У наукових колах України 
окремі питання цiєї проблеми знайшли своє висвітлення в 
роботах Д. Богині, Г. Головченка, В. Гриньової, М. Доро-
ніної, В. Шпалинського, А. Гошка, Є. Глухачова, Г. Наза-
рової, Т. Хомуленко, С. Клімова, А. Колота, О. Куценка, 
С. Лисенка, Л. Лутай, О. Ястремської.

Аналіз поданих у літературі концепцій дав змогу 
оцінити проблему управління поведінкою персоналу в 
різних системах координат і зробити висновок, що мето-
дичне забезпечення вирішення цієї проблеми в організа-

ції потребує уточнення в частині використання мотивації 
персоналу. Недостатньо дослідженою залишається така 
проблема, як методичне забезпечення управління пове-
дінкою персоналу на засадах трудової мотивації.

Метою статті є подальший розвиток теоретико-мето-
дичних засад управління трудовою поведінкою персоналу 
підприємства на засадах застосування системи трудової 
мотивації.

Результати дослідження. 
Інноваційний та інформаційний характер сучасного 

виробництва, його висока наукоємність зумовили необ-
хідність уведення в дію нових характеристик персоналу 
організації, підвищили значущість не тільки розвитку 
його вмінь, навичок та особистісних характеристик, а й 
доповнилися вимогами до його трудової поведінки. При 
цьому і модель організації стала інтенсивно збагачува-
тися її поведінковим варіантом, що досить переконливо 
довів Д. Красовський, подаючи еволюцію співвідношення 
механічної і поведінкової моделей організації (рис. 1) 
[1, c. 342].

З рис. 1 видно, що автор у цілому не заперечує вико-
ристання традиційної моделі менеджменту. На його 
думку, вона не повинна виключатися повністю з уваги 
менеджерів, але сьогодні її необхідно інтенсивно допо-
внювати механізмами управління поведінкою персоналу.

Слід зауважити, що поведінка як особлива характерис-
тика трудового ресурсу стала об’єктом уваги економіч-
ної теорії ще на початку XX ст. Даний науковий напрям 
отримав розвиток у США в межах концепції соціального 
контролю над економікою, здійснюваного різними мето-
дами. Теорії американських учених поклали початок 
новому напряму економічної думки, який сьогодні при-
йнято називати інституціоналізмом, головною ознакою 
якого є збагачення предмету економічної науки [2, с. 333]. 
Прихильники цього напряму визначили за необхідне 
досліджувати поряд з економічними соціальні та психо-
логічні умови й аспекти існування економічних процесів. 
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Збагачення предмету економічної теорії й зумовило появу 
в полі зору економістів категорії «поведінка». Відомий 
теоретик, засновник соціально-психологічного інституці-
оналізму Т. Веблен критикував сучасну йому економічну 
науку за те, що вона не розглядала людину як особис-
тість, яка знаходиться у визначеному соціокультурному 
середовищі, і не вивчала еволюцію цього середовища. 
Він уперше запропонував розглядати людину – носія 
трудового потенціалу – як біосоціальну істоту, вроджені 
інстинкти і придбана психологія якої формують її пове-
дінку в економічній сфері [3, с. 283].

Саме інституціоналізм, а також біхевіоризм стали 
основою для виникнення, розвитку й виокремлення 
нової галузі економічної науки – науки про організаційну 
поведінку [2; 3]. Головною її метою стало розширення 
за допомогою наукових методів уявлень про всі аспекти 
поведінки в організаційному середовищі, оволодіння 
навичками управління поведінки людей, їх удосконалю-
вання [4, с. 15]. Основними в трудовому процесі завдан-
нями цієї науки є: систематизований опис поведінки 
людей у процесі праці; пояснення причин учинків інди-
відів у певних умовах; передбачення поведінки персоналу 
в майбутньому. 

Трудова поведінка як форма трудової активності 
набагато складніша порівняно з трудовою діяльністю, 
оскільки, з одного боку, підпорядковується нормам 
середовища, а з іншого – має складну, непередбачувану 
структуру. При цьому поведінка творчого працівника у 
трудовій сфері важко впорядковується і контролюється, 
оскільки він самостійно вибирає альтернативні варіанти 
вчинків. Характер трудової поведінки свідчить про те, 
як людина сприймає колектив, як визначає своє місце і 
роль у ньому, що вибирає за орієнтир для реалізації про-
фесійного потенціалу. Творчий працівник виконує свою 
роботу, усвідомлюючи і порівнюючи соціокультурні й 
нормативні компоненти трудової ситуації із власними 
інтересами, потребами та професійними можливостями. 
Інакше кажучи, людина мотивує свою трудову поведінку, 
«пропускаючи» зовнішні чинники через свою свідомість. 
У зв’язку із цим сутність трудової поведінки працівника 
відображається не тільки у створенні продукту, а й у від-
творенні фізичних і духовних сил, розширенні знань, роз-
витку навичок, умінь (рис. 2) [5, с. 164]. 

Вчені пропонують різні варіанти класифікації трудової 
поведінки. Серед її різновидів в умовах посилення дина-
мічності середовища господарювання на особливу увагу 
заслуговує інноваційний варіант. Його особливість поля-
гає у подоланні екстремальних ситуацій нетрадиційними 

засобами. По відношенню до вирішення проблем орга-
нізації, яка надала робоче місце працівнику, інноваційна 
поведінка може бути як конструктивною, так і деструк-
тивною. Для того щоб забезпечити конструктивність 
інноваційної поведінки творчого працівника чи групи 
таких працівників, у першу чергу необхідно обґрунтувати 
спосіб діагностики її характеру. 

Для характеристики індивідуальної трудової пове-
дінки людини застосовуються такі конструкти: рівень 
активності (енергійність і ініціативність); емоційна вираз-
ність (сила й характер афектів); стабільність (статичність 
проявів у різний час і за різних ситуацій); усвідомленість 
(розуміння своєї поведінки, здатність пояснити її сло-
вами); динамічність (самоконтроль); гнучкість (зміна 
поведінки у відповідь на зміну зовнішнього середовища) 
[6, с. 7]. Обидві запропоновані класифікації описують 
зовнішній прояв трудової поведінки людини. Однак для 
управління нею слід зважати і на внутрішні її чинники, 
які зумовлюють цілеспрямованість людини. Їх аналіз зро-
блено в роботі М. Армстронга [7, с. 144]. В узагальненому 
виді вони представлені на рис. 3.

Зміст цих чинників можна деталізувати так: компе-
тентність – здатності й навички; Я-концепція – концеп-
туальна база, від якої залежить, як людина сприймає 
навколишнє середовище; очікування – чого людина чекає 
від власної поведінки й поведінки інших; цінності – що 
людина вважає важливим; плани саморозвитку – цілі, які 
людина ставить перед собою, і плани, які вона складає для 
досягнення цих цілей.

Ефективність управління поведінкою персоналу і най-
більш повна реалізація поставлених цілей багато в чому 
залежать від вибору варіантів побудови самої системи 
управління поведінкою персоналу підприємства, пізнання 
механізму його функціонування, вибору найбільш опти-
мальних технологій і методів роботи з людьми.

В основі управління поведінкою персоналу лежить 
визначення траєкторії розвитку системи й регулювання 
його поведінки в динаміці відповідно до розвитку зовніш-
нього оточення, внутрішніх суперечностей, завдань під-
приємства (організації, фірми) як виробничо-господар-
ської системи.

Стосовно до персоналу підприємства управління 
означає розроблення т реалізацію управлінського впливу 
на сукупність характеристик трудового потенціалу пра-
цівника й колективу для узгодження їх як із поточними 
завданнями функціонування підприємства, так і зі страте-
гією його розвитку, необхідністю повного використання 
можливостей, пов’язаних із роллю людського чинника в 
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Рис. 1. Еволюція орієнтації менеджменту на поведінкову модель підприємства 
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сучасному виробництві. Тому управлінські рішення спря-
мовані не тільки на окремих працівників як елементи 
системи, а й на підтримку виробничих взаємозв’язків між 
ними, на саму структуру системи, її пропорції, на пове-
дінку системи у цілому, її розвиток (рис. 4).

Оцінка стану системи, її зміна під дією будь-якого 
ухваленого управлінського рішення вимагають саме вра-
хування цих зв’язків, попередження негативних наслідків 
на різних рівнях. А оскільки оперативно забезпечити його 
важко, необхідно орієнтуватися на методи управління, 
що забезпечують або заохочують процес самоорганіза-
ції. Разом із тим варто враховувати й таку особливість 
системи: реакція на ситуацію, що виникає під впливом 
внутрішніх і зовнішніх чинників, часто не буває негай-
ною, навіть оперативно вжиті заходи можуть позначитися 
лише через певний час (часовий лаг) [8, с. 64].

Механізм управління трудовою поведінкою є систе-
мою органів управління, засобів і методів, спрямованих 
на задоволення потреби підприємства в робочій силі 
необхідної кількості, якості й до певного часу. Цілі управ-
ління досягаються шляхом реалізації певних принципів і 
методів.

В управлінні трудовою поведінкою працівників як 
процесі виділяються такі функції управління [9, с. 6–7]:

– планування – визначення цілей управління, засо-
бів їх досягнення, моделювання й прогнозування об'єкта 
управління; 

– організації – роботи з комплектування кадрів: профо-
рієнтація, профвідбір, залучення робочої сили, наймання, 
розміщення на робочих місцях, професійна підготовка, вдо-
сконалення організації праці, поліпшення умов праці тощо;

– регулювання – міжцехове, міжпрофесійне й кваліфі-
каційний рух робочої сили, зміна чисельності персоналу, 
рівня заробітної плати;

– контролю – контроль чисельності, раціональності 
використання, відповідності займаній посади, виконання 
кадрових наказів;

– обліку – одержання інформації про зміну складу пер-
сон.

Щоб ефективно управляти, необхідно знати механізм 
функціонування досліджуваного процесу, всю систему 
чинників, що викликають його зміни, а також засоби 
впливу на них. Отже, можна говорити про певний меха-
нізм функціонування системи управління поведінкою 
працівників і про використання різних інструментів 
впливу на працівника, тобто про певну технологію роботи 
з кадрами. У найбільш загальному вигляді технологія 
являє собою прийоми, навички або послуги, застосову-
вані для здійснення певних змін у будь-якому матеріалі. 

Формування колективу, його чисельний і професійний 
склад, якісні характеристики, пов’язані з ними очікування 
працівника й можливості їх реалізації, результати діяль-
ності колективу залежать від таких зовнішніх чинників, 
як місце розташування підприємства, чинні закони й нор-
мативні акти, економічний стан підприємства й економіки 
у цілому (система компенсацій, розвиненість соціального 
захисту, податки, інфляція тощо). 

Рис. 3. Внутрішні чинники індивідуальної  
трудової поведінки людини 

Рис. 2. Визначення змісту поняття «управління трудовою поведінкою»
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ТРУДОВА ПОВЕДІНКА 
Регульований комплекс функціональних дій і усвідомлених учинків індивіда, 
пов’язаних із проявом його професійних, ділових, особистісних здібностей у 
процесі трудової діяльності, що залежать від виконання ним індивідуальних 
обов’язків у межах певного робочого місця та реалізації своїх професійних 

можливостей та інтересів в організації 
 

ПРАЦЯ  
Свідома діяльність людини, спрямована 
на перетворення предметів природи і їх 
застосування для задоволення власних 

потреб 
 

ПОВЕДІНКА 
Сукупність дій і вчинків індивіда, що 

визначають спрямованість  та 
інтенсивність реалізації людського 

чинника  у процесі певної діяльності 

УПРАВЛІННЯ 
Вид діяльності, який передбачає систему 

скоординованих дій суб’єкта на об’єкт для 
досягнення певної організаційної мети 

 

ПРАЦІВНИК 
Фізична особа, яка працює на підставі 
трудового договору на підприємстві, в 

установі, організації чи у фізичної особи, 
яка використовує найману працю 

 

УПРАВЛІННЯ ТРУДОВОЮ ПОВЕДІНКОЮ  
Цілеспрямований вплив організації на об’єкт трудової діяльності, 

який реалізує свої здібності до трудової діяльності залежно від 
професійних, ділових, особистісних якостей для задоволення 

власних потреб, виконання завдань виробничого процесу і 
досягнення загальних цілей підприємства 
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Поняття про сутність соціально-економічної моти-
вації та процес управління трудовим поводженням 
працівника підприємства становлять основу розуміння 
механізму соціально-економічної мотивації персоналу 
підприємства, який формується в рамках організа-
ції з урахуванням чинників зовнішнього середовища, 
цілей організації, якісних і кількісних характеристик 
працівників, якості менеджменту персоналу (рис. 5) 
[10, с. 213–217].

Не менший вплив справляють чинники, що діють 
безпосередньо на підприємстві: застосовувані техніка і 
технологія, організаційний рівень виробництва та управ-
ління, стан трудової й технологічної дисципліни, орга-
нізація й умови праці, правила та нормативні акти вну-
трішнього трудового розпорядку, система винагороди за 
працю, мотивація трудової діяльності, культура виробни-
цтва й взаємин.

Мотиваційний механізм базується на таких чинни-
ках, як система формальних процедур і правил вико-
нання функцій та робіт, призначених для досягнення 

цілей підприємства й подання менеджменту про реальні 
інтереси, мотиви, потреби працівників, засоби їх задово-
лення, значущих цінностях і нормах поведінки. Сьогодні 
немає однозначних тлумачень мотиваційного механізму. 
На нашу думку, мотиваційний механізм – це комплексна 
система важелів, інструментів впливу на працівників для 
досягнення цілей підприємства.

Мотиваційний механізм будується з урахуванням осо-
бливостей працівників підприємства, що включають у 
себе соціально-економічні потреби, інтереси, ціннісні 
орієнтації. На нашу думку, в управлінні поведінкою пер-
соналу важливо знати, які цілі можуть бути досягнуті за 
допомогою тих чи інших засобів впливу мотиваційного 
механізму, як і через що воно здійснюється.

Висновки. Отже, управління трудовою поведінкою 
працівників повинне забезпечити сприятливе середо-
вище, в якому реалізовувалися б творчі можливості пра-
цівників, розвивалися їхні здібності. У підсумку люди 
повинні одержувати задоволення від виконуваної роботи 
й суспільного визнання своїх досягнень.

Рис. 4. Схема мотивації трудової поведінки персоналу підприємства
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УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ПЕРСОНАЛА  
НА ПРИНЦИПАХ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ

Аннотация. Проанализирована эволюция ориентации менеджмента на поведенческую модель организации. Опре-
делена сущность понятия «управление трудовым поведением персонала». Выделены внутренние факторы индиви-
дуального трудового поведения человека. Построена схема мотивации трудового поведения персонала организации. 
Представлен процесс мотивации трудового поведения работника на предприятии.

Ключевые слова: управление персоналом, поведение, трудовое поведение персонала, трудовая мотивация, про-
мышленное предприятие.

MANAGEMENT OF LABOR BEHAVIOR OF PERSONNEL  
ON THE REALIZATION OF THE SYSTEM OF LABOR MOTIVATION

Summary. The evolution of management orientation on the behavioral model of organization is analyzed. The essence of 
the concept of “management of labor behavior of the personnel” is determined. Internal factors of individual labor behavior of 
a person are distinguished. The scheme of motivation of work behavior of the personnel of the organization is constructed. The 
process of motivation of worker's behavior at the enterprise is presented.

Key words: personnel management of the enterprise, behavior, labor behavior of personnel, labor motivation, industrial 
enterprise.
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ЕКОЛОГІЧНИЙ БРЕНДИНГ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА  
КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Анотація. У роботі розглянуто вплив екологічного брендингу на становлення концепції сталого розвитку в умо-
вах зміни споживчих трендів на більш довкільно орієнтовані. Проаналізовано рівень залучення брендів у створення 
культури сталого споживання з урахуванням їхнього впливу на свідомість споживача. Пояснюється значення еколо-
гічного бренду як одного з чинників реалізації стратегії сталого розвитку. Описано переваги та недоліки активного 
використання брендів як інструментів стратегії сталого розвитку. Визначена важливість контрольованого підходу до 
даного процесу. 

Ключові слова: екологічний бренд, сталий розвиток, стале споживання, корпоративна соціальна відповідальність, 
додаткова вартість, споживча поведінка.

Вступ та постановка проблеми. Останнє століття 
характеризувалося різким пришвидшенням розвитку 
людства на шляху до індустріального, високотехнологіч-
ного суспільства. Такі темпи виробництва потребували 
залучення великої кількості ресурсів та використання 
масштабних територій. Стає зрозумілим, що подальше 
одностороннє, егоїстичне відношення до навколишнього 
середовища не є раціональним та не відповідатиме дов-
гостроковим цілям формування благополучного суспіль-
ства. Негативний вплив, здійснений на глобальному рівні 
на земельні та водні ресурси, повітря, рослинний та тва-
ринний світ, не може не впливати на здоров’я та добробут 
людини, оскільки людина сама є безпосереднім учасни-
ком екосистеми. 

Зміна суспільного настрою щодо збереження навко-
лишнього середовища призвела до змін у виробничій 
та маркетинговій діяльності компаній, у тому числі й до 
активного використання екологічних брендів як одних з 

основних інструментів формування купівельної поведінки 
споживача. Хоча бренди критикуються за заклики до над-
споживання, неможливо не враховувати їхній постійно 
зростаючий вплив на свідомість споживачів та потенціал, 
який можна використати для поширення довкільно орієн-
тованих ідей та цілей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у дослідження науково-методологічних аспектів 
екологічного брендингу здійснили такі відомі зарубіжні 
науковці, як А. Аакер, Б. Херауд, Н. Саркар, М. Руссо, 
С. Флянц. Серед вітчизняних учених необхідно виділити 
праці О. Зозульова, С. Гаркавенко, С. Ілляшенко. Пробле-
матику відносин брендингу та сталого розвитку розгля-
дали у своїх роботах Дж. Оттман, Е. Стеффорд, К. Пітті, 
А. Арвідссон. Проте вплив екологічного бренду на фор-
мування сталого та довкільно-орієнтованого суспільства 
часто розглядається виключно з негативного боку або ж 
не оцінюється повною мірою.
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Метою статті є обґрунтування ролі екологічного брен-
дингу в реалізації стратегії сталого розвитку і визначення 
можливостей та ризиків для підприємств та суспільства.

Результати дослідження.
Як показала практика, регуляція окремих випадків 

забруднення довкілля не приносила видимих результатів 
через її вибірковість та обмеженість [1, c. 15, 13, c. 131]. 
Цілі території винищувалися разом із корінними жите-
лями, деякими видами тварин та рослин, у містах спосте-
рігалося погіршення якості повітря, питної води. Збитки 
від неконтрольованого використання ресурсів планети 
могли поставити під питання попередні технологічні 
досягнення. Як результат, у 90-х роках ХХ ст. виникає 
концепція стабільного розвитку людства, тобто розви-
тку, який задовольняє потреби сучасних поколінь та не 
обмежує можливості майбутніх поколінь задовольняти 
власні потреби [3, c. 9]. Її основна мета – збереження 
та відновлення довкілля не лише в ситуації «сьогодні та 
зараз», а з орієнтацією на майбутнє. Концепція сталого 
розвитку базується на трьох основних аспектах: 1) еко-
номічному – виготовлення основних товарів та послуг 
на постійній основі, підтримка контрольованого рівня 
державного та зовнішнього боргу та уникнення край-
ніх галузевих дисбалансів; 2) екологічному – підтримка 
стабільної ресурсної бази, збереження біорізноманіття, 
врівноваження вмісту атмосфери та інших елементів еко-
системи, які не класифікуються як економічні ресурси; 
3) соціальному – дотримання справедливого розподілу, 
надання соціальних послуг, гендерна рівність, політична 
підзвітність тощо [15, с. 6]. 

Об’єктивна деградація навколишнього середовища 
є беззаперечною, пересічна людина може помітити її 
навкруги самостійно та через засоби масової інформа-
ції. Починаючи з 1950-х років було виготовлено понад 

9 млрд. т пластику та лише 9% із них підлягає переробці 
[6]. Лише у поточному році провідні видання широко 
висвітлювали проблему небезпечного смогу в Китаї, 
отруйного повітря в Нью-Делі, розливу нафти на 101 кв. 
км у Східно-Китайському морі та багато інших [16; 14]. 
Бізнес не може залишатися осторонь настроїв у сус-
пільстві, адже підвищення уваги до екологічних питань 
впливає на відношення до споживання. Зміна способу 
життя призводить до нових споживчих потреб та бажань. 
Покупці хочуть знати складники та спосіб виготовлення 
продукту, загальне відношення компанії-виробника до 
стабільного ведення бізнесу [9]. 

Розповсюдження ідеї стабільного розвитку сприяло 
підвищенню рівня екологічної свідомості споживачів. 
Через значне посилення громадської думки щодо про-
блем, пов’язаних із довкіллям, уряди країн та керівники 
корпорацій змушені приділяти більше уваги екологічним 
питанням. Змінам підлягає і поведінка окремих особис-
тостей. Згідно з дослідженнями, проведеними Ipsos Global 
Trend у 2016 р., у всьому світі більшість людей уважає, що 
підтримка звичного стилю життя більше не є можливою, 
в іншому разі це прямий шлях до екологічної катастрофи. 
Опитування, яке охопило 22 країни, показало, що в серед-
ньому 78% населення розуміють потребу екологічних 
регулятивних дій (рис. 1).

На основі такого високого показника можна вважати, 
що екологічно свідомий спосіб життя – це не тимчасова 
тенденція, а ознака зміни загальних людських цінностей 
у бік екологічної безпеки. Сучасне підприємство не може 
дозволити собі ігнорувати екологічну стабільність як 
одну з основних ринкових стратегій. На основі спожив-
чих настроїв та методів ведення конкуренції екологічність 
усе частіше впливає на частку ринку та на лояльність до 
бренду. Досліджено, що 75% покупців нададуть перевагу 

Рис. 1. Відсоток респондентів, які вважають, що екологічна катастрофа є неминучою, 
якщо не змінити відношення до виробництва та споживання [7, с. 125]
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тій компанії, про яку відомо, що вона докладає значних 
зусиль для ведення екологічно свідомої діяльності, та 
72% опитуваних цікавляться, що саме компанії роблять 
для підтримки екологічної стабільності [10, c. 12]. 

Таке споживче відношення спонукає виробників до 
запровадження нових методів ведення екологічного біз-
несу та всебічного висвітлення власної довкільної діяль-
ності. Чим більше люди дізнаються про шкідливий вплив 
хімічних речовин у повсякденних продуктах, тим більше 
зацікавлені в підтвердженні виробниками безпечності 
виготовлених товарів для здоров’я не тільки окремої осо-
бистості, а й для довкілля загалом як турботу про майбутнє 
благополуччя суспільства. Бренди оголошують стратегію 
зниження відходів та використання натуральної сировини 
(в ідеалі доступної для переробки) як пріоритетну.

Зокрема, набирає обертів виробництво замкнутого 
циклу: продукти створюються з урахуванням можли-
вості їх переробки наприкінці терміну використання. 
Виробник контролює весь процес, отримані після пере-
робки матеріали використовується під час виготовлення 
нової продукції. Серед компаній, які частково реалізували 
виробництво закритого циклу, – Xerox, AMD, Coca-Cola, 
Bosch, H&M. Також вирішується проблема зниження 
якості сировини після її переробки у зв’язку з порушен-
ням структурної цілісності матеріалу (down-cycling) на 
користь технологій, якій дають змогу повторно вико-
ристовувати продукцію без критичного впливу на неї 
(up-cycling) [8, c. 4].

Компанії активно шукають нові методи ведення кон-
курентної боротьби у сфері екологічного виробництва для 
можливості включення власних брендів у «зелений» спи-
сок. Дослідження у сфері поведінки споживачів показу-
ють, що позиціонування бренду як довкільно безпечного 
підвищує ймовірність його купівлі. Наявність екологіч-
них характеристик розглядається як додаткова цінність 
під час вибору між товарами-конкурентами в одній ціно-
вій категорії.

Організація Green Brand International визначає еколо-
гічний бренд як такий, що дотримується обіцянок щодо 
концепції сталого розвитку, або ж вивчає та використо-
вує нові методи у сфері охорони навколишнього серед-
овища і сталого корпоративного управління. Вони також 
надають перелік дій, що можуть характеризувати бренд 
як екологічний: збереження енергії; зменшення та запо-
бігання викидам вуглекислого газу чи інших шкідливих 
субстанцій; зменшення або уникнення відходів; захист 
та збереження природних ресурсів; захист природнього 
середовища існування; використання альтернативних 
ресурсів енергії; навчання співробітників згідно з прин-
ципами захисту навколишнього середовища та сталого 
розвитку; виробництво їжі та фармацевтичної продукції 
згідно з чіткими біологічними/екологічними критеріями; 
інформування споживачів щодо впливу на довкілля під 
час використання продукції; надання інформації, яка під-
тверджує екологічні зобов'язання компанії в рамках своєї 
корпоративної місії [18].

Екологічний брендинг дає змогу компанії отримати 
низку переваг безпосередньо у фінансовій сфері: збіль-
шення частки ринку, закріплення конкурентних пози-
цій, здобуття додаткової цінності. Проте з екологічного 
погляду вплив маркетингу часто критикується, адже його 
мета – збільшення прибутку, у тому числі й через під-
вищення темпів виробництва. Окремі автори основною 
причиною надмірного споживання називають саме агре-
сивні маркетингові технології [4, c. 46]. Зокрема, відома 
екологічна організація World Wildlife Fund (WWF) пого-
джується з негативним впливом брендів на споживчу 

культуру та стверджує, що «вони є лише «прикриттям» 
нераціональної поведінки та впливають на зростання 
рівня споживання» [11]. Крім того, великі корпорації кри-
тикуються через «окупацію» ніш, які раніше були осно-
вою стабільного розвитку, та перетворення їх на ще одну 
особливість своїх брендів.

Незважаючи на наявний скептицизм щодо марке-
тингу та брендингу як чинників стабільного розвитку, все 
частіше економісти приходять до висновку, що створення 
довкільно безпечного ринку потребує активного залу-
чення бізнесу [20, с. 28]. Бренди повинні будувати міцні 
відносини з покупцями і тим самим знаходити шляхи до 
запровадження реального сталого стилю споживання. 
В ідеалі бренди мають бути інструментами інтеграції 
сталого розвитку, які забезпечують емоційний та соці-
альний комфорт.

Сьогодні споживання максимально фокусується на 
брендах, люди використовують їх у процесі самоіденти-
фікації чи групової ідентифікації. Покупець тепер не сто-
їть наприкінці процесу створення та просування бренду, а 
створює з ним конкретні постійні зв’язки. У діалозі, який 
раніше контролювався компаніями, ініціатива йде саме 
від клієнта (індивідуально чи через колективні знання).

Успіх екологічного бренду полягає у його співвідно-
шенні з ідеями та потребами суспільства, які становлять 
основу сталого розвитку, надають відчуття значущості та 
створюють соціальні зв’язки. 

Зацікавлення споживачів у поліпшенні власного 
здоров’я та здоров’я майбутніх поколінь підвищує увагу 
до екологічних брендів. Дослідницька компанія Millward 
Brown оприлюднила результати опитування, згідно з яким 
позиціонування бренду як екологічного значною мірою 
впливає на 39% споживачів під час прийняття рішення 
про купівлю, 38% заявили, про незначний вплив, 21% 
опитуваних не зважають на довкільно безпечне позиціо-
нування продукції і лише 2% негативно сприймають еко-
логічну спрямованість бренду.

Загалом 77% споживачів позитивно оцінюють бренди, 
що асоціюються з екологічністю та дбайливим ставлен-
ням до довкілля, та приділяють такій продукції більше 
уваги серед товарів-аналогів. Окрім того, екологічне пози-
ціонування бренду визвало негативну реакцію лише у 2% 
опитуваних, що може свідчити про схильність із довірою 
відноситися до продукції із «зеленим» маркуванням. 

Окремо варто зазначити, що мотиви покупців зміщу-
ються від егоїстичних (бажання краще виглядати та почу-
ватися, бути прикладом високої моралі тощо) до альтруїс-
тичних, зокрема 51% опитаних зазначили, що вибирають 
екологічні бренди задля збереження довкілля у задовіль-
ному стані для майбутніх поколінь [5, c. 11].

Етичні та екологічні переконання впливають на 
форму споживання, перетворюючи його на безпечніше 
для довкілля: споживачі зосереджуються на оптимізації 
результатів придбання, використання та утилізації виро-
бів з екологічного, соціального та економічного поглядів 
[17, c. 22]. Таким чином, вибираючи певний бренд, поку-
пець фокусується не лише на функціональних та емоцій-
них критеріях, а й на корпоративній соціальній відпові-
дальності (КСВ) компанії.

Великі корпорації публічно заохочують програми 
КСВ задля поліпшення власної репутації та завоювання 
довіри. Бренд виступає методом передачі повідомлення 
від виробника (продавця) до споживача, трансмітером 
цінностей та переконань (рис. 2). 

Спільні цінності між споживачами та компаніями, 
яким вони довіряють, відіграють важливу мотиваційну та 
надихаючу роль у корпоративному житті та житті індиві-



18

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 22, частина 1 • 2018

дуума, створюють стійку основу для прийняття рішення 
про купівлю. Бренд стає платформою для появи спільної 
мети та кроків її досягнення. А. Арвідсон писав, що вар-
тість бренду полягає в «етичному профіциті» для суспіль-
ства у цілому, розуміючи під цим вартість, створену на 
основі етики, або можливість будувати ефективні та зна-
чимі зв’язки, які базуються на тому, що члени спільноти 
визначають як свої цінності [2, с. 275]. Позиціонування 
бренду на підставі значимих для потенційних покупців 
характеристик та переконливе слідування вибраним шля-
хом створюють міцне підґрунтя для формування лояль-
ності клієнтів.

Із цього випливає, що бренд повинен задовольняти 
інтереси спільноти та перетворювати їх на ринкові про-
позиції. Зростаюча потреба в питній воді, виснаження 
ресурсів, забруднення повітря призводять до збільшення 
попиту на продукти, що позиціонують себе як одне з 
часткових вирішень екологічних проблем. Водночас про-
водиться інформування про стан довкілля, можливі зміни, 
які здатна здійснити пересічна людина, споживачів заохо-
чують стати частиною спільної високої мети. Довкільно 
орієнтовані бренди, що успішно функціонують на ринку, 
все більше звертають увагу покупців на екологічні та 
соціальні проблеми і на можливості їх вирішення. Своєю 
чергою, активна дискусія навколо сталого споживання 
змінює пріоритети під час вибору бренду.

Деякою мірою тут є й певний ризик, адже підвищене 
значення бренду в просуванні сталого розвитку може зне-
цінювати саму концепцію та ставити її на задній план як 
лише одну з багатьох характеристик. Компанії, прикрива-
ючись діями, орієнтованими на вільний вибір споживача, 
та етичними принципами, посилюватимуть корпоратив-
ний вплив та можуть отримати домінантне положення в 
дискусіях навколо сталого розвитку. Тобто саме поняття 
сталого споживання може формулюватися компаніями у 
вигідному для них світлі.

Ринок екологічно безпечних товарів формується в 
результаті інформованого споживчого вибору, переосмис-
лення проблемних боків виробництва, що потребує вели-
ких суспільних зусиль та часових затрат. Незважаючи 
на наявні ризики, використання брендів як інструментів 

сталого розвитку може значно пришвидшити цей про-
цес. Інтегрування дискусій навколо сталого розвитку у 
брендовий капітал створює стимули для компаній ставати 
активнішими у просуванні екологічного та етичного спо-
живання. Перевагами такого підходу є швидкість, керова-
ність, стабільність, а отже, більш практичне та нагальне 
вирішення наявних питань.

Бренди є інструментами реального розвитку сталих 
ринків. Вони допомагають підвищити суспільну інфор-
мованість та збільшити прибутки на ринку екологічних 
товарів, у тому числі й для невеликих підприємств, адже 
надають їм можливість ефективно використовувати еко-
логічно безпечні підходи до бізнесу з меншими втратами, 
розширити сферу впливу.

Ребрендинг наявних та створення нових брендів з 
акцентом на їх екологічність повинен стати основою для 
інновацій та отримання конкурентних переваг. Цей про-
цес матиме позитивні наслідки для компаній, споживачів 
та сталого розвитку суспільства у цілому. Проте необ-
хідно розуміти, що абсолютний бренд-орієнтований під-
хід може мати короткостроковий ефект, якщо не буде під-
кріплений додатковими діями.

Висновки. Впровадження концепції сталого розвитку, 
підтримка та вдосконалення стану навколишнього серед-
овища розглядаються як завдання першочергово зна-
чення. Враховуючи постійно зростаючий вплив брендів 
на споживчу поведінку, доцільно зробити висновки, що 
бренди повинні стати обов’язковим інструментом змін 
споживчих настроїв на більш екологічно безпечні. Це 
дасть змогу популяризувати культуру збереження навко-
лишнього середовища, створити додаткову мотивацію, 
збільшити інформаційний простір. Проте необхідно вра-
хувати можливі ризиковані боки такої співпраці, напри-
клад перетворення реальних ідей сталого розвитку на 
формалізовані твердження. 

Успішність екологічного брендингу означатиме пере-
ваги для кожної із залучених сторін: для підприємств – 
нові конкурентні можливості, розширення ринку, набуття 
додаткової вартості тощо; для споживачів – вищу якість 
продукції, поліпшення добробуту за рахунок позитивного 
впливу на довкілля. 

 

Сталий 
розвиток 

Екологічна 
освіта 

Екологічна 
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Екологічний 
маркетинг 

Екологічний 
брендинг 

Свідоме 
споживання 

Рис. 2. Взаємозв’язок екологічного брендингу з концепцією сталого розвитку суспільства 
Джерело: сформовано автором
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БРЕНДИНГ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КОНЦЕПЦИИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Аннотация. В работе рассмотрено влияние экологического брендинга на становление концепции устойчивого раз-
вития в условиях изменения потребительских трендов на более экологически ориентированные. Проанализирован уро-
вень вовлечения брендов в создание культуры устойчивого потребления с учетом их влияния на сознание потребите-
ля. Объясняется значение экологического бренда как одного из факторов реализации стратегии устойчивого развития. 
Описаны преимущества и недостатки активного использования брендов как инструментов стратегии устойчивого раз-
вития. Определена важность контролируемого подхода к данному процессу.

Ключевые слова: экологический бренд, устойчивое развитие, устойчивое потребление, корпоративная социальная 
ответственность, дополнительная ценность, потребительское поведение.

ENVIRONMENTAL BRANDING AS AN INTEGRAL PART  
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Summary. The paper considers the effect of environmental branding on the formation of the sustainable development 
concept in the context of changing consumer trends to more environmentally oriented. The level of brand involvement in the 
creation of a sustainable consumption culture, while taking into account their influence on the consumer’s consciousness, is 
analyzed. The importance of the ecological brand as one of the factors of the sustainable development strategy implementation 
is explained. The advantages and disadvantages of active use of brands as tools of the sustainable development strategy are 
described. Importance of a controlled approach to this process is determined.

Key words: environmental brand, sustainable development, sustainable consumption, corporate social responsibility, added 
value, consumer behavior.



20

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 22, частина 1 • 2018

УДК 332.62(477.7):339.9

Бодруг Т. М.
студент 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Гаватюк Л. С.

кандидат економічних наук 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Bodruh T. M.
Student

Chernivtsi National University named named Y. Fedkovich
Gavatyuk I. S.

Candidate of Economic Sciences
Chernivtsi National University named named Y. Fedkovich

СУТНІСТЬ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ  
ФІНАНСОВИМ СТАНОМ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Анотація. У роботі розглянуто науково-методичні підходи до сутності понять «фінансове управління» та «фінансо-
вий стан підприємства». Відображено завдання та етапи управління фінансовим станом підприємства, а також наведено 
основні показники розрахунку. Розкрито основні методи, що використовуються під час аналізу фінансового стану під-
приємств в Україні.

Ключові слова: фінансовий стан підприємства, управління фінансовим станом підприємства, платоспроможність, 
ліквідність, прибутковість.

Вступ та постановка проблеми. Управління фінансо-
вим станом підприємства є одним із найбільш значимих 
функціональних напрямів системи фінансового менедж-
менту, яка досить тісно пов’язана з іншими системами 
управління. Безперечно, управління фінансовим станом 
органічно входить до загальної системи управління під-
приємством. Воно відображає всі відносини, що належать 
до сфери фінансової діяльності підприємства. Виступа-
ючи при цьому носієм певних фінансово-економічних від-
носин, фінансовий стан підприємства є об’єктом фінансо-
вого управління будь-якою економічною системою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методо-
логічним підходам до аналізу фінансово-господарської 
діяльності підприємств присвячено праці І. Бланка [2], 
А. Даниленка, В. Івахненка [3], В. Родіонової, Р. Сайфу-
ліна, Г. Савицької, М. Чумаченка, А. Шеремета [4] та ін. 

Метою даної роботи є дослідження сутності, завдань 
і необхідності системного аналізу та управління фінансо-
вим станом підприємств України.

Результати дослідження.
Необхідно зазначити, що питання систематизації та 

вибору методів обрахунку показників фінансового стану 
підприємства, визначення доцільності використання існу-
ючих у світовій практиці методик аналізу для вітчизняних 
підприємств, ідентифікації чинників впливу на показники 
фінансово-господарської діяльності і необхідності уніфі-
кації стандартних підходів до аналізу потребують подаль-
ших досліджень. У більшості аналітиків не має бачення 
комплексного аналізу фінансового стану підприємств, 
тому існує потреба в уніфікації методик аналізу форм 
фінансової звітності, що дасть змогу підвищити інформа-
ційне-аналітичне забезпечення фінансово-господарської 
діяльності підприємств [10, с. 113].

Визначення поняття «управління фінансовим станом 
підприємства» має базуватися на розгляді таких основних 
складників, як «управління» та «фінансове управління». 
У визначеннях сутності управління можна простежити 
два основні підходи: управління розглядається як процес 
певної управлінської діяльності [6] та як система принци-

пів і методів [9]. Фінансове управління визначається як 
система раціонального управління процесами фінансу-
вання господарської діяльності підприємства [7]; як сис-
тема ефективного управління фінансовими ресурсами [5]; 
як процес управління формуванням, розподілом і вико-
ристанням фінансових ресурсів суб’єкта господарювання 
та оптимізації обігу його грошових коштів [9].

Отже, сутність фінансового управління характеризу-
ється тільки як система управління процесами та ресур-
сами підприємства. Окремі автори наголошують на важ-
ливості цілеспрямованого впливу на об'єкт у процесі 
фінансового управління. 

Фінансовий менеджмент, зазначає О. Терещенко, 
являє собою цілеспрямоване управління всіма грошо-
вими потоками на підприємстві, тобто процес управління 
формуванням, розподілом та використанням фінансових 
ресурсів суб’єкта господарювання для досягнення фінан-
сово-економічних цілей підприємства [9, с. 477]. 

Існує також підхід, який ґрунтується на конкрети-
зації об’єктів та організаційних елементів фінансового 
управління. Цієї точки зору дотримується І. Бланк, який 
визначає фінансовий менеджмент як «систему принципів 
і методів розроблення та реалізації управлінських рішень, 
пов'язаних із формуванням, розподілом і використанням 
фінансових ресурсів підприємства й організацією обігу 
його грошових коштів» [2, с. 487]. 

Ми приєднуємося до наукової точки зору, що управ-
ління фінансовим станом підприємства – це система прин-
ципів і методів розроблення та реалізації управлінських 
рішень, пов’язаних із забезпеченням досягнення такої 
фінансової позиції, що характеризується цільовим рів-
нем визначених показників фінансового стану і дає змогу 
забезпечувати достатній рівень фінансування діяльності 
підприємства та ефективно здійснювати її в майбутньому. 

Управління фінансовим станом підприємства має здій-
снюватися на основі принципів інтегрованості із загаль-
ною системою управління, стратегічної спрямованості, 
системності, гнучкості процесу управління, комплек-
сності формування управлінських рішень, альтернатив-
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ності та цілеспрямованості підходів під час розроблення 
окремих управлінських рішень, їх інноваційної спрямова-
ності, координації, ефективності управління [7, с. 43]. 

З урахуванням змісту і принципів управління фінансо-
вим станом підприємства формуються його мета і завдання. 

Головна мета управління фінансовим станом під-
приємства полягає у прийнятті управлінських рішень 
щодо визначення шляхів формування та ефективного 
використання його фінансового потенціалу, що є під-
ґрунтям для забезпечення високих темпів економічного 
розвитку підприємства в поточному та перспективному 
періодах та максимізації його ринкової вартості. Процес 
реалізації головної мети управління фінансовим станом 
підприємства має бути спрямований на вирішення пев-
них завдань (рис. 1).

Процес управління фінансовим станом підприємства 
повинен здійснюватися за такими етапами: 

1) визначення головної мети управління; 
2) формування системи інформаційного забезпечення 

управління; 
3) дослідження показників фінансового стану; форму-

вання системи цілей та цільових показників; 
4) прогнозування показників фінансового стану на 

довгостроковий період; 
5) поточне планування показників фінансового стану; 
6) розроблення системи заходів щодо реалізації поточ-

них планів; 
7) моніторинг реалізації планових показників фінан-

сового стану; 
8) контроль показників фінансового стану підприєм-

ства.
Управління фінансовим станом підприємства переслі-

дує кілька цілей:
1) визначення фінансового положення;
2) виявлення змін у фінансовому стані в просторово-

часовому розрізі;
3) виявлення основних чинників, що викликають 

зміни у фінансовому стані; прогноз основних тенденцій 
фінансового стану [8, с. 550].

Нераціональне використання фінансових ресурсів 
призводить до низької платоспроможності і, як наслідок, 
до можливих перебоїв у постачанні виробництва й реа-
лізації продукції, невиконання плану прибутку від опе-
раційної діяльності, збільшення відсотків за банківський 
кредит, зростання економічних санкцій за рахунок при-
бутку, що залишається в розпорядженні підприємства. 
Кожне підприємство намагається досягти стабільного 
фінансового стану, тобто створити достатній обсяг фінан-

сових ресурсів, що є гарантом своєчасності розрахунків із 
постачальниками, бюджетом та іншими ланками фінансо-
вої системи, подальшого економічного та соціального роз-
витку підприємства. Одна з найважливіших характеристик 
фінансового стану підприємства – це забезпечення ста-
більності його діяльності в майбутньому. Вона пов`язана 
із загальною фінансовою структурою підприємства, його 
залежністю від кредиторів та інвесторів [7, с. 44].

Як відомо, оцінка фінансового стану підприємств здій-
снюються безпосередньо за низкою методик, розроблених 
міністерствами (відомствами), Національним банком Укра-
їни та комерційними банками. Основу таких методичних 
підходів до оцінки фінансового стану підприємств було 
закладено ще в 1998 р. Агентством із питань запобігання 
банкрутству підприємств та Державною податковою адмі-
ністрацією України. Вдосконалені варіанти останньої роз-
робки представлено Методичними рекомендаціями з аналізу 
фінансово-господарського стану підприємств та організацій 
у 2000–2003 рр. Для підприємств, що підлягають привати-
зації, Міністерством фінансів та Фондом державного майна 
України в 2001 р. розроблено окреме Положення про поря-
док здійснення аналізу їхнього фінансового стану [1].

У Методичних рекомендаціях щодо аналізу фінан-
сово-господарського стану підприємств або організацій 
Державної податкової адміністрації України зазначається, 
що «фінансове положення (стан) є комплексним поняттям 
і відображає рейтинг підприємства на фінансовому ринку, 
його кредито- і податкоспроможність характеризується 
системою показників, які визначають на конкретну дату» 
[6, с. 321]. Трактування категорії «фінансовий стан» різ-
ними авторами подано в табл. 1.

Дослідивши сутність фінансового стану та проаналі-
зувавши різні точки зору щодо його визначення, можна 
окреслити концептуальні основи цього поняття:

а) фінансовий стан – результат фінансово-господар-
ської діяльності підприємства;

б) фінансовий стан – поняття, сутність якого проявля-
ється як у статиці (на певний момент часу), так і в дина-
міці (у визначеному періоді);

в) фінансовий стан – поняття, що характеризується 
різними складовими елементами, а не лише платоспро-
можністю та фінансовою стійкістю;

г) фінансовий стан – міра забезпеченості підприєм-
ства необхідними фінансовими ресурсами й ступінь раці-
ональності їх розміщення.

Проаналізувавши трактування поняття «фінансовий 
стан підприємства» в наукових економічних досліджен-
нях, спробуємо дати власне його визначення: фінансо-
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Рис. 1. Завдання управління фінансовим станом підприємства
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вий стан являє собою якісну характеристику діяльності 
підприємства, є об’єктом фінансового управління та є 
результатом фінансово-господарської діяльності, відобра-
жає стан забезпеченості фінансовими ресурсами, необ-
хідними для нормального функціонування підприємства, 
доцільністю їх розміщення та ефективністю використання 
й вимірюється сукупністю показників, що характеризу-
ють загальні результати діяльності підприємства на даний 
час і визначає його перспективи в майбутньому [5, с. 225]. 

Останніми роками набули поширення методики, що 
дають можливість інтерпретації результатів оцінки фінан-
сового стану на основі одного узагальнюючого показника. 
Але їх різноманіття, відсутність певної систематизації, 
чіткого алгоритму здійснення розрахунків та умов засто-
сування ускладнюють їх використання у практичній діяль-
ності підприємств. Окрім того, істотною проблемою вико-
ристання більшості методик є відсутність нормативних 
значень фінансових показників, що враховують галузеві 
особливості функціонування підприємств, статичність 
фінансового аналізу, непридатність деяких західних мето-
дик до вітчизняних умов господарювання, низький рівень 
інформативності фінансової звітності. Коротка характе-
ристика основних методичних підходів до оцінки фінан-
сового стану підприємства наведена в табл. 2 [10, с. 99].

Для оцінки фінансового стану підприємства найваж-
ливішими вважаються показники:

– платоспроможності і ліквідності – характеризують 
фінансові можливості підприємства щодо погашення забор-
гованості, покриття підприємством позичкових коштів;

– прибутковості – дають можливість порівняти отрима-
ний прибуток із вкладеним капіталом, тобто міру ефектив-
ності авансованого у виробництво і реалізацію капіталу;

– ділової активності – характеризує кругообіг засобів 
підприємства;

– фінансової стійкості – характеризує співвідношення 
власних і залучених коштів [9, с. 438].

Ціль аналізу фінансового стану полягає у своєчасному 
виявленні та усуненні недоліків у звичайній діяльності і 
виробітки заходів щодо поліпшення (стабілізації) фінан-
сового стану підприємства і його платоспроможності.

Реалізація поставлених цілей припускає вирішення 
таких завдань:

– оперативне виявлення й усунення проблем, пошук 
резервів поліпшення фінансового стану підприємства і 
його платоспроможності;

– прогнозування можливих фінансових результатів, 
економічної рентабельності виходячи з реальних умов 
звичайної діяльності і наявності власних і позикових 
ресурсів;

– розроблення моделей фінансового стану за різнома-
нітних варіантів використання ресурсів;

– розроблення конкретних заходів, спрямованих на 
більш ефективне використання фінансових ресурсів і 
зміцнення фінансового стану підприємства [3, с. 142].

Висновки. Отже, здійснений огляд наявних у теорії 
та практиці підходів до оцінки та управління фінансовим 
станом підприємства свідчить про потребу подальшого 
розгляду та розроблення цього питання як із теоретич-
ного, так і з практичного погляду. На основі досліджень 
сформульоване власне бачення сутності оцінки фінансо-
вого стану підприємства. 

Визначено, що в сучасних умовах функціонування під-
приємств потрібна всебічна оцінка фінансового стану, яка 
визначає доцільність урахування поряд із такими напря-

Таблиця 1
Тлумачення поняття «фінансовий стан підприємства»

Автори Тлумачення поняття
Методика інтегральної 
оцінки інвестиційної 
привабливості підприємств 
та організацій [1]

Фінансовий стан підприємства ‒ це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх 
елементів системи фінансових відносин підприємств, визначається сукупністю виробничо-
господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, 
розміщення і використання фінансових ресурсів

Е.А. Маркарьян, 
Г.П. Герасименко [5]

Фінансовий стан підприємства – це сукупність показників, які відображають його спроможність 
погасити свої боргові зобов’язання

В.В. Осмоловський [7] Фінансовий стан – це комплексне поняття, яке характеризується забезпеченістю фінансовими 
ресурсами, необхідними для нормальної виробничої діяльності комерційних та інших суб’єктів 
господарювання, доцільністю й ефективністю їх розміщення і використання, фінансовими 
взаємовідносинами із суб’єктами господарювання, платоспроможністю та фінансовою стійкістю

А.М. Поддєрьогін [8] Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх 
елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-
господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, 
розміщення і використання фінансових ресурсів

М.Я. Дем’яненко [2] Фінансовий стан – це комплексне поняття, що відображає якісний бік його виробничої та 
фінансової діяльності та є результатом реалізації всіх елементів зовнішніх і внутрішніх 
фінансових відносин підприємства. Він характеризується системою показників, які відображають 
стан капіталу в процесі його кругообігу, здатність розраховуватися за своїми зобов’язаннями і 
забезпечувати ефективне фінансування своєї виробничої діяльності на певний момент часу

Л.Г. Загородній, 
Г.Л. Вознюк, 
Т.С. Смовженко [3]

Фінансовий стан – це стан економічного суб’єкта, що характеризується наявністю в нього 
фінансових ресурсів, забезпеченістю коштами, необхідними для господарської діяльності, 
підтримання нормального режиму праці та життя, здійснення грошових розрахунків з іншими 
економічними суб’єктами

М.Я. Коробов [4] Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками 
характеристика якості його діяльності. Фінансовий стан підприємства можна визначити як міру 
забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності 
їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасних грошових 
розрахунків за своїми зобов’язаннями 

Г.В. Савицька [11] Фінансовий стан підприємства характеризується системою показників, які відображають стан 
капіталу в процесі його кругообігу та здатність суб’єкта господарювання фінансувати свою 
діяльність на фіксований момент часу



23

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

Список використаних джерел:
1. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Наказ агентства з питань запо-

біганню банкрутству підприємств та організацій № 22 від 23 лютого 1998 р.
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента: в 2-х т.; 3-е изд. Киев: Ника-Центр, Эльга, 2007. 648 c.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навч. посіб.; 4-е вид., випр. і доп. К.: Знання, 2004. 190 с.
4. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций. М.: ИНФРА-М, 

2005. 237 с.
5. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2001. 768 с
6. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навч. посіб.; 3-є вид., випр. і доп. 

K.: Знання, 2006. 350 с.
7. Обущак Т.А. Методологічні принципи управління фінансовим станом торговельного підприємства. Вісник Київського 

національного торговельно-економічного університету. 2008. № 1. С. 41–49.
8. Слав'юк P.A. Фінанси підприємств: навч. посіб. K.: ЦУЛ, 2002. 460 с. 
9. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2003. 554 с. 
10. Фінансовий менеджмент: підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. К.: КНЕУ, 2005. 536 с. 
11. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / под ред. Е.С. Стояновой; 5-е изд. М.: Перспектива, 2000. 656 с.
12. Ковальчук Т.М., Вергун А.І. Діагностичний аналіз фінансового стану: теорія та методологія. Вісник Хмельницького наці-

онального університету. 2015. № 5. Т. 1. С. 129.

СУЩНОСТЬ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ  
ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ

Аннотация. В работе рассмотрены научно-методические подходы к сущности понятий «финансовое управление» 
и «финансовое состояние предприятия». Отражены задачи и этапы управления финансовым состоянием предприятия, 
а также приведены основные показатели расчета. Раскрыты основные методы, используемые при анализе финансового 
состояния предприятий в Украине.

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, управление финансовым состоянием предприятия, платеже-
способность, ликвидность, доходность.

Таблиця 2
Характеристика основних методів оцінки фінансового стану

Методи Характеристика
Метод фінансових 
коефіцієнтів

Передбачає розрахунок певних показників, що характеризують фінансову стійкість, платоспроможність 
і ліквідність, рентабельність (прибутковість) діяльності, майновий стан та ділову активність. Склад 
і алгоритм розрахунку коефіцієнтів досить різноманітні й залежать від вибраної методики, що 
затверджена нормативними документами або впорядкована певними науковцями

Оцінка 
фінансового стану 
з використанням 
абсолютних 
показників

Може бути використана для оцінки окремих боків фінансового стану. Наприклад: для характеристики 
рівня фінансової стійкості з боку прибутковості підприємства на основі використання результатів 
маржинального аналізу; визначення типів фінансової стійкості за критерієм стабільності джерел 
покриття запасів

Рейтингова оцінка Полягає у класифікації підприємств за певними ознаками виходячи з фактичного рівня показників 
фінансового стану і рейтингу кожного показника. Перевагою є можливість ранжування низки 
підприємств за вибраною ознакою

Бальна оцінка 
(спектр бальна 
оцінка)

Бальна оцінка полягає у проведенні аналізу фінансових коефіцієнтів шляхом порівняння отриманих 
значень із нормативними величинами і отриманні узагальнюючого показника, вираженого в балах. 
Спектральна оцінка при цьому передбачає використання «рознесення» цих значень за зонами 
віддаленості від оптимального значення 

Матрична оцінка Базується на побудові матриці сукупності фінансових показників, яка перетворюється на матрицю 
стандартизованих коефіцієнтів. Дає змогу здійснювати порівняльну рейтингову оцінку за певними 
показниками. З іншого боку, може використовуватися під час складання матричних балансів, балансів 
грошових надходжень і витрат

Інтегральна оцінка Результатом проведення оцінки є визначення інтегрального показника на основі застосування 
різноманітних методичних підходів. При цьому інтегральний показник може характеризувати як 
окремі складники, так і в цілому фінансовий стан підприємства 

Дискримінантні 
моделі

Дають змогу визначити вірогідність настання банкрутства на основі розроблення (або використання) 
інтегральної моделі аналізу фінансового стану підприємства. Виділяють однофакторні (коефіцієнт 
Бівера, Вайбеля) та багатофакторні (модель Альтмана, Ліса, Таффлера, Спрінгейта, Терещенка, 
Савицької тощо) моделі 

мами оцінки, як платоспроможність, фінансова стійкість, 
ділова активність, прибутковість підприємства.

Формування єдиної системи методичних підходів до 
оцінки фінансового стану підприємства та розроблення 
детального алгоритму їх застосування сприятимуть, 
по-перше, об’єктивному визначенню статичної й потенцій-

ної можливості розвитку фінансово-господарської діяльності 
підприємств та їх забезпеченню фінансовими ресурсами; 
по-друге, підвищенню якості прийняття управлінських 
рішень, що в підсумку забезпечуватиме збільшення фінан-
сових результатів та досягнення тактичних та стратегічних 
цілей функціонування підприємств різних галузей економіки.
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THE ESSENCE OF ANALYSIS AND MANAGEMENT  
OF THE FINANCIAL STATE OF ENTERPRISES OF UKRAINE

Summary. In work, we consider the scientific and methodical approaches of the essence of the concepts of financial man-
agement and financial condition of the enterprise. The tasks and stages of management of the financial condition of the enter-
prise are shown, as well as the main calculation indicators are presented. The basic methods used in the analysis of the financial 
condition of enterprises in Ukraine are revealed.

Key words: financial state of the enterprise, management of the financial state of the enterprise, solvency, liquidity, profitability.
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THE SOURCES OF TURBULENCE IN THE FOREIGN BUSINESS ENVIRONMENT  
OF THE POST-INDUSTRIAL ECONOMY

Summary. The article deals with the special nature of the business environment variability, which more often becomes 
vortex-like turbulent and becomes riskier. It is proved that in order to succeed in a post-industrial society, modern business 
needs to resolve the dialectical contradiction between the material and the “digital” world since informational and energy 
competitiveness of technologies and business systems becomes the priority of economic development. It is determined that 
Ukraine is still in the “timeless” space between the era of the “economy of the past” and the era of the “economy of the future”. 
Such results can be explained by the rhythm of the economy, that is, the variations in the activity (agitation) of the functioning 
system on the information signal coming from the internal-organizational and external-organizational environment.

Key words: post-industrial economy, turbulence, information logistics, business, economic systems, models of economic 
development.

Introduction. The uneven economic development of the 
countries, regions, and territories is often associated with a 
change in the sectoral structure of business (economy), while 

the variability of interests and trends of the business process is 
explained by changing conditions of resource support for the 
development of enterprises and industries and the influence of 
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technological and entrepreneurial innovations. Such sources 
of volatility are the basis of the gradual evolution of business 
and the economy. But in the 21st century, the global business 
environment has acquired qualitatively new signs of turbu-
lence due to the emergence of new sources of volatility in 
the business systems’ content. Under modern conditions, the 
nature of the environment volatility has changed: it increas-
ingly acquires voracious turbulent forms and becomes riskier. 
It manifests itself both in changing the frequency, nature of 
the economic, financial, technological, social crises, and in 
the possibilities of forming prospects. There occurs a qualita-
tive complication of the conditions for making the forecast 
of business development horizons. Such circumstances in the 
countries catching up with modernization, make it difficult for 
the firms to face the conditions of competition and the condi-
tions of economic equilibrium because without a successful 
and timely chosen strategic plan of business development it 
is impossible to achieve the planned level of competitiveness, 
to compete for markets and consumers. The high volatility of 
the business environment is often associated with the com-
plexity of modern markets and technologies used in the busi-
ness environment for the production of competitive goods; the 
instability of the global financial situation; the waves of busi-
ness conditions and changes in technological levels.

The problem under research was studied in the fol-
lowing publications. The complexity of markets was inves-
tigated in the works by M. Allais (1985); the cyclic nature 
of business dynamics was covered in the works by Kydland, 
F., Edward, C. & Prescott, E. (1982). The role of innovation 
as a source of economic change and the determinant factor 
of competitiveness was studied in classical papers by Schum-
peter J. (1989). The signs of the post-industrial era and the ori-
gins of its complexity are highlighted in the works by D. Bell 
(1999), T. Sakaya (1999), A. Toynbee (2006), E. Toffler 
(2004), V. Inozemtsev (2000), V. Savchuk (Sakayya T., 1999), 
A. Chukhno (2008). However, it should be noted that all these 
studies consider the listed areas of the business process from a 
certain perspective, separate from economic life, that is, with-
out taking into account the inverse influence of the informa-
tion space, the complexity of the external environment impact 
on the operational development of the entrepreneurial process 
and its innovations.

The urgent problem to be solved today is to develop ratio-
nal options of the firms’ behaviour in the new economic condi-
tions, that is, post-industrial ones. It is worth paying attention 
to searching for new models of understanding the nature of the 
“new business”, to defining generators, the complex nature of 
the business external environment. It is of utmost importance 
to consider the opportunities of using new forms and mecha-
nisms of economic complexity, which are conditioned by the 
current development of information systems, information tech-
nologies, and in business processes. It is of practical signifi-
cance to respond the questions: what should the focus be made 
on, and what should the firms of the catching-up countries be 
prepared to adapt to in the post-industrial era?

The purpose of the article is to identify the features and 
origins of the “new economy” complexities, its impact on 
the nature, changes, and specific features of doing business 
regarding the possibility of choosing the vectors of the domes-
tic business development.

Results of the research. Economy, society, ecology, 
business processes, civilization and nature co-exist in cer-
tain formats of interaction and competition. Information and 
information systems are the basis for the civilization process 
to organize itself. Nature provides resources for creating 
man-made information systems. In the most general sense, 
information systems are certain combinations of complex 

components of natural and/or technical signalling systems. 
The simplest are the signal transmission systems. They are 
fundamentally identified in the works by Shannon, Hartley, 
and Ashby as an activity (functional) triad: the source of the 
signal – the channel of transmission – the signal detector. Sig-
nal information, under certain conditions of self-organization 
of a new complexity mode, can be transformed into seman-
tic information. Complex interactions between the triads of 
signal and semantic information formed by individuals and 
teams as carriers of information and signals in the network 
with cybernetically motivated re-entry can organize them-
selves into social information systems. At the same time, in 
a new self-organization mode, the level of the system’s com-
plexity increases again. Information systems of social nature 
are the domain of knowledge existences, channels, communi-
cations, communicators, and the area of media carriers’ inter-
action. And in this sense, the economic system as a whole is 
simply a special information system.

The system of business management, in a sense, is also an 
information system supplemented and coordinated by manag-
ers (as populations) and resources (as a reservoir). The carri-
ers of information in the economy and business are people, 
objects of labour, products of labour, means and communica-
tions, products of communication (Luhmann N., 1991).

Economic activity is a special kind of communication and 
information. We can talk about the information environment 
of economic activity, information mechanisms of coordina-
tion, spontaneous mechanisms to produce market information. 
In all these systems, the role of sources, channels, and detec-
tors of information before the 21st century was performed, 
as a rule, by analogue models of information transformation 
and recognition. With each stage of economic development as 
a whole, improving the quality of the attributes of analogue 
information media has led to improving the power and com-
plexity of the economic system.

The process of information systems’ development in 
the 1950-1980s resulted in the emergence of cultural, insti-
tutional, technological, and social changes in industrialized 
countries. To a large extent, these changes were prepared and 
induced by the global political competition of the two groups 
of industrial countries. The countries of one group functioned 
on the basis of the capitalist market system of power and man-
agement, and those of the second operated on the basis of 
the communist party, state-bureaucratic system of power and 
management. From the standpoint of the democratic nature 
of the sources and media functioning, these groups belonged 
to two different classes of information systems and different 
classes of organizational and information meta-technologies, 
that is, to two different classes of contingency (the term pro-
posed by N. Luhmann) (Luhmann N., 1991).

The power and prosperity of the industrial era of mass 
production in the industrialized countries were symbolized 
by the nuclear power plants as a powerful source of “inex-
haustible” and “cheap” energy obtained in a high-tech way. 
This industrial era has actually started in connection with the 
access of the economy to a new energy source – oil. Such 
“resource circumstances” gave impetus to the emergence 
of new types of shipment, transport; formed the basic chal-
lenges of optimizing transportation, production operations. 
In this epoch, in order to be effective, several countries also 
managed to open up an even more powerful technological 
energy source in the framework of the inter-country competi-
tion paradigm and the similarity of the country’s special func-
tion. It is a nuclear energy that was “vitally” necessary for the 
growth of industrial economies.

Thus, in industrialized countries in the 20th century, there 
can be observed a positive influence of the information and 



26

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 22, частина 1 • 2018

economic systems’ development, on the basis of business sub-
jects’ self-organization. However, one should remind Ukraine 
an example, where the Chernobyl technological catastrophe 
demonstrated the inadequacy of mechanisms for forming the 
“parallel” complexity of economic and information systems.

The 1986 Chernobyl disaster contingently and logically 
dampened the results of an entire era of economic, technologi-
cal, and information development of the USSR. This disaster 
had certain specific sectoral informational and technological 
causes: the low efficiency of the reactor control and protection 
system was 18 seconds (while at other reactors it was 2-4 sec-
onds), which prevented the control and protection system from 
coping with the fast-moving processes; inefficient, on the 
profile of the information response, field of energy allocation, 
which, together with the disadvantages of the reactor control 
and protection system, created the prerequisites for the forma-
tion of the temporarily uncontrolled active zone in the lower 
half of the reactor with an unacceptably high rate of power 
growth in the event of the reactor emergency protection.

From the viewpoint of the general development of mod-
ern information technologies and information logistics, the 
critical role in the possibility of the accident emergence and 
development was played by the fact that the developers of the 
Chernobyl Reactor RVPK-1000, knowing about its structural 
flaws, did not notify the operational personnel about this and 
did not instruct them how to act in order to prevent them. They 
did not inform the society about the operational risks. In the 
end, there were no laws regulating the handling of nuclear 
energy technologies. From the viewpoint of industrial logis-
tics, the absolute disadvantage was that the project and operat-
ing norms did not provide for monitoring devices and inform-
ing operators about the operational reserve of reactivity as the 
basic risk parameter. No automatic protection of the reactor 
was envisaged, provided that the risk parameters went beyond 
the set limits. But the worst thing was that the society and the 
management bodies were not made aware of the need and pos-
sibility of public control over the safety of such complicated 
economic and technological systems as nuclear power.

Thus, it was the Chernobyl catastrophe itself that can be 
considered an indicator of the bifurcation zone of industrial 
development in Ukraine and a change in the bedrock of its 
“economy of the future based on information resources.”

In fact, it was this bifurcation of the evolution of economic 
and technological environments that made it possible, during 
the period of 1986–1996, to form two types of alternatives: 
progressive and regressive. The type was determined by the 
choice of how the technological challenges are to be solved: 
the need to construct shelters by means of robotics (i.e., the 
development of cyber systems); creation of new information 
systems monitoring the safety of reactors and production facil-
ities (based on cyber systems’ sets); creation of new powerful 
construction machines; search for innovative developments 
of alternative energy sources; the development of territorial 
production and information logistics in the exclusion zone 
and not only there; development of new innovative materials; 
development of new telemonitoring devices.

A progressive alternative should be that in response to the 
new technological challenges in Ukraine, new creative proj-
ects and teams could be formed in such a way as listed above. 
But such decisions were not taken. As a result, a “passive” 
regression alternative was chosen, in which the country’s own 
manufacturing and technological potential and that of domes-
tic business did not increase.

Ukraine is still wandering in search of the ways towards 
the “economy of the future.” Of course, the foreign experi-
ence of creating the economy of the future is valuable. But 
under new conditions of economic turbulence, it cannot be 

used on the principle of similarity (copying) as it worked in 
the industrial economy. However, as an exception, one can 
cite the experience of China, which managed to be successful 
in the period from 1990 to 2015. Although they also used not 
only the copying strategy but also powerful special organiza-
tional technologies for the parallel strengthening of their own 
industrial potential.

Scientists call the modern stage of economic change in 
the leading capitalist countries using quite diverse categories: 
post-industrial economy, information economy, knowledge 
economy, new economy, creative economy, digital economy. 
And in reality, these concepts identify one or more content 
features of economic change. However, the features of the 
post-industrial economy may vary depending on the country. 
For example, they will be significantly different in such lead-
ing countries as Germany, the USA, and Ukraine. Differences 
in the features of the “new economy” will be determined by 
cybernetic systems in information technologies, the develop-
ment level of management, logistics, consumer behaviour, 
and the effectiveness of state policy and the level of develop-
ment of the society as a whole. A huge role in this is played 
by software industry and digital space. We want to emphasize 
that the economy of the future in Ukraine cannot be built only 
as a virtual reality in the digital space. The real “economy of 
the future” all over the country cannot exist without step-by-
step materialization, that is, without the material production 
of a new technological quality. The new economy should be 
able to create technologically new products needed by all seg-
ments of the country’s consumers; to exist, to function, and 
to be reproduced as a holistic synergistic information system 
without interruptions in communication channels.

Of course, digital technology is the source of new busi-
ness solutions. The exponential growth rate of complexity 
began when certain information management, business and 
economic information systems became to be grounded on 
digital technologies. Digital information systems at the pres-
ent moment exist in the global, national, regional, micro-level, 
branch, local, collective, and individual dimensions. They are 
usually based on digital information technology. Information 
technologies themselves can be interpreted in terms of the 
degree of interaction with the economic system and country-
wide, and on the level of a firm as: a new auxiliary functional 
component of the operating system; a basic component of the 
operating system; the technological basis for the production 
of goods or services; a base for expanded reproduction of the 
technological structure of a certain mode of production.

In Ukraine today, there has developed such a power-
ful separate segment of making the information technology 
product as software development and operational preparation. 
But there is no its application in the country, that is, economic 
materialization in the chain of values’ creation-reproduction 
in domestic business. Therefore, it is not worth hoping that 
this only digital segment of the modern economy will become 
the growth zone of the “economy of the future” without the 
system of additional efforts.

The main causes are the gap in such a process, when the 
information turns into knowledge, then knowledge contin-
gently materializes in technology and projects, then technolo-
gies and projects reproduce the economy transformed into the 
material and informational basis, and accordingly, there exists 
a space of quasi-open cycles of self-organization “knowl-
edge – information production – technology – material pro-
duction – knowledge”. Such an induction-cybernetic cycle of 
producing value almost “directly” accelerates economic and 
technological processes and causes the unevenness and tur-
bulence of the global economic system. As a result, a new 
level of the economic system’s complexity is formed, and it 
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becomes a set of economic and technological components of 
various fractal dimensions. Such a new economic area is cre-
ated by the interaction of subjects of a different fractal nature, 
which complement and reveal the content of each subject’s 
functioning in a number of operating chains. If during the era 
of mass industrialization in the processes of modernization 
there operated the principle of similarity and gradual align-
ment of quality based on copying industrialization, under the 
new conditions there operates a paradigm of fractal algorith-
mic similarity with the content of creating models of a tech-
nological format.

Still, for the sake of success in modern business, it is nec-
essary to resolve the dialectical contradiction between the 
material and the “digital” world. Indeed, in the new “econ-
omy of the future”, unlike the industrialized mass production 
economy, where energy and resource power were a priority, 
it is information and energy competitiveness of technologies 
and business systems that has become a priority.

To form the basis and pre-requisites for obtaining a set 
of rational alternatives to the firms’ behaviour in the new 
economic conditions, it is necessary to understand the nature 
and the generators’ complexity, the nature and content of the 
economic complexity development. It is necessary to rethink 
the possibilities of using its new forms and mechanisms cre-
ated by the modern development of information systems and 
information technologies in business activities. As a result, it 
should be emphasized that digital technology itself is not a 
self-organizing source of economic growth but just a tool for 
solving operational problems.

At the present stage, for economic growth, relatively new 
categories have become important tools for business: logis-
tics and information logistics. Information logistics in a very 
simplified form will be treated here as follows: necessary 
information and necessary information technology in the right 
place at the right time in the right amount. Global Paradigm 
of Information Logistics Forecasting System: definition-
development of a channel, which ensures the synergy of the 
factors of productivity, competitiveness, and rational use of 
resources, is necessary both for business and for the govern-
ment. The analysis of foreign and domestic scientific literature 
allows us to conclude that it is information logistics that can 
solve the problem of the information overload of the society 
and business. In addition, foreign authors significantly expand 
the scope of this phenomenon’s application and see it as an 
effective tool for managing human knowledge, which helps to 
maximize the people’s potential and forms an added value for 
business and society as a whole.

In the era of post-industrial society, business entities will 
seek to maximize the benefits of efficient use of informa-
tion logistics. In our opinion, information logistics needs to 
be interpreted as a strategy, that is, a set of actions, methods, 

and tools of timely receiving the requested information in the 
right format, in a specified time period with minimal costs 
at all levels of the subjectness of the economy and business. 
Information logistics should cover three classes of processes: 
environmental change – social change – economic change. If 
this fails, we are going to face a cascade of catastrophes that 
are as threatening as Chernobyl.

Conclusions. At the moment, there is no feedback in 
Ukraine between the complexity of the technogenic environ-
ment and the society, between the oligarchic network of busi-
ness projects and the society, and there is no developed system 
of information logistics.

The complexity of the triad “activity – business – econ-
omy and economy –financial system – innovation, informa-
tion system – information technologies – information logis-
tics” generally changes the complexity of the economy and 
the corresponding civilization. The algorithmic complexity 
inherent in the corresponding society leads in business, in the 
economy, and in the civilization process of the country. Algo-
rithmic complexity in economic activity is realized through 
functionally driven or functionally obsolete technologies, 
which are chosen by the business owner or manager. There-
fore, the formed dynamic algorithmic complexity provokes 
competitive-coalition gaming situations in the economic 
activity of business entities in the market.

In general, economic systems get impulses (positive or 
negative) towards breakthrough changes under the influence 
of institutional, technological, social, and cultural shifts. Tur-
bulent changes under the influence of negative impulses can 
lead economic systems into the depressive failure countries, 
or bring them to a new high-quality level of civilizational 
technological homeostasis. So far, Ukraine is in a “timeless” 
space between the era of the “economy of the past” and the era 
of the “economy of the future”. Such results of the economic 
systems’ condition can be explained by the rhythm of the 
economy, that is, the variations in the activity (sensitization) 
of the functioning system on the information signal coming 
from the internal organizational and external organizational 
environment. From the standpoint of the rhythm of function-
ing as the leading parameter of the functioning of the eco-
nomic system, one can distinguish the following types of eco-
nomic systems: advanced national economies, traditionally 
consistent stable economies, and depressed national econo-
mies. The complexity, as well as the advantage, of the rhythm 
of an advanced national economy is that the business systems’ 
evolution rhythm in the country is organically coordinated 
with the rhythm of the economy. However, the perspective 
issue to be solved is to determine who acts as a “conductor” 
of the economy’s rhythm in the country and how the actions 
of a conductor are harmonized with the sources of economic 
entities’ self-organization.
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ДЖЕРЕЛА ТУРБУЛЕНТНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА БІЗНЕСУ  
В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація. В статті розглянуто особливий характер мінливості оточення бізнесу, який частіше набуває вихороподіб-
ного турбулентного виду та стає більш ризиковим. Доведено що для успіху в постіндустріальному суспільстві сучас-
ному бізнесу необхідно розв’язувати діалектичне протиріччя між матеріальним та «цифровим» світом, оскільки саме 
інформаційна та енергетична конкурентоспроможність технологій та бізнес-систем стає пріоритетом економічного роз-
витку. Визначено, що Україна поки що знаходиться в «позачасовому» просторі між епохою «економіки минулого»» та 
епохою «економіки майбутнього». Такі результати, можна пояснити ритмом економіки, тобто варіаціями активності 
(збудження) системи функціонування на інформаційний сигнал, який поступає від внутрішньо-організаційного та зо-
внішньо-організаційного середовища.

Ключові слова: постіндустріальна економіка, турбулентність, інформаційна логістика, бізнес, економічні системи, 
моделі економічного розвитку. 

ИСТОЧНИКИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ БИЗНЕСА  
В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Аннотация. В статье рассмотрен особенный характер изменчивости окружения бизнеса, который чаще приобретает 
вихреобразный и турбулентный вид и становится рисковым. Доказано, что для успеха в постиндустриальном обществе 
современному бизнесу необходимо решать диалектическое противоречие между материальным и «цифровым» миром, 
поскольку именно информационная и энергетическая конкурентоспособность технологий и бизнес-систем становится 
приоритетом экономического развития. Определено, что Украина пока что находится в «вневременной» пространстве 
между эпохой «экономики прошлого» »и эпохой« экономики будущего ». Такие результаты можно объяснить ритмом 
экономики, то есть вариациями активности (возбуждения) системы функционирования на информационный сигнал, 
который поступает от внутренней и внешней организационной среды.

Ключевые слова: постиндустриальная экономика, турбулентность, информационная логистика, бизнес, экономи-
ческие системы, модели экономического развития.
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ПІДХОДИ ДО РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ,  
НАЦІЛЕНОЇ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ІНДУСТРІЇ МОДИ

Анотація. Сьогодні немає конкуренції товарів чи послуг, існує тільки конкуренція моделей та систем управління. 
Система управління підприємством, націлена на якість продукції, є інструментом, який дає змогу підприємствам інду-
стрії моди формувати конкурентні переваги високого рангу. Розроблення й упровадження системи управління підпри-
ємством, націленої на якість продукції, яка відповідає вимогам ISO 9001:2015, є виконанням типового проекту, який 
розділено на дев’ять проектних етапів. 

Ключові слова: система управління підприємством, націлена на якість продукції, індустрія моди, міжнародний 
стандарт ISO 9001:2015, політика з якості, вимоги.
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Вступ та постановка проблеми. У сучасному світі 
процеси глобалізації та інтеграції спонукають підприєм-
ства та організації постійно шукати шляхи забезпечення 
високого рівня конкурентоспроможності. Як показує 
досвід, сьогодні немає конкуренції товарів чи послуг, 
існує тільки конкуренція моделей та систем управління. 
Саме система управління, націлена на якість продукції, 
що випускається, та послуг, що надаються, яка відпові-
дає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, є 
інструментом, який дає змогу підприємствам та організа-
ціям формувати конкурентні переваги високого рангу на 
глобалізованому насиченому ринку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Управ-
лінням якістю на підприємствах займалися зарубіжні та 
вітчизняні вчені, такі як А. Ваймерскирх, Л.М. Віткін, 
Т.В. Ганькевич, С. Джордж, В.Б. Захожай, В.А. Лапідус, 
Д.П. Лойко, О.І. Момот, К. Рамперсад, Н.Г. Салухіна, 
Г.А. Саранча, М.З. Свиткин, А.Ю. Чорний, І.М. Шустіна, 
В.А. Ягодзинский, О.М. Язвінська та ін. Однак створення 
систем управління, націлених на якість, яка відповідає 
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015, на під-
приємствах індустрії моди України залишається невирі-
шеною методологічною та практичною проблемою.

Загальні методологічні та методичні підходи до 
управління якістю на підприємстві сформовано в [1-7]. 
Питання конкурентних переваг розглянуто в працях 
[8–12]. Формування ефективної системи управління на 
підприємстві вимагає застосування стратегічного підходу, 
впровадження якого розкрито в роботі [13]. На важли-
вості активізації прогресивних методів та інструментів 
ефективного управління як основи позитивного ділового 
іміджу та конкурентоспроможності сучасного підприєм-
ства наголошено в праці [14]. 

У швидкозмінному та часто несприятливому ринко-
вому середовищі функціонування сучасних підприємств 
суттєво підвищилася значущість створення передових 
систем управління, які відповідають вимогам міжнарод-
них стандартів і забезпечують конкурентні переваги, кон-
курентоспроможність та реалізацію стратегії конкуренції. 
Незважаючи на широке коло наукових досліджень у цій 
сфері, вказані проблеми потребують подальшого розгляду 
та вдосконалення. Зокрема, потребують дослідження 
методологічні, методичні та практичні питання розро-
блення й упровадження системи управління підприєм-
ством індустрії моди, націленої на якість, яка відповідає 
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Метою статті є розроблення методологічних, мето-
дичних та практичних рекомендацій щодо створення та 
впровадження на підприємстві індустрії моди системи 
управління, націленої на якість продукції та послуг, 
яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 
9001:2015.

Результати дослідження. 
Легка промисловість України, або, як її сьогодні нази-

вають, індустрія моди, має значний потенціал росту і в 
найближчій перспективі здатна формувати до 2% вало-
вого внутрішнього продукту України [15].

Сьогодні легка промисловість забезпечує 5% бюджет-
них надходжень та 2,6% експортного потенціалу України. 
У вітчизняній галузі легкої промисловості офіційно пра-
цює близько 83 тис. осіб, понад 75% – жінки, продукції 
виробляється на 25 млрд. грн., майже 45% з якої експор-
тується переважно до Європи. Однак це лише 1% промис-
лового виробництва України. Цей показник може бути 
збільшений щонайменше у три рази. У виграші будуть 
усі: виробники, бізнес, держава, регіони, замовники, 
інвестори, споживачі [16]. 

Проте нині підприємства індустрії моди України 
постачають продукцію переважно за кордон, працюючи 
за давальницькими схемами. Внутрішній потенціал ринку 
фешн-виробів в Україні вражає – більше 100 млрд. грн. 
[15]. Це величезний потенціал. Його треба завойовувати 
вітчизняним виробникам, потіснивши контрабандну та 
контрафактну продукцію. Швидкі зміни, що відбуваються 
на ринку фешн-продуктів, зумовлюють необхідність 
пошуку нових підходів, принципів, методів діяльності 
підприємства, як нових, так і тих, досвід використання 
яких накопичено в розвинених країнах світу. Одним із 
таких інструментів є створення системи управління під-
приємством, націленої на якість продукції, що відповідає 
вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

Сьогодні в науці та практичній діяльності викорис-
товується термін «цільова система управління», зокрема 
«цільова система управління якістю», «цільова система 
екологічного управління», «цільова система охорони 
здоров’я та безпеки персоналу», «цільова система соці-
альної відповідальності бізнесу», які відповідають вимо-
гам міжнародних стандартів. Цільові системи можуть 
об’єднувати й отримувати інтегровані системи управ-
ління, які відповідають вимогам двох і більше міжнарод-
них стандартів. Але насправді на підприємстві може бути 
лише одна загальна система управління. Просто спря-
мовувати, націлювати її можна на різні сфери: на якість 
продукції, що виробляється та послуг, що надаються; на 
захист навколишнього природнього середовища; на охо-
рону здоров’я та безпеку персоналу на робочому місці; 
на соціальну відповідальність бізнесу і т. д. Тому у цьому 
дослідженні використано термін «система управління 
підприємством, націлена на якість продукції, яка відпо-
відає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015».

Система управління, націлена на якість продукції, 
охоплює всі процеси, що протікають на підприємстві, 
від яких залежить якість продукції, що випускається, 
або послуг, що надаються. Розроблення й упровадження 
системи управління, націленої на якість на підприємстві, 
є, по суті, виконанням типового проекту, який доцільно 
здійснювати, використовуючи відомі засоби і методи 
управління проектами.

Виконання будь-якого проекту характеризується такими 
параметрами:

• відомими датами початку і закінчення;
• необхідними ресурсами (грошові кошти, оргтех-

ніка, приміщення, персонал);
• послідовністю етапів, кожен з яких характеризу-

ється певними роботами і відповідальними за їх вико-
нання;

• критеріями успішності виконання етапів.
Розроблення й упровадження системи управління, 

націленої на якість, як проект можна розділити на про-
ектні етапи: 

1. Створення організаційної структури управління і 
виділення необхідних ресурсів.

2. Складання вимог до системи управління, націленої 
на якість.

3. Визначення фактичного стану системи управління.
4. Складання комплексного плану проекту.
5. Розроблення політики підприємства у сфері якості 

та кількісних цілей. 
6. Розроблення документації системи управління, 

націленої на якість, та виконання запланованих заходів.
7. Дослідне впровадження системи управління, наці-

леної на якість.
8. Проведення внутрішнього аудиту системи управ-

ління, націленої на якість.
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9. Сертифікація системи управління, націленої на якість.
Розроблення системи управління, націленої на якість, 

яка відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 
9001:2015, є складною, трудомісткою і тривалою робо-
тою, яку неможливо виконати без створення всередині 
підприємства відповідної організаційної структури. Роз-
роблення системи управління припускає проведення 
значного обсягу робіт, що вимагають одночасної участі 
різних підрозділів підприємства. Для організації і коор-
динації таких робіт, а також для ухвалення колегіальних 
рішень із найважливіших питань розроблення, впрова-
дження і функціонування системи управління, націленої 
на якість, доцільно створити координаційну раду з якості, 
яку очолює перший керівник підприємства. До її складу 
входять власники всіх процесів. Практично це можуть 
бути заступники директора за напрямами, керівники про-
відних підрозділів. Такий склад ради дає їй змогу при-
ймати рішення з будь-яких питань діяльності підприєм-
ства. Рішення ради мають силу наказу. Крім контролю, 
організації і координації розроблення системи управ-
ління, націленої на якість, на засіданнях ради можуть 
розглядатися будь-які питання, пов'язані з підвищенням 
якості продукції і конкурентоспроможності підприємства, 
вдосконаленням його діяльності. 

Розроблення системи управління, націленої на якість, 
вимагає проведення значного обсягу конкретних робіт 
із планування і виконання необхідних заходів проекту, 
таких як написання й узгодження документації, прове-
дення внутрішніх аудитів і т. д. Для виконання цих робіт 
має бути виділений відповідний персонал. На великих 
підприємствах, що мають більше 250 співробітників, це 
може бути група (відділ) управління якістю. На менших 
підприємствах – інженер (фахівець, менеджер) з управ-
ління якістю. 

Під час формування організаційної структури слід 
також обдумати питання про необхідність залучення 
зовнішньої допомоги, наприклад консультантів із розро-
блення системи управління. Якщо таке рішення прийняте, 
то консультант може дати рекомендації й по остаточному 
формуванню самої оргструктури. 

З існуючого досвіду тільки наявність подібної відлаго-
дженої структури на підприємстві плюс допомога кваліфі-
кованого консультанта за умови серйозної копіткої роботи 
усього колективу дають змогу створити повноцінну пра-
цюючу систему управління підприємством, націлену на 
якість продукції, яка відповідає вимогам міжнародного 
стандарту ISO 9001:2015.

Ухвалення рішення про початок робіт над системою 
управління, націленою на якість, може бути оформлене у 
вигляді наказу першого керівника підприємства. 

На цьому етапі проекту визначається фактичний стан 
наявної системи управління підприємством й оціню-
ється, наскільки виконуються вимоги, виявлені на попе-
редньому етапі. Практично це може бути вхідний аудит 
за участю членів групи управління якістю, зовнішнього 
консультанта. У процесі аудиту можуть проводитися 
відвідування різних підрозділів підприємства, бесіди з 
працівниками, вивчення фактичної діяльності, існую-
чих документів і записів. При цьому можуть викорис-
товуватися заздалегідь підготовлені опитувальні листи 
й анкети.

Якщо в процесі аналізу виявляється невідповідність 
діяльності підприємства вимогам міжнародного стан-
дарту до системи управління, націленої на якість, то 
невідповідність фіксується й для кожного такого факту 
має бути запланований захід із приведення діяльності під-
приємства відповідно до вимог.

Розроблення системи управління підприємством, 
націленої на якість, вимагає великого обсягу роботи в 
рамках різних підрозділів підприємства, тому всі такі 
заходи бажано звести в єдиний комплексний план, який 
може бути розділений на дві частини: 

• розроблення документації системи управління, 
націленої на якість;

• план заходів із приведення практичної діяльності 
підприємства відповідно до вимог міжнародного стан-
дарту ISO 9001:2015.

У другу частину комплексного плану слід вклю-
чати заходи з усунення невідповідностей діяльності 
підприємства вимогам міжнародного стандарту ISO 
9001:2015 і внутрішніх протиріч, про які йшлося вище. 
Сюди ж обов'язково мають бути включені заходи з 
навчання всього персоналу у сфері якості та інформу-
вання колективу про хід розроблення й упровадження 
системи управління на підприємстві, націленої на якість.

У комплексному плані необхідно передбачити відпові-
дальність за виконання заходів і терміни їх виконання. Для 
робіт з обох частин комплексного плану доцільно плану-
вати паралельне виконання для скорочення загального тер-
міну розроблення системи управління, націленої на якість.

Одним з основних документів, відповідно до якого 
планується і здійснюється вся діяльність у рамках системи 
управління, націленої на якість, є політика підприємства 
з якості. Політика у сфері якості – політика, пов’язана з 
якістю. Це загальні наміри та спрямованість організації, 
пов’язані з якістю, що їх офіційно сформульовано найви-
щим керівництвом [1]. Правильно розроблена політика 
є ключем до конкурентоспроможності підприємства на 
ринку й ефективної діяльності його системи управління 
якістю, націленої на якість. Вона повинна:

• відповідати цілям організації;
• включати зобов'язання відповідати вимогам і 

постійно підвищувати результативність системи управ-
ління підприємством, націленої на якість;

• створювати основи для постановки й аналізу цілей 
у сфері якості;

• бути доведеною до відома персоналу організації і 
зрозумілою йому;

• аналізуватися на постійну придатність.
Відповідальність за розроблення, впровадження полі-

тики й організацію виконання її вимог покладається на 
вище керівництво підприємства. Політика підприємства з 
якості може складатися з таких основних частин [7]:

1. Політика у сфері якості (назва документа).
2. Лозунг.
3. Сутність політики (основні напрями розвитку під-

приємства у сфері якості).
4. Поставлені цілі.
5. Засоби реалізації політики.
6. Підпис керівника, печатка.
Необхідним елементом діяльності з розроблення полі-

тики є збір та аналіз маркетингової інформації про потен-
ційних споживачів продукції й їх очікування. Це поясню-
ється тим, що політика повинна в максимальному ступені 
відповідати очікуванням і вимогам споживачів. Тільки 
за наявності такої відповідності політика зможе успішно 
виконувати як свою зовнішню функцію (реклами), так і 
внутрішню (основних положень системи управління під-
приємством, націленої на якість). 

Для визначення цілей з якості, передусім, необхідно 
виділити вимірні параметри, що характеризують поло-
ження політики підприємства у сфері якості. Серед них 
можуть бути показники, використані для анкетування 
споживачів і персоналу (наприклад, рівень задоволеності 
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якістю, цінами, умовами постачання, упаковкою, гнуч-
кість підприємства і т. д.). Для визначення цілей можуть 
використовуватися показники, що відображають інтер-
еси самого підприємства (наприклад, обсяг виробництва, 
прибуток, частка ринку), інтереси персоналу (наприклад, 
рівень мотивації, умови праці, рівень навчання) та інтер-
еси інших заінтересованих сторін.

У кінці періоду планування вище керівництво аналі-
зує функціонування системи управління підприємством, 
націленої на якість, і на основі цього аналізу розробля-
ється політика, цілі, плани підприємства на наступний 
період, тобто здійснюється наступний виток по спіралі 
безперервного вдосконалення підприємства.

Дослідне впровадження системи управління під-
приємством, націленої на якість, можна починати 
після завершення розроблення документації і приве-
дення діяльності підприємства у відповідність вимогам 
МС ISO 9001:2015 і цієї документації. Уся розроблена 
документація розмножується в необхідній кількості і 
поширюється серед співробітників відповідно до мето-
дики управління документацією. З цієї миті підприєм-
ство починає працювати відповідно до вимог МС ISO 
9001:2015 і документації.

Дослідне впровадження здійснюється шляхом видання 
відповідного наказу першого керівника підприємства. 
У наказі доцільно підкреслити важливість цього заходу, 
обов'язковості виконання вимог документів системи управ-
ління, націленої на якість. Дуже важливо, щоб на момент 
упровадження повною мірою виконувалися вимоги:

• документи системи управління, націленої на якість, 
ухвалені, тиражовані і роздані виконавцям;

• виконавці ознайомлені з документами, розуміють їх 
і готові виконувати;

• є всі ресурси, необхідні для виконання вимог доку-
ментів системи управління, націленої на якість.

Навіть за найкращої підготовки до впровадження 
системи управління, націленої на якість, є вірогідність 
того, що окремі нюанси діяльності підприємства будуть 
пропущені і не відображені в документах. Це може при-
звести до того, що «механічне» виконання вимог доку-
ментів системи управління, націленої на якість, буде 
неможливим, ускладненим або взагалі призведе до нега-
тивних результатів.

Щоб запобігти такій можливості, доцільно ввести 
дослідницький період упровадження системи управління, 
націленої на якість, під час якого допускається відхи-
лення від вимог документації. Але при цьому відповідна 
обґрунтована інформація повинна терміново передава-
тися в групу управління якістю, яка оперативно вивчає цю 
інформацію і за необхідності готує проекти змін у доку-
менти системи управління, націленої на якість.

Висновки. Система управління, націлена на якість 
продукції, яка відповідає вимогам ISO 9001:2015, є 
інструментом, який дає змогу підприємствам індустрії 
моди формувати конкурентні переваги високого рангу. 
Розроблення й упровадження системи управління підпри-
ємством, націленої на якість, є виконанням типового про-
екту, який розділено на дев’ять проектних етапів. 
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ,  
НАЦЕЛЕННОЙ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДУСТРИИ МОДЫ

Аннотация. На сегодняшний день нет конкуренции товаров или услуг, существует только конкуренция моделей и 
систем управления. Поэтому система управления предприятием, нацеленная на качество продукции, является инстру-
ментом, который позволяет предприятиям индустрии моды формировать конкурентные преимущества высокого ран-
га. Разработка и внедрение системы управления предприятием, нацеленной на качество продукции, соответствующей 
требованиям ISO 9001:2015, является выполнением типового проекта, который разделен на девять проектных этапов.

Ключевые слова: система управления предприятием, нацеленная на качество продукции, индустрия моды, между-
народный стандарт ISO 9001:2015, политика по качеству, требования.

APPROACHES TO DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT SYSTEM  
INTENDED FOR THE QUALITY OF THE PRODUCTS OF THE FASHION INDUSTRY ENTERPRISE
Summary. For today there is no competition of goods or services, there is only competition of models and control systems. 

Therefore, the enterprise management system, which aimed at product quality, is an instrument that allows enterprises of the 
fashion industry to form competitive advantages of a high rank. The development and implementation of an enterprise-quality 
management system that meets the requirements of ISO 9001: 2015 is a typical project implementation that is divided into nine 
project phases. 

Key words: enterprise management system, aimed at product quality, fashion industry, international standard ISO 9001: 
2015, quality policy, requirements.
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ВПЛИВ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ  
МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація. У статті доведено, що збільшення торгового обороту завдяки створенню зони вільної торгівлі між Укра-
їною та ЄС призвело до зменшення обсягу прямих іноземних інвестицій до України. Досліджено потенціал зростання 
прямих іноземних інвестицій та умови його реалізації. Виявлено внутрішні чинники впливу на обсяг прямих іноземних 
інвестицій. Побудовано модель залежності обсягів прямих іноземних інвестицій від внутрішніх чинників. Установлено 
причини блокування прямих іноземних інвестицій. Сформовано напрями поліпшення інвестиційного середовища.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, інвестиційний потенціал, інвестиційні ризики, рух капіталу, зона вільної 
торгівлі, Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Вступ та постановка проблеми. Статистичні дані 
свідчать про те, що темпи зміни обсягу іноземних інвес-
тицій в Україні не відображають динаміки розвитку 
економіки. Розроблені у розвинутих країнах механізми 
стимулювання притоку іноземного капіталу не вдається 
ефективно використовувати через непрозорість фінансо-
вого ринку, недостатній рівень розвитку інфраструктури, 
нестабільність податкового законодавства, несприятли-
вий інвестиційний клімат, відсутність системи страху-

вання інвестицій, слабкість національного інвестиційного 
менеджменту. До того ж є й політичні причини стриму-
вання припливу іноземних інвестицій в окремі галузі 
національної економіки. Застосування Розділу IV Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС у частині поглибле-
ної та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ) змінює 
мотивацію європейських інвесторів, однак ці процеси є 
довготривалими. Низка внутрішніх економічних і полі-
тичних чинників утруднює моделювання процесів пря-
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мого іноземного інвестування, а портфельні інвестиції 
обмежені через низький рівень розвитку вітчизняного 
фондового ринку, тому необхідно дослідити вплив ЗВТ з 
ЄС на інвестиційну діяльність в Україні, знайти причини 
низької інвестиційної активності та визначити перспек-
тивні сфери розвитку ринку капіталів України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковці, 
які досліджували вплив інтеграційних угод на потоки 
прямих іноземних інвестицій (ПІІ), довели, що інвести-
ційні потоки в межах новостворених ЗВТ можуть руха-
тися в бік зростання чи спадання. Так само змінюється 
структура і напрями інвестування поза ЗВТ. Нгуєн, Дам 
Ханх Лінь Цао, Тхі Гонг Вінь [1] на прикладі В’єтнаму 
показали, що міжнародні торговельні угоди, включаючи 
ЗВТ, дають змогу збільшити рівень відкритості й стати 
привабливішими для іноземних інвесторів. Жонгол Мун 
[2], Йонг Джон Янг [3], Роберт Рід, Крістіна Ліра, Бюнг-Кі 
Лі та Юнсоо Лі [4] доводять, що ПІІ між членами ЗВТ 
зменшуються, тоді як поза нею зростають. Джеффрі Берг-
странд, Скотт Байер, Ева Р. Сунєсен та Мартін Х. Телл [5] 
зазначають, що угоди про ЗВТ також можуть зменшити 
потоки ПІІ між країнами-учасницями внаслідок зміни 
відносних економічних вигід від торгівлі та інвестиційної 
діяльності. Дені Родрік [6] заявляє, що міжнародні угоди 
в нових перспективних сферах діяльності можуть при-
звести до збільшення обсягу торгівлі та транскордонного 
інвестування. Вплив ЗВТ з ЄС на економіку України дослі-
джували вітчизняні науковці: А.А. Мазаракі, В.В. Юхи-
менко, О.П. Гребельник [7], В.С. Кравців, М.І. Мельник, 
В.Б. Антонов [8], О.І. Лайко [9], Н.М. Андрієнко [10], 
В.Г. Федоренко, І.М. Грищенко, Г.Є. Воронкова [11], 
С.О. Гуткевич, М.І. Пугачов, Г.М. Завадських [12] та ін. 
Вказані праці дають системний аналіз впливу інтеграцій-
них процесів на потоки ПІІ, однак не враховують остан-
ньої статистики та подій. Динамічні ефекти створення 
ЗВТ з ЄС проявлятимуться багато років, тому їх дослі-
дження будуть актуальними.

Проблему негативного впливу інтеграційних угод та 
угрупувань на ПІІ науковці розглядали на прикладі кон-
кретних договорів та країн. Однак умови України уні-
кальні, тому потрібен комплексний аналіз торгових та 
інвестиційних відносин з ЄС у розрізі нової моделі еко-
номічного співробітництва. Перші наслідки лібералізації 
торгівлі вже відомі, однак термін функціонування ЗВТ ще 
надто малий, щоб робити далекосяжні висновки і про-
гнози. На даному етапі слід дослідити потенційні загрози 
потоку ПІІ з боку внутрішніх чинників.

Метою статті є перевірка гіпотези, що збільшення тор-
гового обороту за рахунок ЗВТ між Україною та ЄС при-
зводить до зменшення притоку ПІІ до України. Для досяг-
нення цієї мети слід виконати такі завдання: 1) дослідити 
динаміку ПІІ до і після створення ЗВТ, вивчити потенціал 
зростання ПІІ та умови його реалізації; 2) виявити вну-
трішні чинники впливу на обсяг ПІІ і побудувати відпо-
відну модель; 3) установити реальні причини блокування 
ПІІ та сформувати напрями їх усунення.

Результати дослідження. 
Міністерство економічного розвитку та торгівлі Укра-

їни стверджує, що створення ЗВТ з ЄС є потужним аргу-
ментом зростання обсягів ПІІ у виробництво товарів і 
послуг, орієнтованих на експорт до країн ЄС. Угода про 
асоціацію між Україною та ЄС сприятиме підвищенню 
конкурентних переваг української економіки. Підтвердити 
чи спростувати це твердження допоможе динаміка показ-
ників ПІІ та дослідження внутрішніх причини їх зміни.

Розділ IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 
частині поглибленої та всеохоплюючої ЗВТ вступив у тим-

часову дію з 1 січня 2016 р., а з 1 вересня 2017 р. Угода 
набрала чинності в повному обсязі (зокрема, у частинах 
економічного, секторального та фінансового співробіт-
ництва). Динаміка експортно-імпортних відносин Укра-
їни з ЄС протягом останніх років свідчить про те, що за 
2013–2015 рр. торговельний оборот між партнерами впав 
на 30,68%, що було спричинено нестабільною політичною 
ситуацією в Україні. За два роки після набуття чинності 
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС (2016–2017 рр.) 
торговельний оборот зріс на 32,87% (рис. 1).
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Рис. 1. Обсяги торгівлі товарами ЄС з Україною  
за 2010–2017 рр., млрд. євро

Джерело: систематизовано авторами на підставі [13]

У 2016 р. (рік ратифікації Угоди) ЄС був найбільшим 
торговельним партнером України з часткою 40% зовніш-
ньоторговельного обороту. Експорт до ЄС у 2016 р. 
становив 7 957,3 млн. євро. Україна переважно продає 
сировину (чавун, сталь, видобувну та сільськогосподар-
ську продукцію), техніку і хімічну продукцію, натомість 
купує машини, транспортне обладнання, хімікати й готові 
товари. Загальний обсяг торгівлі між ЄС та Україною зріс 
на 27,1% із січня до серпня 2017 р. порівняно із січнем-
серпнем 2016 р. За цей період експорт з ЄС до України 
збільшився на 26,6%, а імпорт з ЄС до України – на 27,7%.

Україна має високий потенціал привабливості для іно-
земних інвесторів і є перспективним ринком, бо має багаті 
природні ресурси, володіє високим рівнем досліджень і 
розробок у багатьох галузях науки й техніки, демонструє 
значний науково-технічний потенціал, має сільськогоспо-
дарські перспективи, запроваджує національний режим 
діяльності для компаній із ПІІ, є членом СОТ. При цьому 
спостерігається тенденція до зменшення питомої ваги і 
вартісного вираження ПІІ країн ЄС в економіку України 
починаючи з 2013 р. (табл. 1).

Загалом обсяги інвестицій упали за 2016 р. на 3,73%. 
Вкладання грошових коштів країнами також відрізня-
ється за секторами діяльності. Великобританія, Швей-
царія, Німеччина найбільше вкладають у промисловість, 
Франція, Польща, Угорщина, Люксембург – у фінансову 
і страхову діяльність (64,1% ПІІ, спрямованих в Україну 
для сприяння рекапіталізації іноземних банків). Відпо-
відно, частка інвестицій, вкладена в економіку, іншими 
інвестиційними партнерами збільшилася, що підтвер-
джує висунуту гіпотезу.

Для того щоб визначити правильність припущення 
про вплив ЗВТ на обсяг інвестицій, необхідно звернути 
увагу не лише на притоки інвестицій до України, а й вкла-
дання грошових коштів інвесторами за межами держави.

На кінець 2014 р. Україна на 3,68% менше інвесту-
вала за кордон у зв’язку з нестабільною політичною та 
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економічною ситуацією. тому спад інвестиційної актив-
ності в країнах ЄС та інших можна інтерпретувати саме 
так. Однак за 2016 р. показник зріс на 25,4 млн. дол. 
США (0,4%), причому інвестиції до країн ЄС упали на 
1,6 млн. дол. США (0,026%), а до інших країн зросли на 
27 млн. дол. США (13,22%) (табл. 2).

Обсяг ПІІ України в економіку інших держав станом 
на 31 грудня 2016 р. становив 6 340,6 млн. дол. США, у 
тому числі в країнах ЄС – 6 109,4 млн. дол. США (96,35%) 
та інших країнах світу – 231,2 млн. дол. США (3,65%).

Україна переважно спрямовує свої інвестиції до Кіпру, 
і його частка еквівалентна 93,53% загальної суми 2016 р., 
що є проблемою, оскільки українці спрямовують грошові 
кошти у цьому напрямку для уникнення оподаткування. 
Згідно з договором, який набрав чинності у серпні 2013 р., 
більшість доходів, отриманих на Кіпрі, оподатковуються 
в межах від 5% до 15%. Хоча уряд України оголосив про 
намір запровадити 12-відсотковий податок на операції 
компаній, зареєстрованих у офшорних країнах (для збіль-
шення надходжень до Пенсійного фонду), Кіпр не був 
включений до цього списку.

Обсяг ПІІ до України внаслідок упровадження ЗВТ 
справді скоротився на 1,16% на тлі збільшення товароо-
бороту з країнами ЄС на 7,25%. Однак міра зменшення 
потоку ПІІ набагато менша, ніж це було у випадку інших 
країн. Досі ми розглядали причиною такого скорочення 
лише той факт, що виробники імпортних товарів змушені 
інвестувати у їх виробництво на території України для 
обходження високого ввізного мита на свою готову про-
дукцію чи уникнення нетарифного регулювання імпорту. 
Але чи були насправді ввізні мита аж такими високими 
і чи вберегло це Україну від масованого імпорту палива, 
сільськогосподарської продукції, машин і механізмів, 
транспортних засобів, приладів чи побутової техніки? Аж 
ніяк. У нас від початку не було великих інвестицій, а ті, 
що були, обслуговували інтереси олігархічних структур 

і локальні проекти іноземних ТНК на території України.
Зовнішнє інвестування пов’язане з так званим інвес-

тиційним кліматом, який залежить не тільки від середо-
вища функціонування бізнесу, а й від стану внутрішнього 
інвестування. Проблема в тому, що ні бізнес, ні населення 
не довіряють ані владі, ані банківській системі, ані тим 
більше іншим фінансовим інституціям (інвестиційним і 
пенсійним фондам, кредитним спілкам, страховим ком-
паніям тощо). Хвилі банкрутств великих банків (АК 
«АПБ «Україна» у 2001 р., «Укрпромбанк», «Біг Енергія» 
у 2010 р., «БрокБізнесБанк», «Форум», «ВіЕйБі Банк» у 
2014 р., «Кредитпромбанк», «Надра», «Фінанси та Кре-
дит», «Дельта Банк» у 2015 р.), скандальна націоналізація 
«ПриватБанку», маніпуляції з рекапіталізацією банків під 
тимчасовою адміністрацією, обмеження виплат Фондом 
гарантування вкладів, проблеми з поверненням валютних 
іпотечних кредитів – усе це надовго знеохотило внутріш-
ніх інвесторів до вкладень у розвиток власної економіки. 
Як наслідок, заощадження тримають у готівковій формі і/
або виводять за кордон.

Важливість внутрішніх чинників для залучення ПІІ 
доведена і досліджена вітчизняними науковцями. Ними 
названі й причини незадовільного стану залучення ПІІ, які 
за останні 15 років не особливо змінилися. А.А. Мазаракі, 
В.В. Юхименко, О.П. Гребельник ще в 2005 р. наголошу-
вали, що Україна фактично не має власної зовнішньотор-
гової політики, уряд балансує між задоволенням інтересів 
великих торгових партнерів – Росії, ЄС, США [7].

В.С. Кравців, М.І. Мельник, В.Б. Антонов основними 
перешкодами на шляху залучення ПІІ називають коруп-
цію в інвестиційному середовищі України, рейдерство, 
проблеми оподаткування [8, с. 172–242]. Для подолання 
цих перешкод автори пропонують використовувати зару-
біжний досвід у формуванні стратегії регулювання ПІІ в 
умовах глобальної конкуренції, встановлювати обґрун-
товані пріоритети державної політики залучення ПІІ, 

Таблиця 1
Прямі інвестиції в економіку України, млн. дол. США

Станом на Усього У тому числі:
із країн ЄС із країн ЄС, % з інших країн

01.01.2010 38 992,9 31 538,4 80,88 7 454,5
01.01.2011 45 370,0 36 969,1 81,48 8 400,9
01.01.2012 48 197,6 39 268,9 81,47 8 928,7
01.01.2013 51 705,3 41 132,3 79,55 10 573,0
01.01.2014 53 704,0 41 032,8 76,41 12 671,2
01.01.2015 40 725,4 31 046,9 76,23 9 678,5
01.01.2016 36 154,5 26 405,6 73,04 9 748,9
31.12.2016 37 655,5 26 099,2 69,31 11 556,3

Джерело: систематизовано авторами на підставі [14]

Таблиця 2
Прямі інвестиції, спрямовані з України до країн ЄС, млн. дол. США

Станом на Усього У тому числі:
до країн ЄС до країн ЄС, % до інших країн

01.01.2010 5 760,5 5 465,0 94,87 295,5
01.01.2011 6 402,8 6 078,2 94,93 324,6
01.01.2012 6 435,4 6 072,7 94,36 362,7
01.01.2013 6 568,1 6 150,1 93,64 418,0
01.01.2014 6 702,9 6 192,3 92,38 510,6
01.01.2015 6 456,2 6 138,8 95,08 317,4
01.01.2016 6 315,2 6 111,0 96,77 204,2
31.12.2016 6 340,6 6 109,4 96,35 231,2

Джерело: систематизовано авторами на підставі [14]
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вдосконалювати державну політику стимулювання над-
ходження ПІІ в Україну та формувати організаційно-еко-
номічний механізм їх залучення [8, с. 265–319].

Інвестиційний потенціал окремих регіонів залежить 
не тільки від ПІІ, а й від непродуктивного відтоку капі-
талу. О.І. Лайко розробив концептуальний підхід до фор-
мування політики активізації відтворення інвестиційного 
потенціалу регіону. Автор визначив основні рушійні сили 
неефективного вивезення коштів за кордон та оцінив 
можливий економічний ефект непродуктивного відтоку 
фінансового капіталу з економіки [9].

Ще одним аспектом регулювання ПІІ є ризико-орі-
єнтований нагляд за основними механізмами непродук-
тивного відтоку капіталу. Н.Н. Андрієнко пропонує елі-
мінувати три види ризиків: 1) кредитні ризики (надання 
позик нерезидентам, видача сумнівних вексельних креди-
тів, комерційне кредитування простроченої дебіторської 
заборгованості нерезидентів); 2) ринкові ризики (продаж 
за кордоном українських цінних паперів за заниженими 
цінами, неповернення валютного виторгу від експорту, 
завищення імпортних або заниження експортних цін, 
придбання іноземних фінансових інструментів; зави-
щення показників якості експортних товарів з одночасним 
завищенням штрафів за їх недотримання; 3) операційні 
ризики (укладання зовнішньоторгових контрактів з пере-
страхуванням, маніпулювання цінами товарообмінних 
операцій, внесення страхових депозитів із подальшими 
відмовами від них, виплата інвестиційних доходів нере-
зидентам) [10, с. 123].

Проблеми інвестиційного клімату економіки України 
не розв’язані, тому в умовах глобалізації ми не отриму-
ємо переваг, які могли б дати ПІІ. Перспективи розви-
тку економіки великі, однак інституційні інвестори, які 
керуються довгостроковими стратегіями, не прийдуть 
у середовище, де немає гарантій повернення капіталу і 
реального судового захисту [11, с. 289–303]. Слід зважати 
й на специфіку структури промисловості України. Інвес-
тори з розвинутих країн зацікавлені не в усіх галузях, їхні 
пріоритети часто не збігаються або й суперечать нашим 
національним інтересам. Аграрний сектор має найбіль-
ший потенціал приросту ПІІ, особливо у разі зняття мора-
торію на продаж земель сільськогосподарського призна-
чення. Натомість розвивати високотехнологічні сектори 
промисловості України західні інвестори не зацікавлені. 
Проблеми та перспективи інвестиційної стратегії аграр-
ної сфери повинні розглядатися на державному рівні з 
урахуванням довгострокових наслідків функціонування 
ЗВТ України та ЄС [12, с. 104–111].

Повернемося до ймовірних наслідків створення ЗВТ 
та ЄС. Наступною гіпотезою, яку слід перевірити, є 
твердження про те, чи можна сформувати прогностичну 
модель розрахунку приросту ПІІ тільки на основі ендо-
генних чинників. Екзогенні чинники знаходяться поза 
впливом української сторони, однак їх можна предста-
вити у вигляді функцій реакції наших партнерів на зміни 
параметрів внутрішнього середовища в Україні. Залеж-
ність приросту ПІІ від внутрішніх чинників у першому 
наближенні:

δ δ δ δ δ δY a a x a x a x a x a x= + + + + +0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ,     (1)

де δ x1  – відносна зміна ефективного рівня митного 
захисту; δ x2  – відносна зміна рівня нетарифного регулю-
вання; δ x3  – відносна зміна волатильності відсоткових 
ставок; δ x4  – відносна зміна ВВП; δ x5  – відносна зміна 
індексу свободи ведення бізнесу.

Внутрішні змінні x x1 5, ,⊃  можуть цілеспрямовано 
змінюватися урядом із метою збору даних для подаль-

шого ретроспективного аналізу структури і динаміки 
ПІІ. Можна моделювати притік ПІІ в окремі галузі, тоді 
рівняння (1) модифікується з урахуванням обсягу вироб-
ництва окремих галузей та відповідних їм параметрів 
тарифного і нетарифного регулювання.

Основними інструментами впливу ЄС на обсяги тор-
гівлі з Україною є квоти і технічні бар’єри. Якщо квоти є 
прозорим інструментом, то технічні бар’єри завдяки «різ-
ночитанню» технічних стандартів, вимог до якості товарів 
і виробництв чи систем сертифікації часто є інструмен-
том тиску навіть в умовах ЗВТ. Загальний рівень захисту 
ринку ЄС можна представити у вигляді інтегрального 
показника δ x6 , який можна розраховувати як порівняння 
частки «відхиленого» товарообороту у загальній струк-
турі торгівлі:
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де T T² ²
0 1,  – обсяг «відхиленої» торгівлі у базовому і 

звітному періодах, млн. євро; T T£ £
0 1,  – фактичний товаро-

обіг у базовому і звітному періодах, млн. євро.
У рівняння (1) вводиться додатковий член a x6 6δ , і, 

маючи дані за кілька періодів, можна шукати конкретний 
вигляд цієї залежності. Оскільки ЗВТ між ЄС та Україною 
діє всього два роки, то на даному етапі можна використо-
вувати комп’ютерні імітаційні моделі.

Наведена модель не дає відповіді на запитання, чому 
часто ПІІ блокують на рівні місцевих органів влади або 
й держави у цілому. Міркування стратегії чи національ-
ної безпеки чинні для військово-промислового комплексу 
чи паливно-енергетичного сектору, але як пояснити неба-
жання працювати з інституційними інвесторами в решті 
галузей? Для прикладу змоделюємо наслідки вільного 
руху капіталу між ЄС та Україною (рис. 2).

Припустимо, що обсяг вільного капіталу в Україні ста-
новить 10 млрд. євро (10% від виведеного в офшори), а 
ЄС у змозі інвестувати до 50 млрд. євро. Діапазон відсо-
ткових ставок в Україні – 6–8% річних. Облікова ставка 
ЄЦБ – 0%, найвищі облікові ставки у Польщі (1,5%) і 
Чехії (1,75%), тобто інвестування в діапазоні 2–4% річ-
них цілком реальне. Якщо зняти всі обмеження на рух 
капіталу, гарантувати захист інвестицій і забезпечити 
сприятливе середовище ведення бізнесу (податки і тран-
сакційні витрати для спрощення не враховуємо), то капі-
тал «потече» у бік збільшення відсоткових ставок з ЄС до 
України.

Переміщення капіталу триватиме до моменту вирів-
нювання відсоткових ставок в Україні та ЄС. Для розра-
хунку точних параметрів моделі виводимо рівняння про-
дуктивності капіталу для обох сторін:
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Прирівнявши рівняння (3) і (4), отримаємо значення 
точки рівноваги r = 2,8%; К = 24 млрд. євро. Тобто за 
таких умов до України надійде 16 млрд. євро ПІІ. Як 
наслідок – зростання ВВП, доходів працюючих, влас-
ників технологій та бізнесу. А от власникам капіталу 
в Україні така ситуація вкрай невигідна: якщо до руху 
капіталу вони отримували на 10 млрд. євро як мінімум 
6%, тобто їх дохід становив 0,06 × 10 = 0,6 млрд. євро, то 
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після входження європейських ПІІ їх дохід скоротиться до  
0,028 × 10 = 0,28 млрд. євро.

Це й є реальною причиною блокування ПІІ, бо влас-
ники вітчизняного капіталу (олігархи, політики та уря-
довці в одній особі) зроблять усе можливе, щоб не втра-
тити свої доходи.

Запропонована модель має багато допущень, вона 
лише схематично описує ринок капіталів та ймовірні 
наслідки зміни обсягів ПІІ з ЄС до України, однак загальну 
тенденцію вона описує вірно. Очевидними є й напрями 
роботи щодо збільшення ПІІ в межах ЗВТ між Україною 
та ЄС: деолігархізація, земельна реформа, демонополіза-
ція паливно-енергетичного комплексу, судова реформа, 
активізування наукових досліджень, збільшення рівня 
інноваційності економіки, надання податкових пільг і 
цільових субсидій тощо [15, с. 94–96].

Висновки. Активізація взаємної торгівлі внаслідок 
запровадження ЗВТ між Україною та ЄС впливає на 
обсяги ПІІ. Зовнішньоторговельний оборот між Україною 
та країнами ЄС за 2015–2016 рр. зріс на 7,25%, тоді як 
обсяг ПІІ до України зменшився на 1,16%, а з України – на 

0,026%. Ці дані частково підтверджують гіпотезу про те, 
що Угода про асоціацію та зону вільної торгівлі між Укра-
їною та ЄС негативно відобразилася на інвестиційному 
співробітництві. За той самий період ПІІ з інших країн 
світу, які не були включені в дане дослідження, зросли на 
18,54%, а ПІІ з України до цих держав – на 13,22%. Вну-
трішніми чинниками гальмування ПІІ є: 1) відсутність 
довіри до банківської системи та уряду; 2) високий рівень 
корупції; 3) монополізація окремих галузей; 4) слабкість 
власної зовнішньоторгової політики; 5) непродуктив-
ний відтік капіталу; 6) рейдерство; 7) недостатній рівень 
захисту ПІІ; 8) опір вітчизняних власників капіталу.

Розроблена у загальному вигляді модель розрахунку 
приросту ПІІ на основі ендогенних чинників у подаль-
шому буде модифікуватися для різних галузей націо-
нальної економіки, які є об’єктами ПІІ. Після отримання 
нових фактичних даних щодо подальших етапів функ-
ціонування ЗВТ між Україною та ЄС буде розроблятися 
економіко-математична модель оптимізації потоків ПІІ з 
урахуванням тенденцій зміни обсягів та структури взаєм-
ної торгівлі.
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ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ: ВЛИЯНИЕ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ  
МЕЖДУ УКРАИНОЙ И ЕС, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье доказано, что увеличение торгового оборота благодаря созданию зоны свободной торговли 
между Украиной и ЕС привело к уменьшению объема прямых иностранных инвестиций в Украину. Исследован по-
тенциал роста прямых иностранных инвестиций и условия его реализации. Выявлены внутренние факторы влияния на 
объем прямых иностранных инвестиций. Построена модель зависимости объемов прямых иностранных инвестиций от 
внутренних факторов. Установлены причины блокирования прямых иностранных инвестиций. Сформированы направ-
ления улучшения инвестиционной среды.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционные риски, движе-
ние капитала, зона свободной торговли, Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

FOREIGN DIRECT INVESTMENT: THE IMPACT OF FREE TRADE AGREEMENT  
BETWEEN UKRAINE AND THE EU, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT

Summary. The article shows that the increase of trade turnover due to the establishment of the Free Trade Agreement between 
Ukraine and the EU led to a decrease in the volume of foreign direct investments to Ukraine. The growth potential of foreign direct 
investments and conditions of its realization are explored. The internal factors of influence on the volume of foreign direct invest-
ments are revealed. The dependence model of foreign direct investments volumes and internal factors is constructed. The reasons for 
blocking foreign direct investments are established. The improvement directions of the investment environment have been formed.

Key words: foreign direct investment, investment potential, investment risks, capital flows, free trade area, Ukraine-Euro-
pean Union Association Agreement.
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Анотація. Світовий досвід господарювання свідчить про виникнення нових, осучаснення наявних і, відповідно, значне 
розширення переліку типів і видових форм організаційних структур підприємництва, використання яких дає можливість 
підприємствам із різним складом конкурентних переваг забезпечити необхідний рівень їхньої конкурентоспроможності. На 
жаль, зазначений емпіричний матеріал не опрацьований належним чином у теоретичному аспекті. Відповідні умовисновки 
стосуються й такої мікроекономічної системи, як холдингове об’єднання підприємств. Поняття цього явища перебуває у 
відношенні підпорядкування до поняття такого типу мікроекономічної системи, як «об’єднання підприємств». Холдингове 
об’єднання підприємств – це окрема видова форма об’єднання підприємств, що створена групою підприємств великого 
розміру на основі спільної участі в їхньому акціонерному капіталі, господарська діяльність яких охоплює всі фази еконо-
мічного процесу у межах національного простору, для координації процесу розширеного відтворення сформованого ними 
комплексу специфічних активів завдяки систематичному впровадженню глобальних базисних піонерних інновацій.
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Вступ та постановка проблеми. Для сучасного істо-
ричного етапу еволюції економічної сфери буття прита-
манне домінування двох інститутів: підприємницького 
типу ведення господарської діяльності та конкуренції, 
що набула своєї глобальної форми, – гіперконкуренції. 
За таких обставин суб’єкти господарювання для забез-
печення можливості реалізувати власний економічний 
інтерес, а також неперервний тип свого життєвого циклу 
поряд із ціновими та неціновими засобами ведення конку-
рентної боротьби застосовують ще й такий їх вид, як орга-
нізаційні. Світовий досвід господарювання свідчить про 
виникнення нових, осучаснення наявних і відповідне зна-
чне розширення переліку типів і видових форм організа-
ційних структур підприємництва, використання яких дає 
можливість підприємствам із різним складом конкурент-
них переваг забезпечити необхідний рівень їхньої кон-
курентоспроможності. На жаль, зазначений емпіричний 
матеріал не опрацьований належним чином у теоретич-
ному аспекті. Проведений теоретичний аналіз сучасних 
напрацювань у галузі економічної науки дав можливість 
виділити три концепції, у яких досліджується зазна-
чена проблема, зокрема: «інтегрованих корпоративних 
структур», «інтегрованих підприємницьких структур», 
«об’єднань підприємств». Слід відзначити, що внаслідок 
методологічної неповноти проведених досліджень, низки 
онтологічних хиб і логічних помилок розробникам кож-
ної зі згаданих концепцій не вдалося вирішити зазначену 
проблему, а тому відповідна сукупність знань не набула 
форми розвинутої теорії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У кож-
ній із вищезгаданих концепцій вирішувалася одна про-
блема – визначення загального поняття абстрактного 
явища, обсяг якого мав би охопити все різноманіття 
одиничних понять сучасних конкретних форм організа-
ційних структур підприємництва. При цьому результати 
досліджень зводилися, головним чином, до пошуку сут-
нісної істотної ознаки поняття абстрактного явища, що 
виконує логічну функцію «координації» (взаємного роз-
ташування). У першій із переліку зазначених концепцій 
відігравала роль категорія «корпоративні структури», у 
другій – «підприємницькі структури», у третій – «об’єд-
нання підприємств». Хоча представлені категорії й вико-
нали зазначену логічну функцію, розробникам цих кон-
цепцій так і не вдалося вирішити проблему розкриття 
змісту та сутності явищ, що досліджуються. Відповідні 
категорії трансформувалися лише до рівня термінів. Для 
вирішення проблеми необхідно було б визначити такі 
засадні істотні ознаки явища, що здатні виконувати такі 
логічні функції, як «субординація» (підпорядкування) й 
«акумуляція» (включення у ціле). Тому у відповідних кон-
цепціях спостерігається відсутність тотожності між істот-
ними ознаками родового поняття абстрактного явища та 
загальними ознаками одиничними поняттями конкретних 
явищ. Тобто на компілятивній основі відбулося вклю-
чення останніх до обсягу поняття першого. Як наслідок, 
результати дослідження завершилися на рівні формулю-
вання дефініцій загального поняття явища й одиничних 
понять його видових форм, а також їх групування, що 
було зроблено на аксіоматичній, а не логічній методоло-
гічній основі. У тому числі відповідні умовисновки сто-
суються й такої мікроекономічної системи, як холдингове 
об’єднання підприємств, що введена як видова форма до 
обсягу загального поняття абстрактного явища до всіх 
згаданих концепцій, але під терміном «холдинг».

Щодо такого явища, як холдинг, дослідження, голо-
вним чином, завершені в межах кожної зі згаданих кон-
цепцій на рівні емпіричного результату. Останнє знайшло 

відображення у його ідентифікації через розкриття змісту 
відповідного терміна, а також описі історичного досвіду 
застосування цієї видової форми мікроекономічної сис-
теми в господарській практиці. Дослідження на теоретич-
ному рівні, що відповідають нормативним методологіч-
ним вимогам (вивчення явища як «предмету», «процесу», 
«у відносинах із зовнішнім середовищем»), не були про-
ведені розробниками жодної з відповідних концепцій. 
Вирішення цього питання й є актуальним.

Метою статті є розкриття змісту поняття такого 
явища, як «холдингове об’єднання підприємств». З ура-
хуванням наявності зазначеної проблеми, мети дослі-
дження, а також оцінки результатів, отриманих раніше 
іншими науковцями, цілі статті сформульовані автором 
так: 1) провести аналіз змісту дефініції поняття явища 
«холдинг», визначеного у відповідних концепціях; 2) 
визначити зміст поняття конкретного явища «холдингове 
об’єднання підприємств»; 3) сформулювати дефініцію 
поняття явища «холдингове об’єднання підприємств». 
Під час вирішення зазначених цілей автором статті були 
використані такі методологічні засоби проведення теоре-
тичного дослідження: порівняльного аналізу, категоріаль-
ного аналізу, системного аналізу, сходження від абстрак-
тного до конкретного й узагальнення.

Результати дослідження. 
У концепції інтегрованих корпоративних структур 

можна зустріти три варіанти дефініції поняття «холдинг»: 
1) «компанія, яка володіє контрольними пакетами акцій 
інших компаній, що дає їй право контролювати і керувати 
їхньою діяльності» [1, с. 70]; 2) «…специфічна форма 
об’єднання капіталів у вигляді інтегрованого товариства, 
яке безпосередньо не займається виробничою діяльністю, 
а використовує свої кошти для придбання контрольних 
пакетів акцій інших підприємств, на підставі чого здій-
снює контроль діяльності інших підприємств» [2, с. 336]; 
3) «промислові корпоративні утворення, які створюються 
як комплекси в галузях промисловості. Підприємства, які 
входять до холдингу, зберігають право на юридичну й гос-
подарську самостійність під час вирішення питань, що не 
відносяться до функцій холдингу» [3, с. 129].

У визначенні поняття «холдинг» є розбіжності між 
представниками концепції інтегрованих корпоратив-
них структур у тлумаченні сутності цього явища. Якщо 
перші дві відрізняються стилістично, то щодо третьої від-
мінності мають змістовний характер. При цьому можна 
виділити дві позиції, де холдинг ототожнюється з: 1) кор-
порацією, істотною ознакою якої є те, що вона володіє 
контрольними пакетами акцій інших компаній, що дає їй 
можливість управляти («контролювати і керувати» або 
«здійснювати контроль») господарською діяльністю зга-
даних підприємств; 2) складною господарською систе-
мою мікроекономічного рівня («комплекс промислових 
підприємств»), до складу якої входить як холдингова ком-
панія, так і група корпоративних підприємств, контроль-
ним пакетом акцій яких зазначена компанія володіє.

Стосовно першої позиції є такі основних зауваження: 
1) на підставі означеної вище істотної ознаки, притаман-
ної поняттю «холдинг», цю організаційну структуру слід 
віднести до видової форми корпорації. Спираючись на цей 
умовисновок, можна стверджувати, що між поняттями 
«інтегровані корпоративні структури» та «холдинг» від-
сутнє логічне відношення як між загальним й одиничним, 
а отже, немає підстав включати цю видову форму до кла-
сифікації зазначених структур; 2) основою організаційної 
взаємодії між холдингом і групою компаній є така форма 
економічних відносин, як відносини власності на власний 
капітал підприємства. При цьому компанії, які залежать 
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від холдингу, зберігають усі істотні ознаки підприємства, 
зокрема такі основні з них, як організаційна єдність, юри-
дична обособленість та господарська самостійність. За 
таких обставин холдинг неправомочний безпосередньо 
здійснювати управління господарською діяльністю будь-
якої із зазначеної групи компаній. Він має право лише як 
один із власників приймати участь у процесі прийняття 
управлінських рішень стратегічного характеру, зокрема 
визначення та затвердження стратегічних цілей, які стосу-
ються процесу економічного розвитку компаній, а також 
засадних умов здійснення господарської діяльності, 
зокрема призначення її вищого керівництва (ради дирек-
торів) і розподілу загального прибутку.

Основними хибними положеннями другої позиції 
щодо визначення сутності холдингу слід визнати такі: 
1) галузева сфера застосування холдингу обмежується 
лише такою народногосподарською галуззю, як промис-
ловість, що не відповідає сучасним реаліям економічної 
сфери буття; 2) між членами холдингу, який тлумачиться 
як видова форма інтегрованих корпоративних струк-
тур, виникають як відносини власності на капітал, так і 
комерційні або фінансові, але вони не призводять до утво-
рення нового господарюючого суб’єкта (корпоративного 
утворення). Інтегрованою є лише частина акціонерного 
капіталу корпоративних підприємств, що знаходить відо-
браження у відповідних статтях активів балансу («Дов-
гострокові фінансові інвестиції») холдингової компанії; 
3) холдинг не виконує господарських функцій, хоча й є 
окремою економічною системою мікрорівня. Для підпри-
ємств, які входять до складу цієї системи, характерна аси-
метрія економічних інтересів на користь холдингової ком-
панії як мажоритарного акціонера. Якщо для забезпечення 
домінування економічного інтересу холдингової компанії 
у цій системі необхідною підставою є відносини власності 
на капітал, то достатньою – комерційні або фінансові від-
носини, що виникають між членами холдингу.

На основі представлених зауважень щодо обох варі-
антів визначення холдингу можна зробити такі висновки: 
холдинг необґрунтовано та помилково віднесено до видо-
вих форм інтегрованих корпоративних структур; за рів-
нем загальності відповідне поняття слід класифікувати як 
порівнюване, але не сумісне до таких понять, як «інтегро-
вані корпоративні структури», «підприємство» й «об’єд-
нання підприємств».

У концепції інтегрованих підприємницьких струк-
тур можна зустріти лише один варіант дефініції поняття 
«холдинг». Зокрема, ця мікроекономічна система визна-
чається як «…організація, що володіє контрольними паке-
тами акцій інших компаній із метою здійснення відносно 
них функцій контролю й управління» [4, с. 585]. Сутність 
холдингу тлумачиться як одна з форм підприємства, тому 
термін зазначеного явища має ще одне ім’я – «холдин-
гова компанія». Цей термін, як і його визначення, запо-
зичене з теорії фірми неоінституційної школи [5, с. 192]. 
При цьому слід зазначити, що наведене у додатку А тлу-
мачення сутності холдингу є однобічним, а отже, неадек-
ватним із позиції кваліфікації цього терміну як родового 
поняття. Відповідна дефініція розкриває зміст лише 
однієї з видових форм холдингу – «класичний холдинг», 
унаслідок чого до обсягу цього поняття не попадає інша 
форма – «змішаний холдинг». Таким чином, під час фор-
мулювання дефініції поняття «холдинг» через недотри-
мання «правила співмірності визначення» була допущена 
логічна помилка «надто вузького визначення». Крім того, 
була допущена ще й онтологічна помилка, що пов’язана 
з тлумаченням холдингу як видової форми підприємства. 
Як організаційна структура холдингова компанія є корпо-

рацією, основним видом діяльності якої як специфічного 
суб’єкта господарювання є інвестиційна діяльність (кла-
сичний холдинг) або поєднання виробничої й інвестицій-
ної діяльності (змішаний холдинг). Таким чином, можна 
зробити висновок, що не має підстав для визначення хол-
дингової компанії як окремої видової форми підприєм-
ства. Як уже зазначалося вище, організаційні відносини 
виникають між холдинговою компанією та корпоратив-
ними підприємствами, що утворюють специфічну сума-
тивну систему мікрорівня й яку доцільно ідентифікувати 
як холдинг. Ця своєрідна організаційна структура утво-
рюється для забезпечення необхідного рівня конкурен-
тоспроможності холдингової компанії та побічно сприяє 
підтриманню відповідного належного рівня в інших її 
членів. Зазначене дає підстави кваліфікувати холдинг 
(поряд із підприємством) як одну з організаційних струк-
тур підприємництва. Таким чином, слід уважати хибним 
тлумачення холдингової компанії як видової форми інте-
грованих підприємницьких структур.

У концепції об’єднань підприємств, як і у попередній 
альтернативній щодо неї концепції, стосовно дефініції 
поняття «холдинг» між її розробниками немає відмін-
ностей, зокрема під цим явищем пропонується розуміти  
«…промислове об’єднання підприємств, яке має право 
вирішення основних питань діяльності підприємств від 
свого імені. При цьому компанії й підприємства, що вхо-
дять у холдинг, мають юридичну й господарську само-
стійність із тих питань, які не належать до функцій хол-
дингу» [6, с. 23].

На відміну від раніше розглянутих альтернативних 
концепцій, де переважна більшість дослідників ототож-
нює поняття «холдинг» і «холдингова компанія», пред-
ставники концепції об’єднань підприємств визначають 
однозначно поняття згаданого явища як своєрідну еконо-
мічну систему мікрорівня, до складу якої включають як 
холдингову компанію, так і корпоративні підприємства. 
Оцінюючи наведене положення як теоретичний набуток 
зазначеного варіанту концепції, не можна погодитися з її 
авторами щодо двох основних загальних ознак, представ-
лених у дефініції поняття, зокрема, що холдинг є: 1) видо-
вою формою об’єднання підприємств; 2) об’єднання про-
мислових підприємств.

Щодо першої загальної ознаки слід зауважити, що 
об’єднання підприємств має ознаки як економічної сис-
теми мікрорівня, так і певної організаційної структури, 
тоді як холдинг має ознаки лише економічної системи. 
Холдинг утворюється через відносини власності на осно-
вний капітал підприємства, а взаємодія між його членами 
здійснюється або в комерційній сфері (змішаний тип 
холдингу) або у фінансовій (класичний тип холдингу) на 
основі ринкового механізму. Отже, між членами холдингу 
як елементами своєрідної економічної системи відсутні 
організаційні відносини. На підставі зазначеного, а також 
ураховуючи результати аналізу поняття відповідного 
явища, представленого в альтернативних концепціях, 
можна констатувати, що холдинг не можна віднести до 
видових форм таких загальних понять, як: «інтегровані 
корпоративні структури»; «інтегровані підприємницькі 
структури»; «організаційні структури підприємництва»; 
«об’єднання підприємств». Більше того, можна стверджу-
вати, що існує проблема визначення загального поняття 
явища, до обсягу якого мають бути включені й підприєм-
ство, й об’єднання підприємств, й економічні системи на 
основі спільного підприємства та некомерційної організа-
ції, а також холдинг як окремий тип економічної системи 
мікрорівня, у межах якої опосередковано забезпечується 
підприємницька діяльність її членів.
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Загалом що стосується визначення поняття «холдинг» 
можна зробити такі висновки: 1) у концепції об’єднань 
підприємств хибно визначено зміст поняття «холдинг» у 
частині його загальних ознак, а відповідно, невірно роз-
крита сутність цього явища; 2) поняття «холдинг» щодо 
поняття «об’єднання підприємств» слід кваліфікувати 
як несумісне; 3) холдинг як видова форма на основі хиб-
них підстав була помилково включена до класифікації 
об’єднань підприємств.

Хоча явище холдингу як сучасної окремої економіч-
ної системи мікрорівня досліджувалося науковцями, що 
належать до кожної з альтернативних концепцій госпо-
дарюючих організаційних структур, слід зазначити, що 
й досі залишаються дискусійними питання, пов’язані з: 
1) визначенням економічної природи цього явища (тлу-
мачиться або як особлива видова форма сучасного під-
приємства, або як сукупність певним чином пов’язаних 
корпорацій); 2) тим, до якого типу мікроекономічних 
систем належить холдинг (інтегрованих корпоратив-
них структур, інтегрованих підприємницьких структур, 
об’єднання підприємств).

У межах вирішення згаданих теоретичних питань 
необхідно зазначити, що як ім’я поняття економічного 
явища «холдингове об’єднання підприємств» у науко-
вій літературі використовується такий термін, як «пере-
хресний холдинг». На нашу думку, відповідний термін 
є логічно невиправданим, тому що визначає відповідне 
явище як видову форму холдингу. Холдингове об’єднання 
підприємств є більш адекватним ім’ям поняття цього 
явища внаслідок того, що:

a) не має спільних ознак із холдингом як загальним 
щодо нього поняттям. Це стосується обох підходів сто-
совно тлумачення економічної природи холдингу;

b) є видовою формою об’єднання підприємств унаслі-
док того, що має всі загальні ознаки, які притаманні від-
повідному типу мікроекономічних систем підприємниць-
кого типу. Передусім це стосується того, що:

– холдингове об’єднання підприємств не є окремим 
підприємством у формі корпорації (тлумачення холдингу 
як холдингової компанії);

– створення відповідної видової форми об’єднання 
підприємств зумовлене дією процесу об’єднання, а не 
поляризації, як це характерно для холдингу. Внаслідок 
зазначеного структура холдингового об’єднання підпри-
ємств як специфічної економічної системи суттєво від-
різняється від холдингу (альтернативне тлумачення хол-
дингу як окремої сукупності підприємств, до складу якої 
належать холдингова компанії та певна кількість корпора-
тивних підприємств);

c) має лише подібну абстрактну ознаку з холдингом, 
що пов’язана з видом економічних відносин – відносини 
власності на капітал, – що додатково забезпечують їх фор-
мування як окремих економічних систем мікрорівня.

Як свідчить досвід історії еволюції економічної сфери 
буття, «перехресні холдинги» як своєрідне явище вини-
кли у такій економічно розвинутій країні, як Японія, де 
вони як були, так і залишаються однією з домінантних 
форм організаційного розвитку підприємств та забезпе-
чення можливості здійснення останніми підприємниць-
кої діяльності. Для позначення цього конкретного виду 
об’єднання підприємств було використано такий націо-
нально специфічний термін, як «сюдани». Особливість 
японських перехресних холдингів полягає у тому, що 
вони утворюються за принципом вертикального зв’язку 
між великими корпораціями, які, своєю чергою, є хол-
динговими компаніями різних галузей і сфер народного 
господарства, як правило, промисловості, торгівлі, тран-

спорту, а також фінансово-кредитної сфери. Поряд із 
цим слід зазначити, що японський досвід виникнення та 
диференціації нових мікроекономічних систем підприєм-
ницького типу: 1) лише засвідчив емпіричний науковий 
факт існування такого явища, як «перехресний холдинг»; 
2) дав підстави дослідникам для хибного теоретичного 
тлумачення економічної природи цієї мікросистеми як 
окремої видової форми холдингу на основі використання 
формальної ознаки – відносин власності на акціонерний 
капітал між підприємствами, що її утворили. Останнє 
ж не відповідає змісту поняття відповідного явища, що 
також призвело до логічно помилкового визначення ім’я 
наукового терміну, за допомогою якого це явище іден-
тифікується; 3) дав змогу виділити специфічну форму 
системного зв’язку між підприємствами, що здатні утво-
рювати певні форми похідних мікроекономічних систем 
підприємницького типу на основі відносин власності на 
акціонерний капітал – холдинговий зв’язок.

Окрім японського досвіду, існування відповідного 
явища було теоретично передбачено у «загальній еко-
номічній теорії» Ф. Перру, зокрема у першій («теорія 
домінуючої економіки») та другій («теорія гармонізу-
ючого розвитку») її частинах [7, с. 96]. Явище, подібне 
до «перехресного холдингу», ідентифікується терміном 
«вісі розвитку» [7, с. 98]. Підставами для такого висно-
вку є вище представлені сутнісні істотні ознаки холдин-
гового об’єднання підприємств, зокрема це стосується 
особливості галузевої спеціалізації учасників відповід-
ного об’єднання, що передбачає комплексне охоплення 
у межах цієї організаційної структури підприємництва 
всіх фаз економічного процесу на мікрорівні, а також те, 
що підприємства-учасники належать до групи галузевих 
лідерів, які спільно вирішують завдання забезпечення 
відтворення кожного з них у процесі економічного розви-
тку завдяки систематичному впровадженню глобальних 
базисних піонерних інновацій. Подібно до іншої видо-
вої форми об’єднання підприємств – об’єднання тех-
нологічно споріднених підприємств – зазначена мікро-
економічна система також відіграє роль інституційного 
чинника забезпечення процесу економічного розвитку 
національних економічних систем. 

Вищезазначені теоретичні хиби та логічні помилки 
дали підстави як для переосмислення суті, змісту поняття 
відповідного явища, так і зумовили необхідність зміни 
його ім’я.

Вирішення теоретичного питання, до якого загального 
поняття абстрактного явища одиничне поняття «холдин-
гове об’єднання підприємств» знаходиться у відношенні 
підпорядкування, було здійснене на основі порівняння 
понять зазначених явищ у методологічному контексті їх 
змісту як «предмету», «процесу», «у відносинах із зовніш-
нім середовищем». Проведене дослідження дало підстави 
зробити висновок, що поняття «холдингове об’єднання 
підприємств» належить до обсягу поняття «об’єднання 
підприємств». При цьому слід зазначити, що тлумачення 
автора цієї статті поняття «об’єднання підприємств» кар-
динально відрізняється від положень, які представлені в 
концепції «об’єднань підприємств», зокрема у визначенні: 
загальних й істотних ознак відповідного поняття; видової 
форми процесу розширеного відтворення суспільного 
виробництва, дія якого призводить до виникнення цього 
явища; типу господарського механізму, що забезпечує 
його функціонування; способу утворення; місця у складі 
систем мікрорівня економічної сфери буття. У стислій 
формі зазначені відмінності можна проілюструвати через 
дефініцію поняття «об’єднання підприємств» і схему кла-
сифікації економічних систем мікрорівня (рис. 1).
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Сутність поняття «об’єд-
нання підприємств» визнача-
ється як видова форма мікроеко-
номічної системи сумативного 
типу з ознаками організаційної 
структури, що утворюється гру-
пою підприємств на основі від-
носин співробітництва для забез-
печення певних умов здійснення 
окремо кожним із них підпри-
ємницької діяльності шляхом 
консолідації їхніх конкурентних 
переваг.

Порівняльний аналіз істот-
них ознак змісту поняття «об’єд-
нання підприємств» і загаль-
них ознак поняття «холдингове 
об’єднання підприємств» у мето-
дологічному контексті оцінки 
їх як «предмету» дає підстави 
стверджувати, що вони тотожні. 
Зокрема, як об’єднання підпри-
ємств, так і холдингове об’єд-
нання підприємств утворюються 
підприємствами та належать до 
систем сумативного типу (осо-
бливість їх полягає у тому, що 
цілі функціонування системи 
підпорядковуються цілям її скла-
дових 

елементів, а не навпаки, як у 
систем цілісного типу, до яких 
належить у тому числі підпри-
ємство). Крім того, вони мають 
ознаки організаційної струк-
тури, тому що елементи системи 
пов’язує організаційний вид еко-
номічних відносин, який зумов-
лений необхідністю забезпе-
чення координації певних видів 
їхньої діяльності. До того ж як 
об’єднання підприємств, так і 
холдингове об’єднання підпри-
ємств мають спільні ознаки: від-
сутність наявності певного місця 
у суспільному поділі праці; від-
сутність у суб’єкта економічних 
відносин власного інтересу та 
мотиву для здійснення господарської діяльності; підпо-
рядкованість у своїй діяльності інтересам підприємств, 
що утворили відповідне об’єднання; договірний характер 
утворення; відсутність власного єдиного майна; відсут-
ність наявності розрахункових рахунків у комерційних 
банках; відсутність можливість ведення самостійного 
балансу; відсутність правової обособленості; відсут-
ність економічної свободи у здійсненні своєї діяльності; 
спільне прийняття учасниками об’єднання управлінських 
рішень на основі консенсусу; відсутність майнової відпо-
відальності; тимчасовий характер функціонування.

Щодо істотних ознак поняття «холдингове об’єд-
нання підприємств», які до того ж для поняття конкрет-
ного явища відіграють ще й роль сутнісних, то вони були 
визначені на підставі: 

a) мети створення: 1) особливості галузевої спеці-
алізації учасників об’єднання – мають різну галузеву 
спеціалізацію, але поряд із цим є технологічно спорідне-
ними й економічно взаємопов’язаними. Тобто до складу 

об’єднання належать підприємства як виробничої сфери, 
так і сфери послуг, що комплексно охоплюють усі фази 
економічного процесу на мікрорівні: розподілу, перероз-
поділу, виробництва й обміну; 2) особливості розміру під-
приємств-учасників – належать до підприємств великого 
розміру; 3) особливості місця та ролі, яку посідають та 
відіграють члени об’єднання на галузевому ринку, – нале-
жать до групи галузевих лідерів; 4) особливості просторо-
вих меж охоплення економічного середовища здійснення 
господарської діяльності учасниками об’єднання – наці-
ональні; 5) особливості типу процесу суспільного від-
творення учасників об’єднання – економічний розвиток; 
6) особливості виду економічних відносин між учасни-
ками об’єднання – утворення та функціонування цієї 
видової форми об’єднання підприємств забезпечується 
поряд з організаційними ще й завдяки відносинам влас-
ності на капітал. Останні здійснюються у формі спільної 
участі партнерів в акціонерному капіталі підприємств-
членів на основі обміну цінними паперами;

Рис. 1. Класифікація економічних систем мікрорівня
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b) мети функціонування: 1) особливості об’єкту коор-
динації – процес розширеного відтворення спільно сфор-
мованого комплексу специфічних активів, що забезпечу-
ють необхідний рівень конкурентоспроможності кожного 
з учасників об’єднання; 2) особливості типу економічних 
інновації – глобальні, базисні, піонерні.

Порівняльний аналіз змісту поняття «об’єднання 
підприємств» і поняття «холдингове об’єднання підпри-
ємств» у методологічному контексті оцінки їх як «процесу» 
також дає підстави виокремити для них спільні засадні 
інститути. Зокрема, це стосується: 1) видової форми про-
цесу розширеного відтворення суспільного виробництва, 
дія якого призводить до виникнення цих явищ – про-
цес об’єднання; 2) способу їх утворення – консоліда-
ції; 3) типу господарського механізму, що забезпечує їх 
функціонування – координаційний механізм; 4) основних 
принципів створення та функціонування – добровіль-
ності входження; балансу інтересів членів об’єднання; 
підпорядкованості діяльності об’єднання інтересам його 
членів; консенсусу у прийнятті управлінських рішень під-
приємствами, що входять до складу об’єднання; 5) осно-
вних функцій – визначення цілей функціонування об’єд-
нання підприємств, прав та обов’язків його учасників, а 
також їх легітимізація в угоді (договорі), що укладається 
між підприємствами, які утворюють відповідну орга-
нізаційну структуру; координація господарської діяль-
ності або окремих її видів підприємств, які увійшли до 
складу учасників об’єднання підприємств, щодо реаліза-
ції цілей, зафіксованих в угоді про створення зазначеної 
організаційної структури; захист у повному обсязі прав та 
інтересів кожного з підприємств, які увійшли до складу 
об’єднання підприємств, на основі контролю виконання 
членами зазначеної організаційної структури обов’язків 
щодо забезпечення її функціонування.

Особливість розкриття змісту поняття «холдингове 
об’єднання підприємств» у такому методологічному 
аспекті, як «процес», полягає у наявності власної моделі 
технології функціонування координаційного механізму. 
Зокрема, для цієї видової форми об’єднання підприємств 
притаманна модель «забезпечення процесу розширеного 
відтворення спільно сформованого учасниками об’єд-
нання комплексу специфічних активів», яка дає можли-
вість використати наявні у них конкурентні переваги та 
забезпечити реалізацію власного економічного інтересу 
кожному окремо. До характерних особливостей цієї моделі 
технології функціонування координаційного механізму 
доцільно віднести такі: 1) об’єкт координації діяльності 
учасників об’єднання – процес розширеного відтворення 
спільно сформованого комплексу специфічних активів, 
що забезпечують необхідний рівень конкурентоспромож-
ності кожного з учасників об’єднання; 2) просторові межі 
охоплення економічного середовища здійснення госпо-
дарської діяльності учасників об’єднання – національні; 
3) розмір підприємства учасників об’єднання – підприєм-
ства великого розміру; 4) галузева спеціалізація учасників 
об’єднання – мають різну галузеву спеціалізацію; 5) місце 
та роль учасників об’єднання на галузевому ринку – нале-
жать до групи галузевих лідерів; 6) фаза життєвого циклу 
учасників об’єднання – оновлення; 7) тип процесу сус-
пільного відтворення учасників об’єднання – економіч-
ний розвиток; 8) характер типу та складу видових форм 
економічних інновацій учасників об’єднання – мають 
подібні тип і склад видових форм економічних інновацій; 
9) тип економічних інновацій учасників об’єднання – 
базисні, глобальні, піонерні; 10) склад видових форм еко-
номічних інновацій учасників об’єднання – товарні, тех-
нічні, технологічні, організаційні, управлінські, соціальні 

й екологічні; 11) суб’єкти ініціювання створення об’єд-
нання – підприємства; 12) вид економічних відносин між 
учасниками об’єднання –крім організаційних, ще й від-
носини власності на капітал.

Завершальним етапом розкриття змісту поняття 
«холдингове об’єднання підприємств» було визначення 
характеру його відносин із зовнішнім середовищем. 
Схематично зв’язки відповідного явища з економічними 
явищами мікрорівня представлені на рис. 1. На підставі 
результатів проведеного категоріального аналізу були 
отримані такі висновки: 1) співвідносними щодо поняття 
явища «холдингове об’єднання підприємств» є поняття 
таких явищ, як «мікроекономічна система», «мікроеко-
номічна система підприємництва» й «об’єднання підпри-
ємств»; 2) загальним щодо нього є поняття «об’єднання 
підприємств»; 3) поняття видових форм об’єднання під-
приємств щодо відповідного поняття знаходяться у від-
ношенні як порівнювані несумісні співпідпорядковані; 
4) поняття видових форм інших типів мікроекономічної 
системи підприємництва щодо відповідного поняття зна-
ходяться у відношенні як безвідносні непорівнювані; 
5) поняття явища «підприємство» щодо поняття «холдин-
гове об’єднання підприємств» є співвідносним, а також 
знаходяться щодо нього у відношенні як порівнюване 
несумісне співпідпорядковане.

Отримані умовисновки за результатами дослідження 
поняття явища «холдингове об’єднання підприємств» 
у вищезазначених методологічних аспектах дали змогу 
сформулювати його дефініцію так: це окрема видова 
форма об’єднання підприємств, що створена групою під-
приємств великого розміру на основі спільної участі в 
їхньому акціонерному капіталі, господарська діяльність 
яких охоплює всі фази економічного процесу в межах 
національного простору, для координації процесу розши-
реного відтворення сформованого ними комплексу специ-
фічних активів завдяки систематичному впровадженню 
глобальних базисних піонерних інновацій.

Висновки. На основі проведених досліджень зро-
блено такі висновки та пропозиції: 1) результати аналізу 
змісту дефініції поняття явища «холдинг» засвідчили, що 
серед науковців відсутня узгоджена позиція щодо визна-
чення його сутності як окремої видової форми мікро-
економічної системи; 2) поняття явища «холдингове 
об’єднання підприємств» перебуває у відношенні під-
порядкування до поняття такого типу мікроекономічної 
системи, як «об’єднання підприємств»; 3) поняття «об’єд-
нання підприємств» знаходиться у відношенні до поняття 
«мікроекономічна система» як особливе до родового; 
4) об’єднання підприємств – це видова форма мікроеко-
номічної системи сумативного типу з ознаками організа-
ційної структури, що утворюється групою підприємств на 
основі відносин співробітництва для забезпечення певних 
умов здійснення окремо кожним із них підприємницької 
діяльності шляхом консолідації їхніх конкурентних пере-
ваг; 5) холдингове об’єднання підприємств – це окрема 
видова форма об’єднання підприємств, що створена гру-
пою підприємств великого розміру на основі спільної 
участі в їхньому акціонерному капіталі, господарська 
діяльність яких охоплює всі фази економічного про-
цесу в межах національного простору, для координації 
процесу розширеного відтворення сформованого ними 
комплексу специфічних активів завдяки систематичному 
впровадженню глобальних базисних піонерних іннова-
цій; 6) зазначена видова форма об’єднання підприємств 
відіграє роль інституційного чинника забезпечення про-
цесу економічного розвитку як окремих підприємств, так 
і національних економічних систем. Тому пропонується 
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на загальнодержавному рівні регулювання вітчизняної 
економіки: а) передбачити заходи щодо використання хол-
дингового об’єднання підприємств в «Основних напрямах 
економічної політики держави», зокрема у складі «Полі-
тики інституційних перетворень»; б) зробити доповнення 

до статті 120 «Організаційно-правові форми об’єднань 
підприємств» у складі глави 12 «ОБ’ЄДНАННЯ ПІДПРИ-
ЄМСТВ» розділу ІІ «СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ» 
Господарського кодексу України, включивши до відповід-
ної класифікації холдингове об’єднання підприємств. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ЯВЛЕНИЯ «ХОЛДИНГОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Аннотация. Мировой опыт хозяйствования свидетельствует о появлении новых и о наполнении современным со-

держанием уже существующих и, соответственно, значительном расширении перечня типов и видовых форм орга-
низационных структур предпринимательства, использование которых дает возможность предприятиям с различным 
набором конкурентных преимуществ обеспечить им необходимый уровень конкурентоспособности. К сожалению, этот 
эмпирический материал не обработан соответствующим образом в теоретическом аспекте. Сделанные умозаключения 
касаются и такой микроэкономической системы, как холдинговое объединение предприятий. Понятие этого явления 
находится в отношении соподчинения к понятию такого типа микроэкономической системы, как «объединение пред-
приятий». Холдинговое объединение предприятий – это отдельная видовая форма объединения предприятий, сформи-
рованная группой предприятий большого размера на основе совместного участия в акционерном капитале, хозяйствен-
ная деятельность которых охватывает все фазы экономического процесса в пределах национального пространства, для 
координации процесса расширенного воспроизводства созданного ими комплекса специфических активов благодаря 
систематическому внедрению глобальных базисных пионерных инноваций.

Ключевые слова: исследование, понятие явления, тип микроэкономической системы, дефиниция, объединение 
предприятий, видовая форма явления, холдинговое объединение предприятий.

RESEARCH CONCEPT OF THE PHENOMENON “HOLDING UNITING OF ENTERPRISES”
Summary. Worldwide management experience witnesses of the emergence of new, modernization of already existing ones 

and relevant significant expansion of the list of types and forms of organizational structures of entrepreneurship, the use of 
which enables enterprises with different competitive advantages to provide for the necessary level of their competitiveness. 
Unfortunately, theoretical aspect does not adequately address the mentioned empirical data. The relevant conclusions also ap-
ply to a microeconomic system such as holding uniting of enterprises. The holding uniting of enterprises is a separate form of 
the uniting of enterprises, created by a group of large enterprises on the basis of joint participation in their share capital. Their 
economic activity covers all phases of the economic process within the national territory, in order to coordinate the process of 
expanded reproduction of a set of specific assets formed by them through the systematic introduction of global basic pioneering 
innovations.

Key words: research, concept of phenomenon, type of microeconomic system, definition, uniting of enterprises, specific 
form of the phenomenon, holding uniting of enterprises. 
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Вступ та постановка проблеми. Інформаційні тех-
нології дають змогу зменшити затрати на виконання мар-
кетингових функцій компанії та розширити застосування 
Інтернет-інструментів у маркетинговій діяльності підпри-
ємства. Система технологій просування товарів чи послуг 
в Інтернеті включає десятки гнучких у налаштуванні й 
ефективних в роботі механізмів. Також слід зазначити, що 
інформаційні технології та мережа Інтернет зменшують 
витрати на виконання маркетингових функцій. 

Використання інформаційних технологій у маркетингу 
має свою специфіку. Вони потребують якісної автоматиза-
ції, великих сховищ даних, доступу і пошуку інформації 
в базах даних, наявність потужних засобів комп’ютерних 
комунікацій тощо. Технологічні засоби підтримки при-
йняття маркетингових рішень потребують детального гра-
фічного аналізу маркетингових даних, аналізу списків та 
засобів для роботи з даними OLAP. Необхідністю для під-
тримки прийняття маркетингових рішень є інформаційно-
аналітичні методи і моделі, куди відносять різноманітні 
типи інструментальних моделей, технології параметрич-
ного аналізу методами «що – якщо», статистичні моделі 
прийняття маркетингових рішень з урахуванням чинника 
невизначеності та оптимізаційні моделі [5, c. 197].

Будь-яку інформаційну технологію простіше всього 
розробляти і реалізовувати з використанням сучасних 
програмних продуктів, це також забезпечить високу 
якість роботи такої технології і розроблення достовірних 
звітів на основі великої кількості оперативної інформа-
ції. Інтернет-маркетинг переважно розглядають тільки 
на рівні окремих інструментів, а саме: пpосувaння ідей, 
товapів і послуг чеpез Інтеpнет aбо як середовище для 
пошуку інфоpмaції тa пpодaжу своїx товapів тa послуг. 
Швидкий pозвиток Інтеpнет-теxнологій пpизводить 
до появи новиx інстpументів мapкетингу в Інтеpнеті. 
Отже, виникaє необxідність системaтизaції інстpументів 
Інтеpнет-мapкетингу з уpaxувaнням новиx теxнологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сутність 
Інтернет-маркетингу, його основні інструменти, про-
блеми та тенденції застосування в електронному бізнесі 
досліджуються зарубіжними та вітчизняними науков-
цями, а саме:

– особливості застосування Інтернету в маркетин-
говій діяльності висвітлювали теоретики та практики: 
Д. Еймор, С. Кадулін, Р.А. Костяєв, О.Ю. Паньковецький, 
В.Л. Плескач, Я. Фенвік, А.В. Юрасов та ін.;

– проблемні питання специфіки функціонування та 
тенденції розвитку Інтернет-маркетингу розкривали у 

своїх працях Ф. Котлер, В. Холмогоров, І. Успенський, 
І. Литовченко, І. Бойчук та ін.;

– особливостям віртуального простору, ефективним 
маркетинговим підходам до бізнесу в Інтернеті та прин-
ципам застосування Інтернет-маркетингу присвячено 
дослідження А. Хартмана, У. Хенсона та ін.

Метою даної роботи є обґрунтування актуальності 
використання Інтернет-маркетингу в бізнесі, дослідження 
й аналіз методів та інструментів Інтернет-маркетингу в 
сучасному суспільстві. 

Результати дослідження. 
Аналіз статистичних даних використання Інтернету у 

світі свідчить, що станом на 30 червня 2018 р. чисельність 
користувачів мережі Інтернет на Земній кулі становила 
близько 4 208 557 128 осіб. Середній рівень проникнення 
Інтернету в світі, тобто відсоток населення, становить 
55,1%. У 2018 р. спостерігається зростання чисельності 
користувачів мережі Інтернет на 3,4% порівняно з 2017 р.

За даними Internet World Stats, станом на 30 червня 
2018 р. в Європі кількість користувачів мережі Інтернет 
становила 705 064 923 особи, середній рівень проник-
нення Інтернету – 85,2%, у США середній рівень проник-
нення Інтернету – 95% осіб [3].

Щорічно зростає показник проникнення Інтернету і в 
Україні. Це вказує на збільшення потенційної споживаць-
кої аудиторії, зростання масштабів електронної комерції, 
а також на актуальність розвитку Інтернет-маркетингу. 
Інтернет в Україні найбільш перспективний, тому що 
виступає досить новим рекламним майданчиком для 
ведення бізнесу

Інтернет-маркетинг – це не тільки створення web-
сайту компанії та поліпшення позицій сайту в пошукових 
результатах, це певні методи та інструменти, що застосо-
вуються маркетологами за кордоном і частково в росій-
ськомовному Інтернеті (рунеті). 

На думку А. Хартмана, Інтернет-економіка – це 
сфера, де реально здійснюється бізнес, створюється і 
змінюється вартість, здійснюються транзакції й установ-
люються відносини типу «один з одним». Такі процеси 
можуть бути пов’язані з аналогічними процесами тради-
ційного ринку, але водночас незалежні від останніх. Така 
економіка іноді називається цифровою економікою, або 
кіберекономікою [4, с. 28].

В Інтернет-економіці виокремлюються такі напрями:
– Інтернет-бізнес (електронний бізнес);
– Інтернет-комерція;
– Інтернет-маркетинг. 
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Розглянемо перелік інструментів, які не потрібно 
вважати тактичним планом або стратегією просування. 
Кожна група може виявлятися ефективною для певного 
підприємства й абсолютно непотрібною для іншого, тому 
маркетолог виходячи із цілей підприємства використовує 
синтез виключно необхідних інструментів у рамках стра-
тегії Інтернет-просування (рис. 1).

Сайт компанії
Наявність корпоративного сайту стало стандартом із 

кінця 90-х років. Основна мета сайту – надавати відвід-
увачам інформацію про компанію, продукти, про все, що 
може знадобитися потенційному клієнту. Корпоративні 
сайти часто характеризуються такими параметрами: 

• Сайт безпосередньо.
Великі компанії та малий бізнес створюють сайти. 

Розміщена інформація носить, як правило, маркетин-
говий характер (інформація про продукти, підтримка 
клієнтів, корпоративна інформація). Незважаючи на 
зусилля маркетологів щодо вдосконалення сайту, більша 
частина наданої інформації не відповідає запитам клі-
єнтів, і вони переходять до пошуку інформації на сайти 
соціальних медіа. 

• Портали.
Концентрація інформації на порталах. Ця стратегія 

була популярна наприкінці 90-х років, коли вся інформа-
ція, необхідна клієнту, концентрувалася в одному місці, 
щоб утримати користувачів на одному домені. Популярні 
портали, які існують зараз (наприклад, My Yahoo), відо-
бражають усі потоки користувача (feeds). Але більшість 
сучасних маркетологів розуміє, що основна тенденція в 
Інтернеті щодо розміщення інформації – це ведення вузь-
коспеціалізованих (нішових) порталів.

• Мікросайт для сегментації аудиторії. 
Мікросайт для підтримки запуску нового продукту 

або нової рекламної кампанії, орієнтованої на вузь-
кий сегмент ринку. Зазвичай такі сайти створю-
ються на окремому домені й є частиною інтегрова-
ної Інтернет-кампанії. Наприклад, Origami microsite 
від Microsoft. 

• Інтерактивні елементи на сайті.
Інтернет перестав бути засобом тільки отри-

мання інформації клієнтом у режимі читання 
сторінок. На відміну від інших комунікаційних 
середовищ компанії можуть робити свої сайти 
інтерактивними, спонукаючи клієнтів до потрібних 
дій. Для цього існують різні технології Javascript, 
AJAX і Flash. Приклади інтерактивного веб-
маркетингу: Subservient Chicken від Burger King, 
What kind of M & M are you та інтерактивна гра від 
Geicо Caveman Crib. 

• Інтранет.
Інтранет – мініатюра Інтернету в межах певного 

підприємства. Створений не тільки для комунікації 
з потенційними клієнтами, Інтранет може забез-
печити ефективну взаємодію всередині компанії. 
В Інтернеті існує достатня кількість сайтів про те, 
як це можна реалізувати, наприклад Intranet User 
Experience Group.

• Екстранет.
Екстранет – це захищений веб-сайт, доступ 

до якого видається компанією. Створюється для 
взаємодії з клієнтами та партнерами компаній. 
Можливе функціональне наповнення: онлайн-
форма розміщення замовлення, новини, інфор-
маційна підтримка, детальна інформація про 
продукти. 

• Можливість декількох мов на сайті.

В Інтернеті сайти перекладаються на інші мови, змі-
нюються і сегментуються залежно від регіону, культури. 
Успішно використовується на територіях із населенням 
різного мовного середовища.

Пошуковий маркетинг. 
Велика кількість потенційних клієнтів використову-

ють Google для пошуку товарів і послуг. Компанії найма-
ють фахівців або купують контекстну рекламу у тематич-
них пошукових системах, щоб сайт виходив на першу 
сторінку по певних пошукових запитах клієнтів. Існують 
порівняльні звіти ефективності купленої контекстної 
реклами і натуральних пошукових результатів (ті поси-
лання, які виводить пошукова система за певним запи-
том). У будь-якому разі фінансові інвестиції у пошуковий 
маркетинг дають хороші результати. 

• Оптимізація сайтів, орієнтована на пошукові сис-
теми (SEO). 

Мета оптимізації – зробити так, щоб зміст сайту індек-
сувався пошуковими системами. SEO також відповідає за 
вихід сайту на першу сторінку за певними пошуковими 
запитами. 

• Маркетинг із включенням пошукових систем (SEM). 
Компанії почали наймати фахівців для аналізу та 

покупки ключових слів у пошукових систем. Це робиться 
для того, щоб під час такого запиту сайт компанії виходив 
на першу сторінку в пошукових результатах. Контекстна 
реклама нерозривно пов'язана з уведеним користувачем 
ключовим словом.

Зовнішня активність компанії в Інтернеті (актив-
ність поза сайтом). 

Поширення маркетингового повідомлення компанії 
поза сайтом. Цей набір інструментів збільшує інформа-
ційне покриття і передбачає прямий вплив на аудиторію 
(прямий канал комунікацій). Потрібно бути обережним 

Рис. 1. Методи та інструменти Інтернет-маркетингу 
Джерело: розроблено автором
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під час використання цих інструментів і враховувати 
інтереси клієнтів. 

• Email-маркетинг. 
Сучасні email-компанії (іноді навіть директ-марке-

тинг) займаються розсиланням листів, іноді персоналізо-
ваних, що розсилаються на приватні адреси згідно з базою 
даних. Сучасні листи, як правило, створені за допомогою 
html і містять гіперпосилання, які приводять клієнтів на 
сайт компанії або мікросайт. Ефективність таких кампа-
ній становить 2–5%. 

• Агресивний маркетинг (Invasive Marketing). 
Спливаючі вікна (Pop-ups, Pop-Unders), трояни, про-

грами відстеження – це негативні методи залучення уваги 
клієнтів або збору даних користувачів. Дослідження пока-
зує, що цей метод дуже ризикований, використовується з 
величезною обережністю або взагалі виключається, тому 
що існує велика ймовірність негативно асоціюватися 
серед споживачів.

• RSS. 
RSS став методом отримання користувачами додатко-

вої інформації згідно з пошуковим запитом. 
Методи просування бренду (збільшення впізнаваності). 
Відпрацьовані методи з просування брендів у реаль-

ному світі застосовуються тепер і в Інтернеті. Потрібно 
чітко знати, де знаходиться цільова аудиторія, й працю-
вати на цих площадках.

• Реклама в Інтернеті.
Банерна реклама. Це досить старий метод, засно-

ваний на тому, що ваш бренд повинен просто попада-
тися на очі відвідувачам сайту. CTR (кількість кліків на 
100 відображень банера) в середньому становить 1% або 
нижче, іноді розраховується кількість візитів на сайт. 
Банери можуть бути як статичними (незмінними), так 
і динамічними – використовуються, коли існує декілька 
пропозицій. 

Контекстна реклама (Contextual Advertising). Це 
рекламні оголошення, які розміщуються на сторінці 
залежно від змістового наповнення сторінки. Це більш 
інтелектуальний підхід до розміщення реклами, більш 
релевантний, аніж банерна реклама. Контекст може бути 
текстовим, а також може включати картинки та медіа. 
Часто зустрічаються на веб-сайтах або в блогах, а також 
на сайтах електронної пошти.

• Спонсорство та крос-брендинг. 
Метод просування бренду цільової аудиторії, за якого 

сайт, який просуває бренд компанії і розміщує ваше пові-
домлення, отримує винагороду. Такий вид спільної роботи 
зустрічається на інформаційних сайтах, шоу, медіа, бло-
гах, підкастах. 

• Реклама в соціальних мережах (Social Ads). 
Цей вид реклами був уперше представлений у соціаль-

ній мережі Facebook. Така реклама використовує інфор-
мацію профілю користувача, відстежує, чи є він фанатом 
(Fans of a brand) того чи іншого бренду, і розміщує реле-
вантні оголошення. Цей метод уважається суперечливим, 
ефективність такої реклами поки що невідома.

• Реклама на віджетах. 
Віджети – це спрощені онлайн-додатки, які можна 

інтегрувати у свій сайт, блог, форум, а також у профіль 
у соціальній мережі. Вперше з'явившись у 2008 р. від 
соціальних мереж Facebook, Bebo, Linkedin, Friendster, 
віджети розвиваються з великою швидкістю. Рекламні 
мережі розміщують рекламу на віджетах у соціальних 
мережах і спільнотах.

• Афілійований маркетинг (партнерський). 
Мережі, побудовані за принципом партнерського мар-

кетингу, виплачують партнерам винагороди за залучення 

нових клієнтів, реєстрацію користувачів або за фактом 
продажу. Незважаючи на те що ця форма Інтернет-мар-
кетингу перегукується з іншими, метою її є розміщення 
релевантного повідомлення для групи з відповідною 
демографічною ознакою. Приклади такого методу: розмі-
щення на сайтах порівнянь товарів, оглядів. 

Маркетинг співтовариств і маркетинг у соціальних 
медіа. Дослідження eMarketer говорить, що це найпрогре-
сивніша форма Інтернет-реклами і маркетингу. Поінфор-
мованість про ці методики серед фахівців становить 30%, 
а їх застосування – 15–20% від числа відомих компаній. 
Деякі інструменти, які будуть перераховуватися нижче, не 
є новими, а деякі найбільш важливі, оскільки за їх допо-
могою потенційні споживачі знаходять інформацію про 
товар чи послуги.

• Сайти рейтингу та порівняння товарів. 
Існує величезна кількість сайтів, які спеціалізуються 

на оцінці товарів експертами (analyst) або користува-
чами. Найбільш популярний сайт в ІТ-індустрії – CNET 
reviews. Тут розміщуються замітки редакторів, відео 
демо, рейтинги користувачів, а також тематичні форуми. 
Відгуки, як правило, бувають як позитивними, так і нега-
тивними не тільки про певну компанію, а й про конку-
рентів. Рейтинги і голосування можна побачити на таких 
сайтах, як Digg.

• Соціальні мережі, форуми, взаємодія користувачів.
Усі ці форми зібрані в одному пункті, тому що найчас-

тіше їх починають об'єднувати в один веб-проект. Засно-
вані в ранні роки Інтернету форуми дають змогу співто-
вариствам формувати нові ідеї та співпрацювати. Близько 
33% компаній організовують свої форуми. Просунуті 
маркетологи починають розуміти перспективи соціальних 
мереж, до них належать також сайти обміну фотографі-
ями, наприклад flickr.com.

• Блогінг. 
Близько 30% компаній розглядають блоги як засіб 

комунікації з потенційними клієнтами. Особливої попу-
лярності набувають корпоративні блоги. 

• Онлайн-відео та відео в прямому ефірі. 
Онлайн-відео існує досить давно, але стало найбільш 

популярним із появою відеоблогів та сайтів розміщення 
й обміну відео, наприклад Google Video або придбаний 
Google YouTube. Рекомендується почати знімати інтерв'ю 
з керівництвом компанії, а також із ключовими фахів-
цями. Можливий прямий ефір, де учасники у формі веб-
касту спілкуються на певні теми, тут додатково викорис-
товуються чати.

• Миттєвий обмін повідомленнями. 
Маркетологи вже зрозуміли, як можна використову-

вати нові сервіси обміну повідомленнями в реальному 
часі, такі як Twitter. Такі інструменти зручно використо-
вуються в онлайн-додатках або в мобільному телефоні. 
Деякі компанії використовують такі сервіси як пріоритет-
ний метод комунікацій в Інтернеті.

• Теги, колективні інструменти. 
Теги дають змогу маркетологам збирати необхідну 

інформацію з певної теми, а також поліпшити SEO-
результати. Правильне застосування тегів для вашого 
контенту, а також дослідження того, які теги використо-
вує ваша аудиторія, дадуть змогу спільноті швидше зна-
ходити вашу інформацію.

• Голосування за контент. 
Голосування були популяризовані сайтом Digg, корис-

тувачі додають нові історії, а спільнота голосує за них. 
Зараз сайт критикується за свою недемократичність, існує 
думка, що тільки кілька сотень користувачів контролюють 
появу посилань на першій сторінці. Така концепція була 
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реалізована на корпоративних екстранет, наприклад Dell's 
IdeaStorm, де користувачі могли голосувати за майбутні 
продукти чи характеристики. Така функціональність буде 
все частіше з'являтися на сайтах. 

• Мікромедіа. 
Сервіси мікроблогінгу дають змогу користувачам 

обмінюватися короткими повідомленнями зі своїми кон-
тактами або з мобільних телефонів. Із запуском Twitter 
навесні 2007 р. кількість таких сервісів почала зростати, 
наприклад з’явилися Pownce і Jaiku. 

• Інші можливості.
Список інструментів великий. Це і тулбари, напри-

клад Delicious, Alexa Plugin, і сервіси для мобільних теле-
фонів, новинні сайти, де користувачі голосують за посади, 
такі сервіси розвиваються дуже швидкими темпами. Існує 
ціла категорія сайтів, що поєднують характеристики 
вищеозначених інструментів. Це і сайти спільнот, напри-
клад Microsoft's Channel 9, сайти відстеження популярних 
новин і тем у реальному часі, як Techmeme і Technorati's 
WTF, нові види сервісів пошуку, сортування та оцінки 
інформації будуть з'являтися постійно. 

Віртуальні світи, що володіють характеристиками 
онлайн-ігор та соціальних мереж, давно вже не є екс-
периментальними проектами і переросли в досить живі 
спільноти. 

• Сайти віртуальних світів.
Second Life використовується такими компаніями, 

як IBM, Microsoft, Sun, Sears та ін. в як майданчик для 
просування своєї продукції. Існують інші популярні про-
екти, наприклад ViOS, ActiveWorlds, Entropia Universe, 
Utherverse (Redlight Center та ін.).

• Онлайн-мультиігрові рольові ігри MMORPG 
(Massive Multiplayer Online Role Playing Games).

Найбільш популярні MMORPG зараз – це World of 
Warcraft (WoW) і Club Penguin – зростаюча онлайн-гра 
для дітей і підлітків. Консоль XBox 360 володіє характе-
ристиками IPTV, інші ігрові консолі також мають онлайн-
компоненти. Можливості для просування тут – додаткові 
ігрові функціональні програми, соціальні мережі навколо 
певних ігор і т. д.

• Онлайн-ігри. 

Ігрові мережі, такі як Yahoo Games, створюють мініф-
леш-ігри. На них розміщується реклама або спонсорські 
оголошення, такі ігри можуть бути легко приєднані до 
сайту або дуже ефективно розповсюджуватися. 

Інші можливості. 
Інтернет стане платформою, яка скоро об'єднається з 

іншими комунікаційними середовищами, будуть створені 
якісно нові можливості.

• Internet TV (IPTV).
Інтернет об'єднає телебачення і контент в Інтернеті, 

спілкування вийде на новий небачений рівень. Навряд чи 
це буде просто телебачення в Інтернеті або перегляд сай-
тів через телевізор. Підхід буде абсолютно новий і вплине 
на стратегію поведінки в Інтернеті. 

• Мобільний Інтернет.
Користувачі вже заходять на сайти через мобільні при-

строї. Велика кількість менеджерів, людей, які прийма-
ють рішення, а також любителів технічних новинок уже 
використовують мобільний Інтернет, тому стратегія пове-
дінки компанії на ринку повинна враховувати можливість 
виходу мобільної версії корпоративного веб сайту.

• Системи взаємодії з продавцями (Vendor Relationship 
Management).

Системи, розроблені в рамках цього підходу (поки що 
це тільки концепція), будуть з'єднувати потреби покупця і 
пропозиції продавців, будуть анонімно повідомляти про-
давцям про потреби певного покупця. 

Висновки. Таким чином, розглянувши і проаналі-
зувавши основні групи методів та інструментів Інтер-
нет-маркетингу, доцільно зауважити, що їх застосування 
окремо один від одного не дасть позитивних результатів 
для компанії. Успіх буде там, де вони об'єднані та вико-
ристовуються в рамках чіткої стратегії компанії в Інтер-
неті. Принаймні одна людина або група людей повинна 
мати уявлення про те, як бренд проявляє себе в Інтернеті 
або в інших комунікаційних сферах. Подальшим розви-
тком даного дослідження є визначення умов застосування 
інструментарію Інтернет-маркетингу підприємствами різ-
них галузей. Це дасть змогу врахувати особливості його 
використання та зменшити негативний вплив чинників за 
рахунок оптимізації маркетингового інструментарію.
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
Аннотация. В работе научно обоснованы роль и значение Интернет-маркетинга. Рассмотрены особенности разви-

тия Интернет-маркетинга в условиях информационного общества. Особое внимание уделено методам и инструментам 
Интернет-маркетинга.

Ключевые слова: информационные технологии, Интернет-маркетинг, сайт, Интернет-инструменты, еmail-
маркетинг, микросайт.

METHODS AND INSTRUMENTS OF INTERNET MARKETING
Summary. The work scientifically substantiates the role and importance of Internet marketing. The features of the develop-

ment of Internet marketing in the information society are considered. Particular attention is paid to the methods and tools of 
Internet marketing.

Key words: іnformation technology, Internet marketing, website, Internet tools, E-mail marketing, microsite.
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Анотація. У роботі проведено дослідження теоретичних аспектів сутності категорії інвентаризації через аналіз її 
конструктивних елементів: принципів, функцій та завдань. Представлено найбільш актуальні наукові підходи до дослі-
дження поняття «інвентаризація». Наведено найбільш важливі функції та завдання інвентаризації. Здійснено критичний 
аналіз наявних принципів проведення інвентаризації та запропоновано для теоретичної дискусії власні: інформаційної 
корисності, контрольованості ресурсів та їх джерел, управлінської доцільності. Запропоновано критерії оцінки ризиків 
виявлення відхилень фактичних даних від облікових, які впливають на методику здійснення інвентаризаційних робіт.

Ключові слова: інвентаризація, цілі інвентаризації, функції інвентаризації, принципи інвентаризації, види інвен-
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Вступ та постановка проблеми. Фінансові резуль-
тати функціонування суб’єкта господарювання багато в 
чому визначаються не лише успішністю їхньої діяльності 
на ринках збуту, а й внутрішньоорганізаційною дисци-
пліною та налагодженою системою управління якістю, 
які рівною мірою залежать від ефективного вирішення 
широкого кола питань, пов’язаних із проведенням інвен-
таризації, врегулюванням інвентаризаційних різниць, 
відшкодуванням виявлених під час інвентаризації нестач 
і втрат. Належне зберігання матеріальних цінностей дає 
змогу уникнути втрат від нестач, мінімізувати збитки від 
простоїв, створити умови для безперебійного функціо-
нування підприємства у коротко- та середньостроковій 
перспективі. Будучи важливою процедурою механізму 
внутрішньогосподарського контролю, інвентаризація 
покликана забезпечити максимальне дотримання вимог 
законодавства у сфері бухгалтерського обліку шляхом 
підтвердження повноти і достовірності інформації, що 
генерується обліковою системою.

У сучасних умовах функціонал інвентаризації як 
методичного прийому бухгалтерського обліку та контр-
олю значно розширюється – вона перетворюється на діє-
вий засіб підтримки прийняття рішень у сфері управління 
якістю на підприємстві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок у розв’язання низки ключових проблем, пов’язаних 
з організацією та методикою проведення інвентаризації на 
підприємствах різних галузей та форм власності, здійснили 
такі науковці: С.В. Бардаш, В.В. Бородіна, Ф.Ф. Бутинець, 
В.М. Глібко, Т.В. Давидюк, М.Я. Дем’яненко, М.В. Дубі-
ніна, О.В. Дудкевич, Є.В. Калюга, Д.Л. Кузьмін, М.І. Кутер, 
В.Н. Лемеш, А.В. Луговой, В.Б. Моссаковський, П.П. Нємчі-
нов, С.О. Олійник, Є.В. Орлова, В.М. Пархоменко, С.Н. Полє-

нова, Л.К. Сук, О.В. Харламова, Л.В. Чижевська, В.В. Чудо-
вець, Ю.С. Цал-Цалко та ін.

Водночас окремі питання, пов’язані з дослідженням 
сутності феномену інвентаризації через призму завдань 
і функцій, які вона виконує у системі бухгалтерського 
обліку та внутрішньогосподарського контролю, досі зали-
шаються невирішеними. 

Метою статті є дослідження теоретичних аспек-
тів сутності категорії інвентаризації через аналіз її кон-
структивних елементів: принципів, функцій та завдань. 
Завдання статті:

– представити наукові підходи до дослідження поняття 
«інвентаризація»;

– провести дослідження функцій та завдань інвента-
ризації;

– здійснити критичний аналіз наявних принципів про-
ведення інвентаризації;

– навести базові ознаки класифікації інвентаризації як 
методичного прийому бухгалтерського обліку та контр-
олю;

– запропонувати критерії оцінки ризиків виявлення 
відхилень фактичних даних від облікових, які впливають 
на методику здійснення інвентаризаційних робіт.

Результати дослідження. 
Сучасна наука напрацювала значну кількість визна-

чень поняття «інвентаризація». Автори прагнуть пере-
дусім акцентувати увагу на обліково-контрольній при-
роді інвентаризації як процесу та методу (методичного 
прийому), навести об’єкти її прикладання, представити 
функціональний інструментарій, а також окреслити мету, 
з якою вона здійснюється. 

Сьогодні практично в кожній праці з теорії бухгалтер-
ського обліку і контролю висвітлюються питання інвента-
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ризації. При цьому поняття «інвентаризація» кожен автор 
формулює по-різному, а звідси й різний підхід до прак-
тики проведення інвентаризації [1, с. 120].

Інвентаризація являє собою певну послідовність прак-
тичних дій із документального підтвердження наявності, 
стану й оцінки майна та зобов’язань організації для забез-
печення достовірності даних обліку і звітності [2, с. 31]. 
Подібне визначення знаходимо й у джерелі [3, с. 6]: 
інвентаризація – це методичний прийом бухгалтерського 
обліку, що полягає у встановленні фактичної наявності, 
стану й оцінки майна і фінансових зобов’язань організа-
ції. С.Н. Полєнова, подаючи визначення поняття «інвен-
таризація» більшою мірою звертає увагу на її процедурну 
частину: перевірка майна шляхом підрахунку, опису, 
вимірювання, оцінки, зіставлення отриманих даних у 
натуральному або вартісному вимірах із даними поточ-
ного обліку для контролю його збереження називається 
інвентаризацією [4, с. 2]. С.В. Бардаш акцентує увагу на 
юридичному складнику поняття: під інвентаризацією слід 
розуміти перевірку та оцінку фактичної наявності об’єкта 
контролю, якому притаманний комплекс господарсько-
правових ознак: наявність розпорядчого документа; здій-
снення дій колегіальним органом; установлення кількіс-
них і якісних характеристик об’єкта; реєстрація та оцінка 
фактів, нормативно-правове регулювання, рахункова та 
бухгалтерська обробка документів; узагальнення й реалі-
зація результатів; прийняття рішень [5, с. 3].

Основною причиною необхідності проведення інвен-
таризації є виникнення господарських процесів, які з пев-
них причин не можуть бути одразу відображені у бухгал-
терських документах. До таких процесів відносять:

– природній убуток цінностей у процесі зберігання 
(усушка, відтік, розлив, утруска, випарювання, подріб-
нення, розпилювання, вивітрювання тощо);

– неточне зважування, вимірювання під час надхо-
дження або відпуску цінностей;

– пересортиця взаємозамінних матеріалів, продуктів, 
виробів, яка виникає під час вибуття активів (передачі у 
виробництво або на господарські потреби, продажу та ін.);

– помилки у первинних документах на надходження і 
витрачання ресурсів;

– помилкові записи в регістрах синтетичного й аналі-
тичного обліку;

– зловживання матеріально відповідальних осіб (обмі-
рювання, обважування, розкрадання тощо) [6, с. 12].

Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського 
обліку дає змогу через перевірку в натурі матеріальних 
цінностей, грошових коштів і фінансових зобов’язань 
виявити їхній фактичний стан. Вона або підтверджує дані 
бухгалтерського обліку, або виявляє невраховані цінності 
та допущені втрати, розкрадання, нестачі. За допомогою 
інвентаризації також контролюється збереження мате-
ріальних цінностей і грошових коштів, перевіряються 
повнота і достовірність даних бухгалтерського обліку і 
звітності [7]. Саме цим визначаються дві основні функції 
інвентаризації на мікрорівні: інформаційна та контрольна.

Першопочатково суть інвентаризації полягала в її 
інформаційному складнику: власник лише хотів знати, 
що в нього є. З плином часу її роль підвищилася і набула 
контрольного характеру: все майно розподілялося між 
конкретними людьми, вводився поточний облік за всіма 
надходженнями й видачами. Періодично дані цього обліку 
порівнювалися з тим, що було в наявності [8, с. 17].

Як зазначає В.М. Глібко, інвентаризація проводиться 
для виявлення фактичної наявності матеріальних цін-
ностей і грошових коштів на певну дату, найчастіше – на 
перше число місяця [9, с. 2]. Однак переважна більшість 

учених сходиться на думці, що роль інвентаризації не 
обмежується перевіркою фактичної наявності цінностей. 
Перелік заходів під час її здійснення значно ширший:

– організовується контроль дотримання вимог діяль-
ності матеріально відповідальних осіб щодо збереженості 
ресурсів (правил складання, оформлення і надання пер-
винних облікових документів, правил приймання, збері-
гання та відпуску цінностей та ін.);

– впорядковується складське господарство (перевіря-
ється стан складських приміщень, порядок зберігання цін-
ностей, якість ваговимірювального господарства тощо);

– встановлюються якісні характеристики матеріаль-
них ресурсів: виявляються залежалі та невикористовувані 
цінності, майно, яке повністю або частково втратило пер-
вісні властивості, неходові та такі, що не користуються 
попитом готові вироби та ін. На основі отриманої інфор-
мації вживаються заходи з їх переоцінки, продажу чи 
використання для інших потреб;

– виявляються непридатні до експлуатації й такі, що 
не підлягають відновленню, основні засоби;

– перевіряється дотримання правил утримання й екс-
плуатації основних засобів [4, с. 2].

Таким чином, поряд із двома основними функці-
ями інвентаризації – інформаційною та контрольною – 
з’являється ще одна, супутня – організаційно-допоміжна, 
яка полягає у забезпеченні умов для максимально ефек-
тивного зберігання та використання суб’єктом госпо-
дарювання власних ресурсів. Вона висуває додаткові 
вимоги до членів інвентаризаційної комісії, які повинні 
володіти спеціальними навиками та мати професійний 
досвід і кваліфікацію для технічного аналізу стану й 
середовища зберігання цінностей підприємства. Всі три 
функції інвентаризації тісно пов’язані та доповнюють 
одна одну, створюючи базу для побудови ефективного 
механізму її реалізації за конкретних умов діяльності під-
приємства (рис. 1).

За сучасних умов інвентаризація перетворюється на 
ефективний засіб управління не лише через максимальну 
реалізацію її контрольної функції, а й завдяки створенню 
інформаційно-аналітичного підґрунтя для прийняття 
виважених управлінських рішень. Водночас слід чітко 
розмежовувати коло завдань, які вирішуються інвентари-
заційним інструментарієм, та питання, які знаходяться у 
сфері інтересів інших засобів внутрішньогосподарського 
контролю. Зокрема, дискусійним видається твердження 
О.О. Ільченко [10, с. 84] щодо необхідності перевірки під 
час інвентаризації правильності нарахування амортизації 
основних засобів. 

Інформаційна, контрольна та організаційно-допо-
міжна функції під час переходу на макрорівень наукових 
досліджень об’єднуються в єдиний сегмент – економіч-
ний на додаток до соціального та виховного. 

Соціальна функція інвентаризації розглядається як 
форма участі працівників в організації обліку та контр-
олю, тоді як виховна – як засіб виховання заощадливого 
ставлення до майна [11, с. 251].

Для максимально повної реалізації основних завдань 
інвентаризація повинна здійснюватися з дотриманням 
низки принципів, узагальнених на основі досліджень 
вітчизняних та зарубіжних науковців (А.А. Вишневський, 
С.В. Бардаш, В.С. Гальцов, Т.В. Давидюк, В.Н. Лемеш, 
І.В. Сауткін, Л.К. Сук, П.Л. Сук) у роботі Д.Л. Кузьміна 
[12, с. 279–281]: безперервності; виховної дії; гласності; 
документального оформлення; доцільності; економіч-
ності; ефективності; матеріальної відповідальності; ней-
тральності; об’єктивності; обов’язковості; оперативності; 
оцінки результатів; плановості; повноти; пред’явлення 
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наявних об’єктів контролю; раптовості; своєчасності; 
співставності одиниць вимірювання; точності; юридич-
ної правочинності результатів. На нашу думку, деякі з 
перелічених характеристик (обов’язковість, плановість, 
раптовість, повнота) мають відношення лише до окремих 
видів інвентаризації; певні (об’єктивність, точність; еко-
номічність, оперативність) є радше вимогами до органі-
зації інвентаризаційних робіт або інформації, отриманої в 
результаті їх проведення; водночас виховна дія стосується 
однієї з функцій, які виконує інвентаризація. 

На нашу думку, здійснення інвентаризації ґрунтується 
на низці основоположних правил, обмежень та вимог, уза-
гальнених у трьох пов’язаних метапринципах: інвентари-
зація повинна засвідчувати наявність об’єктів з фактом 
(метапринцип інформаційної корисності); інвентариза-
ція повинна підтверджувати облікові дані (метапринцип 
контрольованості ресурсів та їх джерел); інвентаризація 
повинна сприяти прийняттю ефективних управлінських 

рішень у різних сферах господарювання (метапринцип 
управлінської доцільності). Метапринципи поєднують у 
собі декілька дрібніших принципів і дають змогу вибуду-
вати чіткий зв’язок між функціями та завданнями в межах 
економіко-правової сутності категорії інвентаризації.

Функції інвентаризації визначають та взаємозумовлю-
ють завдання, які перед нею ставить керівництво суб’єкта 
господарювання.

Основні цілі (завдання) інвентаризації:
– підтвердження фактичної наявності необорот-

них активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових 
коштів, обсягів дебіторської заборгованості та зобов’язань;

– зіставлення фактичних обсягів майна та зобов’язань 
із залишками по рахунках бухгалтерського обліку і стат-
тях фінансової звітності;

– підтримка прийняття рішень у системі управління 
якістю на підприємстві завдяки: виявленню цінностей, які 
повністю або частково втратили свої споживчі властивості, 

не використовуються у діяль-
ності (зокрема, непридатні для 
подальшої експлуатації основні 
засоби), простроченої заборгова-
ності; вдосконаленню документо-
обігу матеріально відповідальних 
осіб; підвищенню ефективності 
ведення складського господарства 
(у т. ч. за рахунок поліпшення 
умов зберігання матеріальних 
цінностей) тощо.

Принципи, функції та 
завдання ув’язані у єдиний тео-
ретичний конструкт, який харак-
теризує сутність поняття, впливає 
на його класифікацію і практичну 
реалізацію (рис. 2).

Розуміння сутності категорії 
інвентаризації неможливе без 
декомпозиції її за видами вихо-
дячи з низки загальновідомих 
ознак з урахуванням функцій та 
завдань, що їх вона виконує.

Як зазначають М.Я. Дем’я-
ненко та В.В. Чудовець у моно-
графії «Інвентаризація в системі 
бухгалтерського обліку», уточ-
нення й удосконалення існуючої 
класифікації видів інвентариза-
ції покликана забезпечити мак-
симально можливу ефективність 
інвентаризаційного процесу, 
повне виконання комплексу 
завдань, які необхідно вирішити 
в ході його здійснення [13, с. 57].

Основними ознаками класи-
фікації інвентаризацій є функці-
ональна пріоритетність, повнота 
охоплення, об’єкт перевірки.

Планові інвентаризації здій-
снюються у наперед встановлені 
(з урахуванням законодавчих 
вимог) керівництвом підприєм-
ства строки і використовуються 
переважно для одержання фак-
тичних доказів підтвердження 
даних бухгалтерського обліку 
(пріоритетна функція – інфор-
маційна). Позапланові інвента-

Рис. 2. Теоретичний конструкт поняття «інвентаризація»
Джерело: власна розробка

Рис. 1. Функції інвентаризації*
*Власне доповнення організаційно-допоміжною функцією
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ризації здійснюються раптово за рішенням керівництва 
підприємства або на вимогу контролюючих органів, їх 
основна функція – перевірка сумлінності та доброчес-
ності матеріально відповідальних осіб (пріоритетна функ-
ція – контрольна).

Суцільні інвентаризації охоплюють усе майно та 
зобов’язання підприємства, тоді як вибіркові – лише їх 
частину. На вибір повноти охоплення, крім норматив-
них вимог, напряму впливає цінність об’єкта перевірки 
та його обсяги. Вибіркова перевірка зменшує фінансові, 
часові та трудові витрати на проведення інвентаризації, 
тоді як суцільна максимально повно реалізовує її інфор-
маційну та контрольну функції. 

На нашу думку, додатковим критерієм вибору методу 
перевірки у такому разі повинна бути оцінка ризиків вияв-
лення відхилень фактичних даних від облікових, які сут-
тєво зростають за детермінування фактів:

– неналежної організації зберігання матеріальних цін-
ностей у приміщеннях (недостатній рівень ідентифікації 
доступу, недоліки умов зберігання тощо);

– неналежної організації документообігу прибуткових 
та видаткових первинних форм;

– суттєвих відхилень фактичних даних від облікових, 
виявлених під час попередніх перевірок;

– об’єктивної недовіри до матеріально відповідальних 
осіб;

– кризового фінансово-майнового стану підприємства;
– наявності значної кількості рекламацій, скарг, повер-

нень продукції клієнтами через неналежну її якість;
– наявність негативних чинників зовнішнього серед-

овища (екстремальні кліматичні умови, військові дії, 
нестабільна криміногенна ситуація тощо). 

Виявлення одного чи сукупності вказаних чинників є 
маркером для проведення максимально повної інвентари-
зації майна та зобов’язань підприємства.

Залежно від об’єктів перевірки виділяють інвентари-
зацію основних засобів, нематеріальних активів, запасів, 
грошових коштів тощо. При цьому враховується поділ 
майна підприємства за його видами, призначенням та дже-
релами формування. Особливу увагу слід приділяти акти-
вам, які враховуються у бухгалтерському обліку, однак не 

належать підприємству (давальницька сировина, орендо-
вані засоби, активи на відповідальному зберіганні тощо). 

Висновки. Інформаційна функція є головною для 
бухгалтерського обліку (завдяки їй здійснюється забез-
печення керівників усіх рівнів і рангів необхідними 
даними про діяльність підприємства), тоді як інші є 
похідними від неї. Ефективність її реалізації напряму 
залежить від якості опрацювання і передачі інформації 
системою бухгалтерського обліку; водночас необхідно 
врахувати, що бухгалтери не можуть виступати гаран-
том об’єктивності та правдивості первинної інформа-
ції, яка отримується ними із зовнішнього середовища 
[14, с. 162]. Для цього необхідна налагоджена система 
контролю, одним із найбільш продуктивних засобів 
якого виступає інвентаризація.

Водночас слід урахувати таке:
– інвентаризація слугує не лише для перевірки фак-

тичної наявності майна та зобов’язань суб’єкта господа-
рювання та підтвердження даних бухгалтерського обліку, 
а й для підтримки прийняття управлінських рішень, що 
викликає необхідність дослідження окремої її функції – 
організаційно-допоміжної;

– здійснення інвентаризації ґрунтується на низці осно-
воположних правил, обмежень та вимог, узагальнених у 
трьох пов’язаних метапринципах: інформаційної корис-
ності, контрольованості ресурсів та їх джерел, управлін-
ської доцільності;

– методика здійснення інвентаризації, серед іншого, 
залежить від попередньої оцінка ризиків виявлення від-
хилень фактичних даних від облікових, які суттєво зрос-
тають за детермінування фактів: неналежної організації 
зберігання матеріальних цінностей у приміщеннях, нена-
лежної організації документообігу прибуткових та видат-
кових первинних форм, суттєвих відхилень фактичних 
даних від облікових, виявлених під час попередніх пере-
вірок, об’єктивної недовіри до матеріально відповідаль-
них осіб тощо.

Перспективи майбутніх досліджень убачаємо в погли-
бленні та деталізації трьох фундаментальних метаприн-
ципів здійснення інвентаризації з урахуванням функцій і 
завдань, що їх вона реалізовує. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ: СУЩНОСТЬ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ПРИНЦИПЫ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ
Аннотация. В работе проведено исследование теоретических аспектов сущности категории инвентаризации через 

анализ ее конструктивных элементов: принципов, функций и задач. Представлены наиболее актуальные научные под-
ходы к исследованию понятия «инвентаризация». Приведены наиболее важные функции и задачи инвентаризации. 
Осуществлен критический анализ имеющихся принципов проведения инвентаризации и предложены для теоретиче-
ской дискуссии собственные: информационной полезности, контролируемости ресурсов и их источников, управленче-
ской целесообразности. Предложены критерии оценки рисков выявления отклонений фактических данных от учетных, 
которые влияют на методику осуществления инвентаризационных работ.

Ключевые слова: инвентаризация, цели инвентаризации, функции инвентаризации, принципы инвентаризации, 
виды инвентаризации.

INVENTORY: DEFINITION, CLASSIFICATION, PRINCIPLES, FUNCTIONS, AND OBJECTIVES
Summary. In the article, the research of theoretical aspects of the “inventory” definition has been conducted by the means of 

the analysis of its structural elements: principles, functions, and objectives. The most relevant scientific approaches to the study 
of the “inventory” concept have been presented. The most important functions and objectives of the inventory have resulted. The 
critical analysis of existing principles of inventory has been carried out and the following principles for theoretical discussion 
have been proposed by the author: informational utility, controllability of resources and their sources, administrative feasibility. 
The criteria for evaluation of the risk of differences between actual and accounting data, affecting the inventory methodology, 
have been suggested.

Key words: inventory, objectives of inventory, functions of inventory, principles of inventory, types of inventory.
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СТРАТЕГІЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: 
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ 

Анотація. У статті досліджено теоретичні та практичні аспекти процесу формування стратегії корпоративної со-
ціальної відповідальності. Встановлено, що в Україні процес формування КСВ здійснюють переважно великі підпри-
ємства, які прагнуть зменшити кількість репутаційних ризиків та завоювати лояльне відношення покупців. Зазначено, 
що на сучасному етапі КСВ є обов’язковим для тих підприємств, які прагнуть працювати на міжнародних ринках, тому 
виникає необхідність формування стратегії КСВ. Запропоновано етапи формування стратегії КСВ, що дасть змогу за-
безпечити сталий розвиток підприємства.

Ключові слова: стратегія, корпоративна соціальна відповідальність, система якості ISO, стандарти, процес.
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Вступ та постановка проблеми. За сучасних умов 
підвищення глобальної нестабільності підприємства 
зацікавлені у збільшенні рівня передбачуваності про-
цесу розвитку суспільства та економіки, інституційного 
середовища, досягнення політичної та економічної ста-
більності від локального до глобального рівнів, стійкого 
розвитку соціально-трудових відносин, відсутності соці-
альних конфліктів та економічних криз, що необхідно для 
ефективної діяльності. Тому великого значення набуває 
формування на рівні сучасних суб’єктів господарювання 
стратегії корпоративної соціальної відповідальності у 
практиці вітчизняних підприємств, що забезпечуватиме 
їх сталий розвиток.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-
ням корпоративної соціальної відповідальності присвя-
чено наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців: 
Д. Баюра [1], О. Іваницької [6], В. Троян [10], А. Колота, 
М. Портера, С. Фірсова [11], М. Фрідмена. Незважаючи 
на значні здобутки світової практики реалізації корпо-
ративної соціальної відповідальності, окремі аспекти 
потребують доопрацювання, зокрема в контексті їх реа-
лізації в Україні. 

Аналіз останніх публікацій дав змогу зробити висно-
вок, що питання формування стратегії корпоративної 
соціальної відповідальності потребує подальших дослі-
джень, оскільки нині потребує розроблення нефінансової 
соціальної звітності для українських підприємств. 

Метою статті є розроблення теоретичних положень 
та практичних рекомендацій щодо формування стратегії 
корпоративної соціальної відповідальності українських 
підприємств. 

Результати дослідження. 
На сучасному етапі розвитку соціально-економічних 

відносин в Україні досить гостро стоїть питання не тільки 
як забезпечити конкурентоспроможність економіки, а й 
створити передумови для сталого розвитку та вирішити 
низку нагальних проблем, особливо соціальних. Ніхто 
не заперечує, що саме корпоративна соціальна відпові-
дальність має переважну більшість соціальних, а не еко-
номічних переваг. Проте в умовах формування ринкових 
інституцій саме корпоративна соціальна відповідальність 
дає змогу забезпечити підвищення ефективності транс-
формаційних процесів. Визначені в Україні масштабні 
структурні реформи з урахуванням процесів глобаліза-
ції та інтернаціоналізації зумовлюють необхідність гар-
монізації відносин між приватним капіталом (бізнесом), 
державою та суспільством. Однак в Україні процес фор-
мування стратегії розвитку корпоративної соціальної від-
повідальності, як і самої корпоративної соціальної відпо-
відальності, знаходиться на початковому етапі, тоді як у 
європейській практиці КСВ має значний досвід розвитку 
та власні моделі розвитку, які відображають особливості 
національної моделі управління. Саме в розвитку КСВ 
зацікавлені транснаціональні корпорації, які з її допо-
могою зменшують репутаційні ризики та створюють 
позитивне враження у покупців. За даними опитувань, у 
зарубіжних країнах близько 70% споживачів вибирають 
продукти соціально відповідального підприємця, а спо-
живачі готові платити на 10 доларів вище середньорин-
кової ціни [2].

Зокрема, в Україні більшість компаній (як великих, так 
і середніх та малих) не має визначеної стратегії соціальної 
відповідальності й перебуває на етапі дотримання законо-
давства та «точкових» доброчинних проектів. Включення 
КСВ у стратегічні орієнтири компаній, розроблення стра-
тегії соціальної відповідальності спостерігається лише у 
29,6% досліджуваних компаній.

Це означає, що КСВ для більшості вітчизняних компа-
ній обмежується лише епізодичними заходами, що спря-
мовані на охорону довкілля (1/2 опитаних респондентів), 
соціальні інвестиції в територіальні громади (1/3 опита-
них компаній), запровадження енергозберігаючих техно-
логій, сортування та утилізацію відходів (26,6% опитаних 
респондентів) [3]. Так, компанія Watsons у рамках корпо-
ративної соціальної відповідальності має чотири основні 
напрями: робоче місце, навколишнє середовище, суспіль-
ство та місце на ринку. У 2017 р. Watsons провела благо-
дійний проект «Янголи Watsons – маленькі магніти ряту-
ють серця». Спеціально для цього проекту було створено 
унікальну колекцію магнітів за ескізами талановитих 
українських художниць Євгенії Гапчинської та Євгенії 
Миронюк. Придбати маленькі магніти, що рятують дитячі 
серця, можна в будь-якому магазині торгової мережі та в 
Інтернет-магазині Watsons. Вартість магніту – 5 грн. 

Позитивний досвід реалізації КВС має і МХП – вер-
тикально інтегрована компанія, провідний виробник про-
мислового виробництва курятини на українському ринку. 
Продукція МХП реалізовується під такими торговими 
марками: «Наша Ряба», «Легко», «Бащинський», Chateau 
Galicia, Qualiko. Продукція МХП експортується до понад 
70 країн світу. Компанія має підприємства за кордоном 
(м’ясопереробні потужності в ЄС, центр дистрибуції та 
логістики в ОАЕ). МХП сьогодні – це найкращий робо-
тодавець 2017 р. в агросекторі та один із найбільших 
платників податків в АПК України. Ця компанія започат-
кувала конкурс «Село: кроки до розвитку». Його мета – 
створення нових робочих місць у сільській місцевості. 
45 переможців конкурсу отримали від МХП сертифікати 
на фінансування свого проекту в розмірі до 40 тис. грн. 
Це 45 ініціатив, які вже почали розвиватися у сільській 
місцевості. Більшість проектів передбачає надання робо-
чих місць жителям сіл. Загалом МХП інвестував до 1 млн. 
950 тис. грн. у різноманітні бізнес-проекти. «Нова Пошта» 
створила «школу бізнесу»; група «1+1 медіа» запропо-
нувала профорієнтацію молоді у медіасфері; «Енергоа-
том» – інформаційно-просвітницький проект, основною 
метою якого є підвищення обізнаності школярів у питан-
нях використання ядерної енергії, робота з профорієнта-
ції та сприяння розвитку STEM-освіти в Україні. Проект 
проводиться у форматі лекцій-бесід та зустрічей студен-
тів профільних для компанії ВНЗ (НТУУ «КПІ імені Ігоря 
Сікорського») зі старшокласниками шкіл України. Тобто в 
українських реаліях КВС дає змогу вирішувати не тільки 
нагальні соціальні проблеми на території окремих райо-
нів, областей, міст, а й зменшити соціальну напругу в сус-
пільстві за рахунок просвітницької діяльності. 

Водночас найбільш активно більшість підприємств 
реалізує корпоративну соціальну відповідальність через 
заходи щодо своїх працівників: 97,5% компаній здійсню-
ють у середньому по три-чотири таких заходи. 

Серед тих, хто здійснює такі заходи, 81,2% компаній 
ніколи не затримують зарплату; 57,5% фірм регулярно 
підвищують зарплату та виплачують премії; 55,9% під-
приємств не звертають увагу під час прийому на роботу 
та кар'єрного зростання на стать, релігійні, політичні 
переконання; 55,1% компаній проводять та підтримують 
кар'єрне навчання робітників. Менше половини компаній 
оплачують надурочні години (43,2%), надають можли-
вість гнучкого графіка роботи (42,4%), надають медичне 
страхування та оплачують частково або повністю оздо-
ровлення своїх робітників (33%) [11]. 

Таким чином, корпоративна соціальна відповідаль-
ність дає змогу не тільки дотримуватися законодавства 
(трудового, екологічного, податкового та ін.), а й задоволь-
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няти очікування всіх зацікавлених осіб (стейкхолдерів). І, 
як показує практика, цим займаються підприємства, які 
прагнуть не тільки працювати на іноземних ринках, а й 
розвивати ринок власного виробництва. 

У зв’язку із цим виникає необхідність використання 
стратегічних підходів до формування КСВ на рівні укра-
їнських суб’єктів господарювання. Тому корпоративна 
соціальна відповідальність виступає своєрідним інстру-
ментом управління, а стратегічне управління передбачає 
використання КСВ- стратегії, КСВ-програм, PR-програми 
та соціальну звітність (рис. 1), що дає змогу забезпечу-
вати сталий розвиток підприємства у цілому, збалансо-
вувати інтереси всіх зацікавлених сторін та підвищувати 
соціально-економічні показники господарювання. 

Необхідність застосування стратегічних підходів до 
КСВ зумовлена також розвитком організаційного та доку-

ментаційного забезпечення цього процесу для суб’єктів 
господарювання. Зокрема, на сучасному етапі корпора-
тивна соціальна відповідальність знаходить своє відобра-
ження у міжнародних стандартах системи якості ISO. 

У світовій практиці розроблено і використовується 
40 стандартів корпоративної соціальної відповідальності. 
До них можна віднести: загальні, які відображають прин-
ципи діяльності та кодекси їхньої поведінки (Глобальний 
договір ООН); управлінські (АА 1000, ISO 9001: 2008), 
ЕМАS – система екологічного менеджменту та аудиту; 
міжнародні стандарти ISO 9000, 14000; стандарт «соці-
альна відповідальність» SA 8000, індекс ефективності 
FTSE4Good [1, с. 153]. Залежно від конкретних потреб 
компанія вибирає той чи інший соціальний стандарт 
звітності. Наприклад, стандарт GRI (Global Reporting 
Initiative) сприяє підвищенню конкурентоспроможності 
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1) звіті довільної форми;  
2) комплексний звіт за методом потрійного підсумку Triple Bottom-Line), методом Лондонської 
групи порівняльного аналізу (London Benchmarking Group), методом групи корпоративного 
громадянства (Corporate Social Citizenship) чи за якимось іншим подібним методом; 
3) стандартизований звіт (АА1000, SA8000, GRI, стандарти Саншайн тощо);  
4) звіт зі сталого розвитку. Цей звіт є найбільш складним нефінансовим звітом, оскільки 
готується за вимогами системи Глобальної ініціативи зі звітності (Global Reporting initiative – 
GRI), тобто за стандартизованою системою звітування щодо економічної, природоохоронної та 
соціальної діяльності, має чіткі індикатори, які компанія повинна вказати у своєму звіті за 
п’ятьма складниками: бачення та стратегія; профіль організації; управління; індекс GRI; 
показники діяльності;  
5) міжнародних стандартах екологічного менеджменту;  
6) міжнародних стандартах соціальної відповідальності.  

забезпечує 

сталий розвиток підприємства (економічний, екологічний і соціальний) 

Відображається у: 

Підприємство Громада 

Суспільство Дає змогу: 

1. формувати механізми вирішення соціально-економічних проблем  не тільки окремого 
працівника, а й підприємства та громади; 

2. розуміти не тільки напрям розвитку підприємства, а й забезпечувати передумови для 
мінімізації ризиків виникнення корпоративних конфліктів;  

3. підвищувати рівень інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання шляхом 
підвищення рівня інформованості всіх зацікавлених сторін у процесах, що відбуваються на 
підприємстві; 

4. реалізовувати державно-партнерські програми розвитку регіонів; 
5. створювати передумови для підвищення якості життя.  

Рис. 1. Роль і значення  розвитку корпоративної соціальної відповідальності  
в українській практиці господарювання 
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компанії у сфері залучення інвестицій та участі в тенде-
рах міжнародних організацій.

Сьогодні стандарт GRI використовують як підхід до 
звітності сотні великих компаній у всьому світі, одна з 
основних відмінностей і переваг його полягає у тому, що 
цей стандарт дає можливість упроваджувати його пое-
тапно. Тобто спочатку компанія може використовувати 
лише загальні принципи цього документа. Також GRI 
передбачає можливість підготовки звіту тільки з однієї чи 
кількох сфер своєї діяльності з поступовим поширенням 
його на інші сфери.

Стандарти та рекомендації GRI постійно перегляда-
ються, доповнюються та розширюються. У 2013 р. на 
Глобальній конференції зі стійкого розвитку та звітності 
громадськості була представлена в остаточній редакції 
четверта версія Керівництва GRI (G4). Версія G4 акуму-
лює глобальний досвід, накопичений під час викорис-
тання попередніх версій Керівництв, та формує основу 
для подальшого запровадження стандартів в процесі реа-
лізації концепції стійкого розвитку. 

Один із підходів, реалізований у Керівництві 
G4 (2013 р.) – публікувати лише значиму для зацікавле-
них сторін інформацію (за принципом «краще менше, але 
краще»). Компанії можуть звітувати за найбільш важли-
вими для них групами показників, про взаємини робото-
давців та найманих працівників і вирішення ними сус-
пільних проблем. Замість обрахунку та розкриття великої 
кількості показників компанії здійснюють більш якісний 
аналіз діяльності на благо суспільства та її членів. Заува-
жимо, що сьогодні стейкхолдерами організації є більш 
ніж 600 організацій світу, які беруть активну участь у фор-
муванні нових підходів і розробленні нових версій GRI. За 
інформацією організації, станом на червень 2014 р. більш 
ніж 5 тис. організацій приєдналися до практики складання 
звітів за методикою GRI та використовують Керівництва 
GRI у своїй діяльності [6].

Розроблений Інститутом соціальної й етичної звіт-
ності (Institute of Social and Ethical Accountability), цей 
стандарт передбачає впровадження соціальних аспектів в 
організацію бізнесу. Найважливіша ідея стандарту – під-
вищення підзвітності бізнесових структур суспільству 
за рахунок максимального залучення груп зацікавлених 
сторін, обліку їхньої думки під час аналізу діяльності 
компанії [4, с. 57]. 

Для цього був розроблений стандарт Саншайн 
(Sunshine), який орієнтує на відкритість даних і публіка-
цію регулярної інформації в щорічному «Корпоративному 
звіті для зацікавлених сторін», а саме даних про клієнтів 
(про товари та послуги), працівників (гарантії зайнятості, 
безпеки та оздоровлення); інформації для місцевих гро-
мад, а також інформації для широких кіл (виконання дер-
жавних замовлень, штрафи компанії тощо). 

Інформацію про сталий розвиток можливо отримати зі 
стандарту звітності АА 1000, який передбачає проведення 
аудиту звітності і забезпечення його якості за рахунок 
залучення зацікавлених сторін, урахування їхньої думки 
під час аналізу діяльності компанії.

Стандарт SA 8000 є добровільним стандартом, що 
орієнтований на дотримання трудового законодавства й 
екологічних норм і підходить для компаній, які хочуть 
одержувати замовлення від держави та бути популярними 
в суспільстві. Цей стандарт є універсальним, він може 
застосовуватися у будь-якій організації, у всіх галузях 
промисловості та в усіх країнах незалежно від культурних 
та географічних кордонів. Він орієнтований на вирішення 
питань: праці дітей, примусової праці, здоров'я і безпеки, 
свободи об'єднань та права на переговори про укладення 

колективного договору, дискримінацію, дисциплінарні 
заходи, робочий час, оплату праці, систему управління. 
Таким чином, цей стандарт орієнтований на забезпечення 
«етичності» у веденні бізнесу, підвищення якості життя 
працівників. 

Подальший розвиток корпоративна соціальна від-
повідальність знайшла у формуванні стандарту ІSО 
26000 : 2010 «Керівництво із соціальної відповідаль-
ності» [7]. Цей стандарт був підготовлений експертами з 
більше ніж 90 країн та 40 міжнародних або регіональних 
організацій. У стандарті виділено: підзвітність, прозо-
рість, етичну поведінку, взаємодію із зацікавленими сто-
ронами, додержання норм (правових та міжнародних) і 
прав людини. 

Цей стандарт, як і попередній, є добровільним і міс-
тить указівки щодо: 

концепцій, визначень, що належать до соціальної від-
повідальності;

зворотного зв'язку, загальних напрямів виправлення 
ситуації і характеристики соціальної відповідальності;

принципів і практик, які належать до соціальної від-
повідальності;

ключових питань і проблем, що належать до соціаль-
ної відповідальності;

інтеграції, впровадження і просування соціально від-
повідальної поведінки в організації, а також за допомогою 
політики у сфері її впливу;

ідентифікації та залучення зацікавлених сторін [7]. 
Таким чином, формування корпоративної соціальної 

відповідальності – складний процес, який займає трива-
лий період часу і вимагає від підприємства цілеспрямова-
них зусиль щодо впорядкування взаємовідносин стосовно 
питань економічного, соціального та економічного управ-
ління зі своїми стейкхолдерами. 

Тому виникає необхідність у формуванні страте-
гії корпоративної соціальної відповідальності, яка буде 
містити перелік не тільки ключових чинників успіху, а 
й індикатори, що визначатимуть успішність репутації, 
образ компанії, що формується у зовнішніх та внутріш-
ніх стейкхолдерів.

Зважена та обґрунтована стратегія корпоративної 
соціальної відповідальності підприємства повинна скла-
датися з таких етапів:

1. Проведення аналітичних робіт – аналіз внутріш-
нього та зовнішнього середовища функціонування під-
приємства. Цей етап передбачає огляд можливих напря-
мів ресурсного забезпечення корпоративної соціальної 
відповідальності, аналіз розвитку зовнішнього та вну-
трішнього середовища функціонування підприємства. Ці 
заходи дадуть змогу обґрунтувати позицію підприємства 
в «галузевій системі координат», визначити його сильні 
та слабкі сторони, розробити можливі напрями розвитку 
соціально відповідальної поведінки.

2. Визначення стратегічних альтернатив розвитку 
(формулювання сценаріїв розвитку корпоративної соці-
альної відповідальності підприємства). На цьому етапі 
формуються і перевіряються сценарії розвитку підпри-
ємства на їх стратегічну взаємоузгодженість з інтересами 
стратегічних груп стейкхолдерів, що будуть відображені у 
функціональних стратегіях. 

3. Формування сукупності критеріїв для оцінювання 
якості та ефективності від упровадження програм, напря-
мів, проектів за такими напрямами: соціальна відповідаль-
ність перед працівниками, показники охорони довкілля, 
показники оцінки положення підприємства на ринку. 

4. Оцінка та вибір оптимальної стратегії розвитку кор-
поративної соціальної відповідальності. 
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5. Офіційне документування вибраної стратегії кор-
поративної соціальної відповідальності та закріплення 
відповідальних за її реалізацію та досягнення заплано-
ваних результатів і розроблених показників ефектив-
ності осіб. На цьому етапі важливо визначити, хто буде 
відповідати за реалізацію стратегії. Якщо на підприєм-
стві відсутня особа, до посадових обов’язків якої відно-
сяться ці завдання, то зазвичай цим займається особисто 
генеральний директор. Ми пропонуємо, зважаючи на 
завантаженість генерального директора, завдання щодо 
корпоративної соціальної відповідальності відносити до 
відділу розвитку або осіб, які займаються формуванням 
та реалізацією програм розвитку. Оскільки саме корпора-
тивна соціальна відповідальність дуже тісно корелюється 
з інвестиційною привабливістю підприємства, будь-яка 
програма розвитку повинна бути пов’язаною із загальною 
стратегією корпоративної соціальної відповідальності. 

6. Реалізація заходів, які входять у затверджені стра-
тегією цільові програми корпоративної соціальної відпо-
відальності.

7. Підведення проміжних підсумків кожного етапу 
реалізації стратегії та оцінка результатів утілення цільо-
вих програм із внесенням необхідних коригувань з ура-
хуванням змін зовнішнього та внутрішнього середовища 
підприємства.

8. Складання, подання й оприлюднення звітності про 
впровадження корпоративної соціальної відповідаль-
ності. На цьому етапі важливо визначитися і з формою 
звітності з корпоративної соціальної відповідальності, 
оскільки вони мають різні часові виміри та вимоги до 
оформлення. Пропонується формування двох типів зві-
тів: зовнішній та внутрішній. Зовнішній звіт буде орієн-
тований на споживачів, партнерів та громадськість. Він 
повинен буде містити інформацію про успішні заходи, які 
реалізовані підприємством за звітний період. Внутрішній 
звіт міститиме інформацію про ефективність та результа-
тивність упроваджених заходів, проблеми реалізації. 

У деяких державах створено відповідні органи та 
посади, що регулюють відносини держави, бізнесу та 
населення щодо впровадження КСВ. Так, у Франції в 
1977 р. було запроваджено низку соціальних показни-
ків (так званий «Соціальний звіт», або Bilan Social). Цей 

звіт мають робити великі компанії з кількістю працівни-
ків понад 300 осіб, що зареєстровані у Франції. Ними 
оприлюднюється інформація про оплату праці, охорону 
здоров’я та безпеку роботи, про навчання, професійну 
підготовку та інші дані, що відображають відносини між 
керівництвом і персоналом. З 1 січня 2003 р. компанії, які 
котируються на біржі, зобов’язані надавати соціальний 
звіт з охорони праці, а також оцінювати ступінь відповід-
ності їхньої діяльності принципам і стандартам, затвер-
дженим у деклараціях Міжнародної організації праці 
(МОП). Аналогічна практика існує у Бельгії. Надання 
такої звітності є обов’язковим для компаній із кількістю 
працівників понад 20 осіб за єдиним обмеженням, що 
великі компанії роблять повний, а малі та середні – ско-
рочений звіт. Він подається в Національний банк Бель-
гії, який контролює достовірність інформації. Діючий у 
Великій Британії Національний інститут стандартизації 
випустив стандарт для підготовки обов’язкового корпо-
ративного соціального звіту всіх зареєстрованих у країні 
підприємств, які котируються на біржі. Підготовка звіту 
регулюється законодавчо. Зазначимо, що, крім інформації 
про трудові відносини, звіт містить дані про інші напрями 
діяльності: про охорону здоров’я, соціальні ризики, клі-
єнтську базу, впливу на місцеву спільноту, дотримання 
прав людини і корінних народів [6].

9. Оцінка ефективності та результативності стратегії 
корпоративної соціальної відповідальності. Методичною 
основою оцінювання ефективності КСВ є міжнародні 
стандарти, такі як Рекомендації Глобальної ініціативи зі 
звітності у сфері стійкого розвитку GRI; система менедж-
менту якості IS09001:2000; стандарти звітності серії 
А1000, SA8000, IS014101:2004; Керівництво із соціальної 
відповідальності IS026000.

Висновки. Таким чином, формування стратегії КСВ 
є важливим для сучасного підприємства, що дає змогу не 
тільки зменшити наслідки репутаційних ризиків, кіль-
кість корпоративних конфліктів, а й підвищити інвести-
ційну привабливість. Нині, якщо підприємство прагне 
вийти на фондову біржу або окремі зарубіжні ринки, воно 
повинно обов’язково заповнювати соціальну звітність. 
Отже, формування стратегії КВС є важливим кроком у 
забезпеченні сталого розвитку українських підприємств.
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СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:  
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

Аннотация. В статье исследованы теоретические и практические аспекты процесса формирования стратегии кор-
поративной социальной ответственности. Установлено, что в Украине процесс формирования КСО осуществляют в ос-
новном крупные предприятия, которые стремятся уменьшить количество репутационных рисков и хотят иметь лояль-
ное отношение покупателей. Отмечено, что на современном этапе КСО является обязательным для тех предприятий, 
которые стремятся работать на международных рынках, поэтому возникает необходимость формирования стратегии 
КСО. Предложены этапы формирования стратегии КСО, что позволит обеспечить устойчивое развитие предприятия на 
современном этапе. 

Ключевые слова: стратегия, корпоративная социальная ответственность, система качества ISO, стандарты, процесс.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STRATEGY: FORMATION AND IMPLEMENTATION
Summary. The article examines the theoretical and practical aspects of the process of forming a corporate social respon-

sibility strategy. It has been established that in Ukraine the process of forming corporate social responsibility is carried out by 
large enterprises. This reduces the number of reputational risks and allows you to provide loyal customers. This reduces the 
number of reputational risks and allows you to provide loyal customers. The authors proposed the stages of corporate social 
responsibility strategy formation, which will ensure the sustainable development of the enterprise at the present stage. Corporate 
social responsibility strategy will allow you to effectively organize your staff, take into account the financial capabilities of the 
company and its main goals.

Key words: strategy, corporate social responsibility, quality management system, standards, process
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АНАЛІЗ ТЕОРІЇ ЗАМІЩЕННЯ ТА ТЕОРІЇ ІЄРАРХІЇ  
В ДИВІДЕНДНІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА

Анотація. Статтю присвячено аналізу теорій дивідендної політики, визначенню найбільш продуктивної теорії та 
вивченню взаємозв'язку між виплатою дивідендів і фінансуванням економічної діяльності з акціонерним капіталом у 
компаніях. Визначено, що дивідендна політика має велике значення, тому що вона впливає на структуру капіталу й фі-
нансування компанії, а у випадку з акціонерними компаніями й на інформаційну цінність. Результати аналізованих до-
сліджень підтвердили взаємозв'язок між величиною виплачених дивідендів і структурою капіталу (шляхом включення 
рівня довгострокових інвестицій і резервів за зобов'язаннями в моделі).

Ключові слова: дивіденд, дивідендна політика, структура капіталу, акціонерні товариства, фінансовий менеджмент.

Вступ та постановка проблеми. Важливим питанням 
фінансового управління підприємством є формування та 
реалізація ефективної дивідендної політики. Науковий 
інтерес до цього питання, на нашу думку, викликаний її 
впливом на структуру капіталу, рівень інвестиційної при-
вабливості та імідж підприємства, а отже, на його вар-
тість. Дивідендна політика – це набір цілей і завдань, які 
ставить перед собою керівництво підприємства в галузі 
виплати дивідендів, а також сукупність методів і засобів 

їх досягнення. Дивідендна політика, як і керування струк-
турою, впливає на положення компанії на ринку капіталу, 
зокрема на динаміку ціни його акцій. Саме дивідендна 
політика забезпечує стимули для акціонерів і характе-
ризує трансформацію ефективності діяльності у вигоди 
власників, а отже, сприяє зростанню вартості підприєм-
ства або бізнесу. 

Близько 50 років пошуків оптимальних джерел фінан-
сування діяльності та їхньої частки в структурі капіталу 
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зайняли обговорення найвидатніших умів економіки та 
фінансів. Питання, яке суворо пов'язане з вибором дже-
рел фінансування, – це політика дивідендів, яка також 
являє собою широку сферу досліджень. Питання опти-
мальної структури капіталу (структура цільового капі-
талу), а також вибір дивідендної політики залишаються 
невирішеними. Ці галузі досліджень є взаємопов'язаними 
та залежними одна від одної. Крім того, вибір структури 
капіталу та дивідендної політики продиктований різними 
чинниками, які важко визначити та нелегко розглянути в 
дослідженні. Важливість цього питання підкреслюється 
визнанням, наданим Модильяні та Міллером, у формі 
Нобелівської премії за внесок у розвиток економіки, осо-
бливо стосовно питань формування структури капіталу 
та опосередковано дивідендної політики. У теорії еконо-
міки, зокрема у фінансах, ми можемо спостерігати різне 
ставлення до питання формування найбільш сприятливих 
джерел фінансування діяльності, описаних у теорії замі-
щення та в теорії ієрархії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомі 
дослідження дивідендної політики українських акціонер-
них товариств таких учених-економістів, як В.В. Баліцька, 
C.В. Богачов, І.П. Васильчук, І.М. Волик, С.І. Головко, 
Е.Р. Камілова, Л.О. Лігоненко, С.В. Нестерова, Л.С. Селі-
верстова та ін. Виконані ними наукові розробки передусім 
присвячені економії коштів на споживанні під час роз-
поділу прибутку акціонерних товариств в умовах дефі-
циту власних інвестиційних ресурсів на підприємствах. 
Водночас питання формування ефективної дивідендної 
політики в умовах вітчизняного корпоративного сектору 
й сьогодні залишаються остаточно невирішеними.

Метою статті є аналіз теорій дивідендної політики, 
визначення найбільш продуктивної теорії та вивчення 
взаємозв'язку між виплатою дивідендів і фінансуванням 
економічної діяльності з акціонерним капіталом у ком-
паніях.

Результати дослідження. 
Існує два розділи теорії структури капіталу, в рамках 

якої проводиться аналіз дивідендної політики. Теорія 
заміщення (компромісу) передбачає, що підприємці шука-
ють такий борговий капітал на коефіцієнт власного капі-
талу, який дасть їм змогу досягти максимальної вартості 
підприємства. Ризик, пов'язаний із фінансуванням діяль-
ності підприємства із заборгованим капіталом, компенсу-
ється податковими перевагами, що виникають унаслідок 
зменшення податкової бази за процентними ставками, 
що формують елемент вартості (ця теорія передбачає 
наявність пільг). Цей підхід узгоджується з концепцією 
управління цінністю. Теорія заміщення приділяє осо-
бливу увагу появі витрат на фінансові труднощі та тому, 
що збільшення частки заборгованого капіталу у фінансо-
вій структурі підвищує ризик втрати фінансової ліквід-
ності та банкрутства (витрати на банкрутство включають, 
серед іншого, адміністративні витрати, витрати на судові 
процеси, витрати на юридичне представництво, пов'я-
зані з установленням ліквідації або реорганізацією під-
приємства, та витратами з продажу активів для економії 
підприємства від втрати фінансового потоку). Важливим 
аспектом, який не може бути опущений за будь-яких обго-
ворень щодо фінансового стану підприємств, є необхід-
ність підтримки фінансової ліквідності, втрата якої ство-
рює небезпеку неминучого банкрутства. З погляду вибору 
найбільш сприятливої дивідендної політики важливим 
моментом є виділення необхідності підтримки фінансової 
ліквідності (що є суттєвим із погляду теорії заміщення). 
Не можна забувати, що будь-яке рішення про виплату 
дивідендів, прийняте правлінням, стає обов'язковим 

зобов'язанням компанії і має бути врегульоване. Для цього 
треба зібрати певну суму готівки. Інше важливе питання з 
погляду дивідендної політики і розглянуте в аспекті теорії 
заміщення – проблема відокремлення власності та управ-
лінських функцій. Це стосується підприємств, що орга-
нізовуються як акціонерні товариства, та деяких інших 
організацій з іншою організаційно-правовою формою. Це 
питання широко розглядається теорією агентства; обгово-
рення з приводу розподілу власності та управління були 
вже розпочаті Маршаллом, якого визнано засновником 
неокласичної економіки. Хоча в економічній теорії пере-
важають переконання, що основною метою підприєм-
ства є максимізація прибутку, Даунс у теорії максимізації 
доходів життя зауважив, що менеджери діють так, щоб 
максимізувати свій життєвий дохід, а не прибуток підпри-
ємства. Коли власність та управління відокремлюються, 
очікування різних груп інтересів можуть бути суперечли-
вими. Власники можуть хотіти отримання прибутку від 
власних акцій (у формі дивідендів), тоді як менеджери 
можуть зосередитися на їх винагороді. У кінцевому під-
сумку прийнято вважати, що менеджери повинні отри-
мувати прибуток на рівні, що дає акціонерам можливість 
бути спокійними.

Тому теорія заміщення полягає у тому, щоб замінити 
власний капітал на борг до моменту отримання струк-
тури капіталу, що дає змогу досягти максимальної вар-
тості підприємства з мінімальним рівнем середньозваже-
ної капітальної вартості. Ця теорія дає змогу встановити 
оптимум.

Зрештою, теорія заміщення вказує на кілька чинників, 
які впливають на рішення щодо формування оптимальної 
структури капіталу, зокрема:

• суму оподаткованого доходу та податку на прибуток,
• рівень операційного ризику,
• структуру активів підприємства з урахуванням їх 

класифікації як матеріальної (повільна втрата вартості у 
разі фінансових труднощів підприємства), так і нематері-
альної (швидка втрата вартості у разі погіршення фінан-
сового стану підприємства).

Теорія ієрархії передбачає, що підприємці визначають 
пріоритетні джерела капіталу, а не оптимальний зв'язок 
між зобов'язаннями та власним капіталом. У цій теорії 
приймаються такі припущення:

• підприємці вважають за краще фінансувати свою 
діяльність із внутрішніх джерел, таких як чистий прибу-
ток за винятком дивідендів, амортизаційних відрахувань 
та доходів від продажу короткострокових цінних паперів 
та інших надлишкових активів;

• коли необхідно профінансувати діяльність із заборго-
ваним капіталом, спершу видаються боргові цінні папери, 
а потім нові акції.

У теорії ієрархії підприємці шукають найдешевші 
джерела фінансування діяльності для мінімізації ризику 
та обмеження витрат на випуск акцій або виплату від-
сотків за кредитами та позиками. Якщо необхідно вико-
ристовувати борговий капітал, боргові цінні папери 
випускаються спочатку. Ось чому існує конкуренція між 
рішеннями про реінвестування досягнутого прибутку та 
виплату дивідендів. Хоча ділова практика, схоже, вказує 
на перевагу теорії ієрархії, вона не була чітко визнана 
провідною теорією. Немає сумніву, що теорія заміщення 
суперечить теорії ієрархії. Теорія ієрархії передбачає, 
що компанії, які досягають високого прибутку, реінвес-
тують прибуток і не мають права платити дивіденди та 
сплатити борги, тоді як теорія заміщення передбачає зво-
ротне: саме компанії з хорошим фінансовим станом та ті, 
що досягають високих прибутків, збільшують свій рівень 
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боргу. Хоча теорія заміщення підкреслювала витрати на 
банкрутство та фінансові труднощі, теорія ієрархії зосе-
реджувалася на проблемі асиметрії інформації між мене-
джерами і зовнішніми інвесторами, оскільки керівництво 
підприємства насправді має більше інформації про своє 
фінансове становище, ніж акціонери та кредитори.

Ця асиметрія інформації, що має велике значення в 
теорії ієрархії, змушує менеджерів приймати рішення 
щодо випуску акцій лише тоді, коли обмінний фонд пере-
оцінюється (його висока вартість не виправдовується 
ситуацією підприємства та його інвестиційними потре-
бами). Зниження цін на акції викликане також несподі-
ваним, різким скороченням виплат дивідендів, яке інтер-
претується інвесторами (які не знають причин такого 
рішення), як погіршення фінансового стану підприємства 
та зменшення їх прибутку. І навпаки, коли виплата диві-
дендів збільшується, ціна акцій збільшується навіть тоді, 
коли це не виправдовується поточною ситуацією підпри-
ємства та потенціалом зростання.

Отже, відповідно до теорії ієрархії менеджери:
• віддають перевагу внутрішнім джерелам інвесту-

вання капіталу, залишаючи при цьому доходи, отримані в 
межах підприємства;

• намагаються обмежити зміни встановленої політики 
дивідендів;

• коли досягнуті прибутки перевищують інвестиційні 
потреби, спочатку сплачуються зобов'язання, а решта 
надлишків інвестується в ліквідні, короткострокові цінні 
папери;

• коли досягнуті прибутки недостатні для інвести-
ційних потреб, підприємці позбуваються накопичених 
короткострокових цінних паперів, а якщо капітал усе ще 
недостатній, вони випускають боргові цінні папери та, 
нарешті, нові акції.

Дивідендна політика безпосередньо пов'язана з тео-
рією структури капіталу. Якщо підприємство виплачує 
дивіденди, це зменшує ступінь фінансування власного 
капіталу з внутрішніх джерел, і, як наслідок, можуть 
знадобитися джерела зовнішнього фінансування. Тео-
рія Модильяні та Міллера, що вказує на нейтралітет 
дивідендної політики стосовно вартості компанії, була 
визнана далекою від реальності. Згідно з програмою диві-
дендів, інвестори вважають за краще отримувати доходи 
від капіталу, вкладеного в акції, у формі дивідендів. На 
їхню думку, дивіденди є більш певним джерелом доходу, 
ніж прибуток від продажу цінних паперів. З іншого боку, 
вважають, що виплата дивідендів призводить до зни-
ження ціни акцій. На думку Рамасвамі, виплата дивіден-
дів пов'язана з необхідністю витрачати грошові кошти, 
що періодично призводить до їх дефіциту в компаніях. 
Окрім того, було встановлено, що збільшення частки 
дивідендів у чистому прибутку негативно впливає на 
ціну акцій. У цій ситуації компанії повинні лімітувати 

дивідендні виплати і розподіляти отриманий прибуток 
у власний капітал, тобто діяти відповідно до припущен-
нями теорії ієрархії.

Висновки. Дивідендна політика повинна розгляда-
тися у світлі загального фінансового завдання компанії, 
що полягає у максимізації багатства акціонерів. Це не 
завжди означає виплату максимальних дивідендів, тому 
що може бути знайдене більше прибуткове застосування 
для дивідендів усередині самої компанії. Дивідендна 
політика має велике значення, тому що вона впливає на 
структуру капіталу й фінансування компанії, а в разі з 
акціонерними компаніями й на інформаційну цінність. 
Можна зробити висновок, що специфіка завдань, які 
стоять перед кожним конкретним акціонерним товари-
ством у процесі його розвитку, відмінність внутрішніх і 
зовнішніх умов їхньої діяльності не дають змоги виро-
бити єдину модель формування дивідендної політики, 
яка б мала універсальний характер. Однак використання 
теорії ієрархії є більш виваженим та ефективним рішен-
ням щодо дивідендної політики акціонерного товариства. 
Оптимальність дивідендної політики може розумітися 
лише у тому, щоб нараховувати дивіденди після того, як 
проаналізовано всі можливості для ефективного реінвес-
тування прибутку й за рахунок цього джерела профінан-
совано всі прийнятні інвестиційні проекти.

На основі поетапного аналізу сформульовано такі 
висновки:

1. Результати дослідження вказують на сильний ста-
тистичний взаємозв'язок між сумою виплачених диві-
дендів і вартістю власного капіталу, однак вони не під-
тверджують такий взаємозв'язок між сумою виплачених 
дивідендів і часткою власного капіталу в джерелах фінан-
сування діяльності. Це підтверджує припущення про 
взаємозв'язок між теоріями структури капіталу і дивіденд-
ною політикою, вказуючи водночас на домінування теорії 
ієрархії і менше практичне значення теорії заміщення (з 
погляду рішень про виплату дивідендів).

2. Аналогічні висновки були сформульовані на основі 
аналізу взаємозв'язку між сумою виплачених дивідендів 
та інвестицій, а також між інвестиціями та рівнями фінан-
сових результатів і заборгованості, що вказує на статис-
тично сильні відносини тільки в періоди значних інвести-
ційних витрат.

3. Результати аналізованих досліджень підтвердили 
взаємозв'язок між величиною виплачених дивідендів 
і структурою капіталу (шляхом включення рівня дов-
гострокових інвестицій і резервів за зобов'язаннями в 
моделі). Підводячи підсумок, виявлено, що більшість 
компаній приймає рішення щодо дивідендної політики в 
контексті вибору джерел фінансування на основі відно-
син, характерних для теорії ієрархії, керівництво компа-
ній надає перевагу внутрішнім джерелам фінансування 
діяльності, водночас обмеживши виплату дивідендів.
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АНАЛИЗ ТЕОРИИ ЗАМЕЩЕНИЯ И ТЕОРИИ ИЕРАРХИИ  
В ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. Статья посвящена анализу теорий дивидендной политики, определению наиболее производительной 
теории и изучению взаимосвязи между выплатой дивидендов и финансированием экономической деятельности с ак-
ционерным капиталом в компаниях. Определено, что дивидендная политика имеет большое значение, потому что она 
влияет на структуру капитала и финансирования компании, а в случае акционерных обществ и на информативность. 
Результаты проанализированных исследований подтвердили взаимосвязь между величиной выплаченных дивидендов 
и структурой капитала (включая уровень долгосрочных инвестиций и резервов по обязательствам в модели).

Ключевые слова: дивиденд, дивидендная политика, структура капитала, акционерная компания, финансовый ме-
неджмент.

ANALYSIS OF THE SUBSTITUTION THEORY AND THE THEORY OF HIERARCHY  
IN DIVIDEND POLICY OF ENTERPRISES

Summary. The article is devoted to analyze the theories of dividend policy, to determine the most productive theory and 
study the relationship between dividend payments and financing of economic activity with share capital in companies. Deter-
mined that the dividend policy is important because it affects the structure of capital and financing, and in the case of joint stock 
companies and the information value. The results of the analyzed studies have confirmed the relationship between the largest 
paid dividends and capital structure (by including the level of long-term investments and reserves for liabilities in the model).

Key words: dividend, dividend policy, the structure of capital, joint-stock company, financial management.
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ПОКВАРТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ТА ЦІЛЬОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ЗАКАРПАТТЯ У 2017–2018 РР. 

Анотація. На даних 2017–2018 рр. визначено два кластери з виробничих лідерів Закарпаття. Кластери охоплюють 
менше половини районів області. Райони області не потребують генерації первинних даних. Після генерації обчис-
лювальних даних знайдено оцінки параметрів функцій Кобба–Дугласа. Досяжний експорт області на 31% перевищує 
спостережуваний.

Ключові слова: поквартальне оцінювання, економічна ефективність, райони Закарпаття, цільова структура екс-
порту, великі дані.

Вступ та постановка проблеми. За даними Між-
народного валютного фонду, у 2018 р. Україна посіла 
останнє місце в Європі за валовим внутрішнім продуктом 
на душу населення. Для більшості громадян України еко-
номічне зростання залишається актуальною метою, що 
вимагає міждисциплінарних зусиль і засобів інформацій-
ної ери [1–3].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перевага 
запропонованої методики оцінювання економічної ефек-
тивності адміністративно-територіальних одиниць [4–6] 
перед іншими полягає у динамічній високотехнологічній 
обробці великих обсягів нових оперативних даних, які 
систематично надходять із надійних джерел.

Метою роботи є оцінювання шляхів сумарного еконо-
мічного зростання районів Закарпаття за допомогою тех-
нології [1–6] обробки великих даних (big data).

Результати дослідження. 
Закарпатська область розташована у західній частині 

Українських Карпат і Закарпатській (Притисянській) 
низовині, де сусідні Польща, Словаччина, Угорщина, 
Румунія межують з Україною. У Закарпатті розташо-
вана найвища точка України – гора Говерла (2 061 м). Із 
IX ст. на Закарпатті існувало князівство білих хорватів, 
яких згадують як руське плем’я – учасник походу 907 р. 

київського князя Олега на Константинополь; Закарпаття 
входило до сфери впливу Київської Русі у IX–XI ст. 
Закарпаття входило до складу Угорського королівства в 
XI–XIX ст., яке, своєю чергою, входило до Австрійської 
імперії починаючи з XVI ст.; частина Закарпаття входила 
до складу Галицько-Волинського князівства у XIII–XIV 
ст.; східна частина Закарпаття входила до складу Тран-
сільванського князівства Османської імперії. Закарпаття 
входило до складу Австро-Угорщини в 1867–1918 рр. і до 
складу Угорської Республіки Рад у 1919 р. У 1919 р. Під-
карпатська Русь прийняла рішення про злуку із Собор-
ною Україною, але входила до складу Чехословаччини у 
1920–1939 рр. як автономія. Закарпаття входило до складу 
Карпатської України у 1939 р., до складу Закарпатської 
України – у 1944–1945 рр. З 1945 р. Закарпаття входить до 
складу України. У 1946 р. створена Закарпатська область. 
На 2018 р. Закарпаття складається з 13 районів і п’яти 
міст обласного значення, для яких наявні статистичні спо-
стереження [7–12].

Закарпаття має територію 12 753 км2, посідаючи за цим 
показником 24-е місце серед 27 регіонів України і випе-
реджаючи такі європейські держави, як Кіпр, Люксембург, 
Мальта. Закарпаття має наявне населення 1,3 млн. осіб, 
посідаючи за цим показником 15-е місце серед регіонів 



62

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 22, частина 1 • 2018

України і випереджаючи такі європейські держави, як 
Кіпр, Чорногорія, Люксембург, Мальта, Ісландія. Кожна 
згадана держава є членом Організації Північноатлантич-
ного договору (North Atlantic Treaty Organization, NATO; 
НАТО) і має значний експорт у 2017 р.

Для зростання експорту і виробництва Закарпаття 
потрібно планомірно збільшувати обсяги виробничих 
факторів – праці й капіталу. За півтора року від першого 
кварталу 2017 р. (2017:I) до 2018:II заробітна плата в 
Ужгородському районі зросла найбільше (на 52%), а в 
Міжгірському районі – найменше (на 30%) (табл. 1). 

Поквартальні значення капітальних інвестицій у районах 
теж виявляли істотні коливання (табл. 2).

За фактичної відсутності саморегуляції обсягів вироб-
ничих факторів через сучасні фінансові ринки та інстру-
менти, виникають питання обґрунтованості змін таких 
факторів. Для відповіді на ці питання треба враховувати 
виробництво сфери послуг (табл. 3) і промисловості 
(табл. 4).

Кроки побудови табл. 1–4 називають генерацією 
первинних даних. Для генерації обчислювальних даних 
ефективності слід знайти квартальні значення обсягу 

Таблиця 1
Середньомісячна нарахована заробітна плата (wage) Wt  (грн.) штатних працівників  

й обсяг праці (labor) L Wt t= 3  (грн.) у кварталі t  [7–12]

Середньомісячна зарплата Wt Обсяг праці Lt
Район/Період 2017:I 2017:II 2017:III 2017:IV 2018:I 2018:II 2017:I 2017:II 2017:III 2017:IV 2018:I 2018:II

м. Ужгород 6124 7037 7586 8767 8130 9269 18372 21111 22758 26301 24390 27807
м. Берегово 5510 6248 6357 7541 8048 8285 16530 18744 19071 22623 24144 24855
м. Мукачево 5594 6582 6956 7752 7290 8132 16782 19746 20868 23256 21870 24396
м. Хуст 4884 5455 5805 5788 5966 7043 14652 16365 17415 17364 17898 21129
м. Чоп 5333 6208 6704 6872 7027 7834 15999 18624 20112 20616 21081 23502
Берегівський 5070 5660 6138 6385 6583 7157 15210 16980 18414 19155 19749 21471
Великоберезнянський 5313 5659 5678 6140 6535 7520 15939 16977 17034 18420 19605 22560
Виноградівський 5646 6430 7104 7579 7841 8512 16938 19290 21312 22737 23523 25536
Воловецький 4569 5277 5399 5676 5966 6715 13707 15831 16197 17028 17898 20145
Іршавський 4430 4947 4969 4847 5325 5997 13290 14841 14907 14541 15975 17991
Міжгірський 4980 5655 5606 5580 5772 6464 14940 16965 16818 16740 17316 19392
Мукачівський 5031 5671 5957 6167 6318 7174 15093 17013 17871 18501 18954 21522
Перечинський 5985 6077 6390 6479 7328 8044 17955 18231 19170 19437 21984 24132
Рахівський 5426 5946 5830 6082 6625 7224 16278 17838 17490 18246 19875 21672
Свалявський 4896 5357 5720 5775 5911 6662 14688 16071 17160 17325 17733 19986
Тячівський 4975 5547 5410 5731 6122 6960 14925 16641 16230 17193 18366 20880
Ужгородський 5954 6466 7062 8366 7867 9106 17862 19398 21186 25098 23601 27318
Хустський 4688 4933 5176 5306 5915 6415 14064 14799 15528 15918 17745 19245

Таблиця 2
Освоєно (використано) капітальних інвестицій C Cu t

t I

u

=
=
∑  (тис. грн.) за період 2017_ u   

перших u = I, II, III, IV кварталів року [7–12] й обсяг Ct  (тис. грн.) капітальних (capital) інвестицій за квартал t

Освоєно Cu  інвестицій за період Капітальні інвестиції Ct

Район/Період 2017:I 2017_II 2017_III 201_:IV 2018:I 2018_II 2017:II 2017:III 2017:IV 2018:II
м. Ужгород 145071 319887 478511 830183 122312 386844 174816 158624 351672 264532
м. Берегово 16667 52296 100439 244991 42670 99735 35629 48143 144552 57065
м. Мукачево 110942 262568 515659 746997 232715 468339 151626 253091 231338 235624
м. Хуст 24855 58632 103315 177082 24453 57303 33777 44683 73767 32850
м. Чоп 8698 10581 20761 35990 6915 18009 1883 10180 15229 11094
Берегівський 13256 27187 37021 60534 7045 30040 13931 9834 23513 22995
Великоберезнянський 3905 9258 17895 23855 7547 14284 5353 8637 5960 6737
Виноградівський 51448 116195 200277 292080 74491 166403 64747 84082 91803 91912
Воловецький 6301 13571 22243 40905 6796 12584 7270 8672 18662 5788
Іршавський 21545 46868 89865 135979 40409 85093 25323 42997 46114 44684
Міжгірський 14685 26423 37142 73080 22230 46421 11738 10719 35938 24191
Мукачівський 64154 132192 214600 328999 69268 188291 68038 82408 114399 119023
Перечинський 17959 43793 64102 99867 6626 18497 25834 20309 35765 11871
Рахівський 33391 81531 120762 183032 35545 81794 48140 39231 62270 46249
Свалявський 19522 51047 71105 124692 20101 46008 31525 20058 53587 25907
Тячівський 51834 141984 302565 489124 199190 367742 90150 160581 186559 168552
Ужгородський 182342 465710 755219 1118608 289556 639280 283368 289509 363389 349724
Хустський 34167 76548 153502 250511 69791 161415 42381 76954 97009 91624
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Y
S I
Nt
t t

t

=
+  реалізованих нефінансових послуг і реалізо-

ваної промислової продукції (yield) на душу населення, 
а також обсягу K C

Nt
t

t

=  капітальних інвестицій на душу 

населення (табл. 5). Отже, для кожного кварталу t  є 
18 районних спостережень Ktj  для обсягу Kt  (грн.) капі-
тальних інвестицій на душу населення і 18 районних спо-
стережень Ltj  для середнього обсягу Lt  (грн.) праці штат-
ного працівника.

Ураховуючи також 18 районних спостережень Ytj  
для обсягу Yt  (грн.) виробництва, j = 1,…, 18, можна 
оцінювати значення параметрів a , b , c  виробничої 
функції Кобба–Дугласа Y e K Lt

c
t
a

t
b= ( ) ( ) ( ) , де e  – основа 

натуральних логарифмів. У табл. 6.1, 6.2 наведено 
оцінки a , b , c  параметрів функції лінійної регре-
сії ln ln lnY a K b L ct t t= + + , знайдені за допомогою 
MS Excel. Якщо у кварталі t  для району k  має місце 
ln ln lnY a K b L c Rtk tk tk tk= + + + , де Rtk > 0 , то цей район 

Таблиця 3
Чисельність Nt  (осіб) наявного населення на кінець кварталу t   

й обсяг St  (тис. грн.) реалізованих нефінансових послуг (services) у кварталі t  [7–12]

Наявне населення Nt Обсяг St  нефінансових послуг

Район/Період 2017:I 2017:II 2017:III 2017:IV 2018:I 2018:II 2017:I 2017:II 2017:III 2017:IV 2018:I 2018:II
м. Ужгород 113679 113414 113217 113996 114025 114187 283936 303669 355418 352252 370439 374977
м. Берегово 24188 24171 24187 24143 24098 24095 33421 22790 24909 57597 61045 36511
м. Мукачево 85902 85814 85707 85892 85883 85865 219839 237066 264969 264416 290309 284597
м. Хуст 31644 31673 31677 31659 31683 31691 15681 15341 20168 19894 22350 23849
м. Чоп 8926 8934 8986 8949 8922 8873 36839 25364 25510 32328 34648 22964
Берегівський 50964 50894 50893 50806 50723 50626 1929 2263 2482 2693 2079 2049
Великоберезнянський 26532 26493 26464 26414 26391 26367 1107 1114 1465 967 2392 2135
Виноградівський 121046 121047 121165 121187 121097 121062 16228 17946 19376 18295 18792 20497
Воловецький 24268 24243 24244 24175 24127 24094 1179 1374 1651 1654 674 791
Іршавський 100361 100447 100569 100493 100457 100474 13508 15192 15391 14969 21072 25567
Міжгірський 47902 47890 47831 47715 47652 47633 7730 8078 12822 9028 9471 10532
Мукачівський 100775 100636 100557 100460 100364 100250 143265 162817 187465 190683 182289 191582
Перечинський 31992 32003 31990 31936 31913 31902 3322 5646 5980 6002 5077 5718
Рахівський 92738 92795 92879 92814 92739 92736 16651 12642 16509 16451 21571 16916
Свалявський 54645 54674 54658 54628 54581 54548 46253 50281 69071 62986 55879 69535
Тячівський 175353 175372 175462 175478 175415 175343 329588 332782 345461 420418 455217 574075
Ужгородський 71361 71482 71630 71635 71601 71541 70588 82807 93996 90069 94383 112192
Хустський 95847 95813 93856 95775 95729 95658 20325 29727 33605 31782 27959 35485

Таблиця 4
Обсяг I Iu t

t I

u

=
=
∑  (тис. грн.) реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

без ПДВ та акцизу за період 2017_ u  перших u = I, II, III, IV кварталів року [7–12]  
й обсяг It  (тис. грн.) реалізованої промислової продукції за квартал t

Обсяг Iu  промислової продукції Обсяг It  промислової продукції

Район/Період 2017:I 2017_II 2017_III 2017_IV 2018:I 2018_II 2017:II 2017:III 2017:IV 2018:II
м. Ужгород 1850781 2586093 3231281 4730800 1786728 2420313 735312 645188 1499519 633585
м. Берегово 138755 298563 459485 639798 166433 328582 159808 160922 180314 162150
м. Мукачево 438559 944510 1536301 2196199 610427 1229250 505951 591791 659898 618823
м. Хуст 23647 47381 75096 106731 61378 128717 23734 27715 31634 67339
м. Чоп 15397 35657 57543 81297 22787 49925 20260 21886 23754 27138
Берегівський 55098 109623 163991 229085 61658 119920 54525 54368 65094 58262
Великоберезнянський 47241 95535 146843 201714 70149 128184 48293 51308 54871 58035
Виноградівський 293533 590945 910231 1250896 370264 731308 297412 319285 340666 361044
Воловецький 6649 15687 26954 37774 9249 26391 9038 11267 10820 17142
Іршавський 37859 79347 119459 173413 48257 91793 41489 40112 53954 43536
Міжгірський 19459 41776 65008 88024 24810 45844 22316 23232 23017 21034
Мукачівський 126595 274667 441804 631493 175477 364350 148072 167137 189689 188873
Перечинський 294346 621627 919817 1202696 354275 773015 327281 298190 282879 418739
Рахівський 51862 100791 146857 192620 52331 109333 48929 46066 45763 57002
Свалявський 166069 375337 564208 742578 186128 441910 209268 188871 178370 255782
Тячівський 71181 144075 205746 265948 95665 182142 72894 61671 60202 86477
Ужгородський 1619672 3573794 5452520 7723293 2079618 4306710 1954122 1878725 2270773 2227092
Хустський 70775 181540 236845 320705 102329 228381 110764 55305 83861 126052
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виробляє більший обсяг Ytk  продукції на душу населення, 
ніж це передбачається теоретично, виходячи з даних обся-
гів виробничих факторів. Ktk  і Ltk : цей район виявляє 
економічну ефективність, вищу за передбачену. 

У табл. 6.1, 6.2 жирним виділено значення, вищі 
відповідного середнього. За економічною ефектив-

ністю стабільними лідерами є два кластери: 1) суміжні 
Великоберезнянський, Перечинський, Ужгородський 
райони, м. Чоп, Мукачівський, Свалявський райони; 
2) суміжні Тячівський і Хустський райони. Варто зазна-
чити, що Ужгородський, Мукачівський, Хустський 
райони виявляють вищу економічну ефективність, аніж 

Таблиця 5
Обсяг Yt  (грн.) реалізованих нефінансових послуг і реалізованої промислової продукції  

на душу (наявного) населення, обсяг Kt  (грн.) капітальних інвестицій на душу населення за квартал t

Обсяг Yt  на душу населення Обсяг Kt  на душу населення
Район/Період 2017:I 2017:II 2017:III 2017:IV 2018:I 2018:II 2017:I 2017:II 2017:III 2017:IV 2018:I 2018:II

м. Ужгород 18778 9161 8838 16244 18918 8833 1276 1541 1401 3085 1073 2317
м. Берегово 7118 7554 7683 9854 9440 8245 689 1474 1990 5987 1771 2368
м. Мукачево 7665 8658 9996 10761 10488 10521 1291 1767 2953 2693 2710 2744
м. Хуст 1243 1234 1512 1628 2643 2877 785 1066 1411 2330 772 1037
м. Чоп 5852 5107 5274 6267 6437 5647 974 211 1133 1702 775 1250
Берегівський 1119 1116 1117 1334 1257 1191 260 274 193 463 139 454
Великоберезнянський 1822 1865 1994 2114 2749 2282 147 202 326 226 286 256
Виноградівський 2559 2605 2795 2962 3213 3152 425 535 694 758 615 759
Воловецький 323 429 533 516 411 744 260 300 358 772 282 240
Іршавський 512 564 552 686 690 688 215 252 428 459 402 445
Міжгірський 568 635 754 672 719 663 307 245 224 753 467 508
Мукачівський 2678 3089 3526 3786 3565 3795 637 676 820 1139 690 1187
Перечинський 9304 10403 9508 9046 11260 13305 561 807 635 1120 208 372
Рахівський 739 664 674 670 797 797 360 519 422 671 383 499
Свалявський 3885 4747 4719 4418 4434 5964 357 577 367 981 368 475
Тячівський 2285 2313 2320 2739 3140 3767 296 514 915 1063 1136 961
Ужгородський 23686 28496 27540 32957 30363 32699 2555 3964 4042 5073 4044 4888
Хустський 950 1466 947 1207 1361 1689 356 442 820 1013 729 958

Таблиця 6.1
Значення оцінок параметрів a , b , c  функції Кобба–Дугласа Y e K Lt

c
t
a

t
b= ( ) ( ) ( )  та їх похибок,  

залишків Rtj  регресії, множинного коефіцієнта детермінації R2  для кварталу t

lnK ln L lnY Rtj lnK ln L lnY Rtj lnK ln L lnY Rtj

Район/Період 2017:I 2017:I 2017:I 2017:I 2017:II 2017:II 2017:II 2017:II 2017:III 2017:III 2017:III 2017:III
м. Ужгород 7,15 9,82 9,84 0,14 7,34 9,96 9,12 -0,36 7,24 10,03 9,09 -0,33
м. Берегово 6,54 9,71 8,87 0,41 7,30 9,84 8,93 0,06 7,60 9,86 8,95 0,21
м. Мукачево 7,16 9,73 8,94 -0,10 7,48 9,89 9,07 -0,19 7,99 9,95 9,21 -0,22
м. Хуст 6,67 9,59 7,13 -0,55 6,97 9,70 7,12 -0,86 7,25 9,77 7,32 -0,74
м. Чоп 6,88 9,68 8,67 0,19 5,35 9,83 8,54 1,08 7,03 9,91 8,57 -0,09
Берегівський 5,56 9,63 7,02 -0,10 5,61 9,74 7,02 -0,17 5,26 9,82 7,02 -0,12
Великоберезнянський 4,99 9,68 7,51 0,46 5,31 9,74 7,53 0,56 5,79 9,74 7,60 0,54
Виноградівський 6,05 9,74 7,85 -0,43 6,28 9,87 7,87 -0,43 6,54 9,97 7,94 -0,72
Воловецький 5,56 9,53 5,78 -0,58 5,70 9,67 6,06 -0,85 5,88 9,69 6,28 -0,58
Іршавський 5,37 9,49 6,24 0,25 5,53 9,61 6,34 -0,13 6,06 9,61 6,31 -0,23
Міжгірський 5,73 9,61 6,34 -0,77 5,50 9,74 6,45 -0,65 5,41 9,73 6,63 -0,14
Мукачівський 6,46 9,62 7,89 0,16 6,52 9,74 8,04 0,20 6,71 9,79 8,17 0,31
Перечинський 6,33 9,80 9,14 0,22 6,69 9,81 9,25 0,94 6,45 9,86 9,16 1,10
Рахівський 5,89 9,70 6,60 -1,26 6,25 9,79 6,50 -1,39 6,05 9,77 6,51 -0,84
Свалявський 5,88 9,59 8,27 1,16 6,36 9,68 8,47 1,02 5,91 9,75 8,46 1,29
Тячівський 5,69 9,61 7,73 0,65 6,24 9,72 7,75 0,21 6,82 9,69 7,75 0,31
Ужгородський 7,85 9,79 10,07 0,06 8,29 9,87 10,26 0,51 8,30 9,96 10,22 0,52
Хустський 5,88 9,55 6,86 0,07 6,09 9,60 7,29 0,44 6,71 9,65 6,85 -0,29
Середнє 6,20 9,66 7,82 0,00 6,38 9,77 7,87 0,00 6,61 9,81 7,89 0,00
Параметр a b c R2 a b c R2 a b c R2

Оцінка 0,75 7,34 -67,75 0,89 0,71 4,91 -44,63 0.81 0,61 5,10 -46,14 0,86
Похибка 0,26 2,01 18,43 0,26 2,24 20,96 0,22 1,58 14,70
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м. Ужгород, м. Мукачево, м. Хуст відповідно. У сезоні 
2018–2019 рр. найсильнішою футбольною командою 
Закарпаття є «Минай» із с. Минай Ужгородського району, 
яка в Кубку України перемогла найсильніші клуби Рів-
ненщини, Івано-Франківщини, Миколаївщини з великим 
досвідом виступів у провідних футбольних лігах, посту-
пившись тільки «Динамо» (Київ). Саме в Ужгородському 
районі спостерігалися найвищі капітальні інвестиції та 
обсяг реалізованих нефінансових послуг і реалізованої 
промислової продукції на душу населення.

Для економічної ефективності важливі інституції, 
якими в інформаційну еру є вищі навчальні заклади 
(ВНЗ). У кластері працюють два ВНЗ у м. Свалява: філія 
Тернопільського національного економічного універси-
тету і технічний коледж Національного університету хар-
чових технологій (НУХТ); у м. Свалява зареєстрована, 
але не оприлюднює інформацію (на сайті www.vstup.info) 
філія НУХТ. У кластері 2 працюють сім ВНЗ: у м. Хуст 
працюють шість ВНЗ: Карпатський інститут підприємни-
цтва і Карпатський коледж ВНЗ «Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини «Україна», Закарпатський 
базовий державний медичний коледж, Закарпатський 
лісотехнічний коледж ВНЗ «Національний лісотехніч-
ний університет України», філія ТОВ «Медичний коледж 
«Монада», технічний коледж Товариства сприяння обо-
роні України; у Тячівському районі працює Закарпатський 
машинобудівний технікум (смт. Дубове).

У м. Ужгород працюють 14 ВНЗ: Ужгородський наці-
ональний університет та його природничо-гуманітарний 
коледж, приватний ВНЗ «Карпатський університет імені 
Августина Волошина» та його гуманітарно-економічний 
коледж, ТОВ «ВНЗ «Східно-європейський слов’янський 
університет», Закарпатська академія мистецтв імені 

А. Ерделі та її коледж мистецтв, Закарпатський інсти-
тут імені Августина Волошина, ПрАТ «ВНЗ «Між-
регіональна академія управління персоналом», Ужго-
родський торговельно-економічний інститут і коледж 
Київського національного торговельно-економічного 
університету, коледж культури і мистецтв Закарпатської 
облради, музичний коледж імені Д.Є. Задора Закарпат-
ської облради, філія ТОВ «Медичне училище «Медик», 
філія ТОВ «Медичний коледж «Монада»; у м. Ужгород 
зареєстровані, але не оприлюднюють інформацію три 
ВНЗ: Ужгородський факультет менеджменту і бізнесу, 
коледж Київського університету культури, Ужгород-
ський факультет Київського національного університету 
культури і мистецтв. 

У м. Мукачево працюють п’ять ВНЗ: Мукачівський 
державний університет (МДУ) та його гуманітарно-
педагогічний коледж, аграрний коледж Національ-
ного університету біоресурсів і природокористування 
(НУБіП) України, кооперативний торговельно-економіч-
ний коледж, вище професійне училище № 3; у м. Мука-
чево зареєстровані, але не оприлюднюють інформацію 
два ВНЗ: Закарпатське відділення Навчально-наукового 
інституту заочного та дистанційного навчання і Мука-
чівський навчально-інформаційно-консультаційний 
пункт НУБіП. 

У м. Берегово працюють два ВНЗ: Закарпатський угор-
ський інститут імені Ференца Ракоці і медичний коледж. 
У м. Виноградів працює коледж МДУ, а у смт. Міжгір’я – 
медичний коледж. Таким чином, 10 із 18 районів Закар-
паття не мають ВНЗ.

За даними Міжнародного центру торгівлі [13], 
загальний світовий експорт знижувався за основними 
групами товарів (відповідно до класифікації Гармонізо-

Таблиця 6.2
Значення оцінок параметрів a , b , c  функції Кобба–Дугласа Y e K Lt

c
t
a

t
b= ( ) ( ) ( )  та їх похибок,  

залишків Rtj  регресії, множинного коефіцієнта детермінації R2  для кварталу t

lnK ln L lnY Rtj lnK ln L lnY Rtj lnK ln L lnY Rtj

Район/Період 2017:IV 2017:IV 2017:IV 2017:IV 2018:I 2018:I 2018:I 2018:I 2018:II 2018:II 2018:II 2018:II
м. Ужгород 8,03 10,18 9,70 -0,20 6,98 10,10 9,85 0,34 7,75 10,23 9,09 -0,62
м. Берегово 8,70 10,03 9,20 -0,33 7,48 10,09 9,15 -0,54 7,77 10,12 9,02 -0,13
м. Мукачево 7,90 10,05 9,28 0,02 7,90 9,99 9,26 -0,06 7,92 10,10 9,26 0,13
м. Хуст 7,75 9,76 7,39 -0,48 6,65 9,79 7,88 0,34 6,94 9,96 7,96 0,03
м. Чоп 7,44 9,93 8,74 0,24 6,65 9,96 8,77 0,27 7,13 10,06 8,64 0,08
Берегівський 6,14 9,86 7,20 -0,34 4,93 9,89 7,14 -0,16 6,12 9,97 7,08 -0,53
Великоберезнянський 5,42 9,82 7,66 0,64 5,66 9,88 7,92 0,32 5,54 10,02 7,73 0,15
Виноградівський 6,63 10,03 7,99 -0,56 6,42 10,07 8,07 -0,95 6,63 10,15 8,06 -0,68
Воловецький 6,65 9,74 6,25 -1,01 5,64 9,79 6,02 -1,04 5,48 9,91 6,61 -0,37
Іршавський 6,13 9,58 6,53 0,24 6,00 9,68 6,54 -0,02 6,10 9,80 6,53 -0,18
Міжгірський 6,62 9,73 6,51 -0,65 6,15 9,76 6,58 -0,52 6,23 9,87 6,50 -0,66
Мукачівський 7,04 9,83 8,24 0,42 6,54 9,85 8,18 0,36 7,08 9,98 8,24 0,15
Перечинський 7,02 9,87 9,11 1,08 5,34 10,00 9,33 1,22 5,92 10,09 9,50 1,39
Рахівський 6,51 9,81 6,51 -0,99 5,95 9,90 6,68 -1,14 6,21 9,98 6,68 -1,02
Свалявський 6,89 9,76 8,39 0,95 5,91 9,78 8,40 1,27 6,16 9,90 8,69 1,42
Тячівський 6,97 9,75 7,92 0,46 7,03 9,82 8,05 0,18 6,87 9,95 8,23 0,40
Ужгородський 8,53 10,13 10,40 0,48 8,30 10,07 10,32 0,37 8,49 10,22 10,40 0,42
Хустський 6,92 9,68 7,10 0,02 6,59 9,78 7,22 -0,24 6,86 9,87 7,43 0,01
Середнє 7,07 9,86 8,01 0,00 6,45 9,90 8,07 0,00 6,73 10,01 8,09 0,00
Параметр a b c R2 a b c R2 a b c R2

Оцінка 0,48 4,53 -40,06 0,87 0,48 5,86 -52,99 0,83 0,49 5,02 -45,43 0,82
Похибка 0,24 1,28 11,57 0,22 1,52 14,41 0,25 1,74 16,45
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Таблиця 7.1
Експорт E Eum tm

t I

u

=
=
∑  і максимальний квартальний експорт Mm  (тис. дол.) Закарпаття за групами m = 0,…, 99  

за період 2017_ u  перших u = I, II, III, IV кварталів року [2–6], світовий експорт Wm  (млрд. дол.) за 2017 р. [7]

Сумарний експорт Eum Квартальний експорт Etm Mm 4Mm Wm

m/T 2017:I 2017_II 2017_III 2017_IV 2018:I 2018:II 2017:II 2017:III 2017:IV 2018:II Квартал Рік 2017
0 323800 664306 1033060 1446425 432918 850923 340507 368754 413365 418005 432918 1731672 17581
85 171193 372406 584749 815829 250941 501418 201212 212343 231081 250477 250941 1003763 2566
84 10101 20677 31225 41094 9941 20780 10576 10548 9868 10839 10839 43354 2082
27 15 31 43 50 12 44 16 13 7 32 32 129 1954
87 1189 2554 5319 7987 2958 6273 1365 2765 2669 3315 3315 13259 1440
71 9 9 9 40 1 4 0 0 31 3 31 123 636
39 1559 2986 4887 6553 2011 4113 1427 1901 1666 2102 2102 8409 595
90 1729 2246 3852 5874 2038 4314 517 1605 2022 2277 2277 9107 577
30 534
29 3200 6253 10521 13833 4287 7372 3053 4268 3312 3085 4287 17150 381
72 0 0 1 58 88 177 0 1 56 89 89 357 372
88 2 3 8 10 10 18 1 5 3 8 10 39 327
99 321
73 499 1005 2856 5334 1108 1886 506 1851 2478 778 2478 9912 283
26 259
94 14294 28897 46479 63587 17480 35879 14604 17582 17108 18399 18399 73597 243
62 14220 28682 44875 61665 16787 33388 14462 7096 5921 16601 16787 67148 228
61 4752 9881 16977 22897 6565 12245 5129 4 4 5680 6565 26260 226
38 4 6 10 14 8 10 2 4 4 2 8 31 189
40 130 391 455 769 172 265 260 64 314 94 314 1257 185
76 107 253 272 302 93 166 146 19 30 72 146 584 177
48 80 553 682 972 332 619 473 129 290 287 473 1892 162
74 36 46 60 75 25 30 10 13 16 5 36 146 147
64 7144 15552 25340 33212 9422 19220 8409 9787 7872 9798 9798 39191 144
44 24227 56234 88963 119918 32415 69539 32007 32730 30955 37124 37124 148496 136
89 2 9 12 14 6 9 7 3 2 3 7 26 135
33 3595 7636 11050 14437 3534 6695 4041 3414 3387 3161 4041 16163 128
2 125
3 119
95 8045 19838 34624 49560 11393 25609 11793 14787 14936 14216 14936 59744 116
8 1356 2318 3997 8508 1664 2382 962 1679 4512 718 4512 18046 116
22 13581 17670 22728 27760 5348 10694 4090 5058 5032 5346 13581 54322 115
28 160 164 0 160 4 0 160 640 112
10 5817 8317 9389 20522 10703 13555 2499 1073 11133 2852 11133 44533 103
15 1221 1315 1420 1453 13 156 94 106 33 143 1221 4884 99
12 3833 6401 7242 24482 18837 26926 2568 841 17240 8089 18837 75349 98
4 375 483 899 1738 864 864 108 415 839 0 864 3454 85
32 23 46 92 119 33 88 24 46 27 55 55 219 80
42 6127 11907 17025 22754 5917 11732 5781 5117 5729 5815 6127 24506 78
7 66 489 1073 2889 168 286 423 585 1816 118 1816 7264 72

70 82 132 166 190 61 70 50 34 24 9 82 327 72
19 145 181 251 297 46 87 37 70 46 41 145 579 71
23 25 171 172 204 26 28 146 1 32 2 146 584 70
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Таблиця 7.2
Експорт E Eum tm

t I

u

=
=
∑  і максимальний квартальний експорт Mm  (тис. дол.) Закарпаття за групами m = 1,…, 99  

за період 2017_ u  перших u = I, II, III, IV кварталів року [7–12], світовий експорт Wm  (млрд. дол.) за 2017 р. [13]

Сумарний експорт Eum Квартальний експорт Etm Mm 4Mm Wm

m/T 2017:I 2017_II 2017_III 2017_IV 2018:I 2018:II 2017:II 2017:III 2017:IV 2018:II Квартал Рік 2017
21 30 59 91 120 28 55 28 32 30 28 32 129 69
83 774 1558 2608 3265 865 1560 785 1050 657 696 1050 4200 67
82 83 125 186 249 44 100 43 61 63 57 83 330 65
63 8548 16864 26757 36991 11924 22588 8316 9893 10234 10665 11924 47694 63
20 841 980 1208 2021 635 1359 139 228 813 724 841 3364 62
34 202 409 733 986 258 426 207 324 252 169 324 1296 59
52 38 98 181 276 71 156 60 84 94 86 94 378 56
69 8 10 10 11 3 8 2 0 1 5 8 31 53
9 176 331 402 464 71 210 154 71 62 139 176 706 52
96 225 484 749 1093 345 623 259 264 345 278 345 1379 51
68 62 131 198 362 27 90 70 67 164 63 164 656 51
31 51
91 11 18 22 31 5 7 6 5 9 2 11 46 50
18 535 682 877 1066 199 371 147 195 189 172 535 2140 49
16 33 61 85 108 42 71 28 24 22 30 42 166 49
47 48
17 163 231 337 410 89 159 68 106 72 70 163 652 48
54 86 177 322 390 173 335 91 145 69 163 173 690 47
25 133 404 585 844 135 298 270 181 260 163 270 1081 42
24 12410 14568 17340 19484 1800 3662 2158 2772 2144 1863 12410 49639 42
86 10 38 76 98 21 53 28 38 22 32 38 153 37
49 28 97 257 294 48 92 69 160 37 44 160 638 37
55 4 12 33 39 12 20 8 22 5 8 22 86 36
60 22 54 80 97 14 58 32 26 17 45 45 178 35
35 8 30 35 48 13 27 22 5 13 14 22 90 29
97 20 20 0 20 79 28
41 32 70 103 129 18 37 38 33 26 20 38 152 26
59 160 324 483 617 67 175 165 159 134 108 165 659 25
56 54 102 185 206 24 51 48 83 21 27 83 332 25
1 143 143 143 144 143 0 0 144 144 575 22
6 80 95 95 136 52 137 15 0 40 86 86 342 21
75 20
81 2 2 4 1 2 2 0 2 1 2 7 20
79 1 24 90 1 66 66 263 19
11 55 108 112 117 0 11 53 4 6 11 55 220 18
57 15
93 15
37 2 3 6 11 2 9 1 3 5 7 7 29 15
51 33 87 244 291 62 188 54 157 47 125 157 628 13
58 26 71 180 248 22 73 45 109 68 51 109 437 12
5 7 12 12 12 0 2 5 0 0 2 7 30 10
65 64 104 137 216 148 294 40 34 79 146 148 592 9
43 9 21 40 40 12 19 0 19 74 9
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Таблиця 7.3
Експорт E Eum tm

t I

u

=
=
∑  і максимальний квартальний експорт Mm  (тис. дол.) Закарпаття за групами m = 1,…, 99  

за період 2017_ u  перших u = I, II, III, IV кварталів року [7–12], світовий експорт Wm  (млрд. дол.) за 2017 р. [13]

Сумарний експорт Eum Квартальний експорт  Etm Mm 4Mm Wm

m/T 2017:I 2017_II 2017_III 2017_IV 2018:I 2018:II 2017:II 2017:III 2017:IV 2018:II Квартал Рік 2017
78 0 0 0 0 0 0 0 1 9
67 8
13 7
92 3 7 0 3 3 4 3 4 17 6
80 1 1 2 2 249 250 0 1 0 1 249 997 6
36 1 5 0 0 0 1 3 0 3 12 4
53 0 2 16 17 0 0 2 15 1 0 15 58 4
66 3
46 64 151 197 246 90 145 87 46 49 56 90 359 2
50 2
45 0 0 0 1 2
14 1 15 50 74 18 20 14 35 24 3 35 139 1
M 1896573
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ваної системи [14]) із 2014 р. У табл. 7.1, 7.2, 7.3 наве-
дено значення Wm  світового (world) експорту для кожної 
групи m  товарів.

Групи впорядковані за рівнем експорту 2017 р., де 

групі 0 відповідає сумарний експорт Wm
m=
∑
1

99

. Оскільки 

максимальний експорт M Em t tm= max  є досяжним, то 

досяжними є річний експорт 4Mm  групи m  і сумарний 

річний експорт M Mm
m

=
=
∑4
1

99

=1,897 млрд. дол. Це на 31% 

перевищує експорт E EIV IVm
m

0
1

99

=
=
∑ =1,446 млрд. дол. Закар-

паття у 2017 р. і задає досяжну структуру експорту.
Висновки. Стабілізація квартальних обсягів екс-

порту на досяжних рівнях усіх товарних груп і започат-
кування експорту за групами 30 (фармацевтична продук-
ція), 99 (товари, не вказані деінде), 26 (руди, шлак і зола), 
2 (м’ясо та їстівні субпродукти), 3 (риба і ракоподібні, 
молюски та інші водяні безхребетні), спираючись на роз-
робки НАН України і своїх ВНЗ, дасть змогу розвивати 
економіку Закарпаття швидкими темпами.
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ПОКВАРТАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И ЦЕЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА ЗАКАРПАТЬЯ В 2017–2018 ГГ.

Аннотация. На данных 2017–2018 гг. определены два кластера из производственных лидеров Закарпатья. Кластеры 
охватывают меньше половины районов области. Районы области не требуют генерации первичных данных. После ге-
нерации вычислительных данных найдены оценки параметров функций Кобба–Дугласа. Достижимый экспорт области 
на 31% превышает наблюдаемый.

Ключевые слова: поквартальное оценивание, экономическая эффективность, районы Закарпатья, целевая структу-
ра экспорта, большие данные.

QUARTERLY ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY  
AND TARGET EXPORT STRUCTURE FOR ZAKARPATTYA IN 2017–2018

Summary. The two clusters of production leaders of Zakarpattya are determined on the 2017–2018 data. The clusters 
cover less than a half of region districts. The region districts do not need raw data generation. The estimates of parameters for 
Cobb–Douglas production functions are found upon computational data generation. The attainable export of region exceeds the 
observed one by 31%.

Key words: quarterly estimation, economic efficiency, Zakarpattya districts, target export structure, big data.
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ  
«ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» ТА «ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ»

Анотація. У статті проаналізовано основні наукові підходи до визначення сутності поняття «внутрішньогоспо-
дарський контроль». Виявлено, що більшість із цих трактувань розглядає указаний вид контролю через призму оцін-
ки ефективності господарської діяльності. Дослідження поглядів науковців стосовно трактування сутності поняття 
«внутрішній контроль» дало можливість виявити, що є автори, які трактують цей вид контролю як внутрішньогоспо-
дарський, інші вказують, що він передбачає оцінку комплексного розвитку підприємства. Доведено, що трактування 
останніх дійсно відповідають змістовним ознакам такого контролю. Це підтверджено дослідженням трактування вну-
трішнього контролю в рамках законодавчого підходу до діяльності бюджетних установ в Україні. У ході порівняльного 
аналізу виявлено відмінності вказаних видів контролю та сформульовано підхід до трактування сутності цих понять з 
урахуванням указаних особливостей.

Ключові слова: внутрішньогосподарський контроль, внутрішній контроль, підприємство, бюджетна установа, гос-
подарська діяльність, ефективність, комплекс, система.

Вступ та постановка проблеми. Питання контролю 
було актуальним у різні часи розвитку країни, зокрема в 
умовах адміністративно-планової економіки цей процес 
використовувався як у господарській діяльності, так і в 
управлінні основними операціями. У нинішніх ринкових 
умовах роль контролю не стала меншою, його застосу-
вання стало дієвим інструментом успішного розвитку еко-
номічних систем та суб’єктів, не пов’язаних з отриманням 
прибутку. Використання методів та прийомів контролю в 
сучасних умовах потребує чіткого розуміння призначення 
та змісту останнього. Сучасні наука та практика розгля-
дають різні види контролю, іноді підміняються поняття, 
що пов’язано з орієнтиром на економічні трактування, 
прийнятні в директивній економіці, з недостатнім ураху-
ванням того, що в економічній системі функціонують не 

тільки суб’єкти підприємництва, а й бюджетні організації, 
яким необхідно здійснювати контроль досягнення цільо-
вих орієнтирів, а не тільки оцінку стану господарської 
діяльності. З огляду на це, тема, пов’язана з порівнянням 
дефініцій «внутрішньогосподарський контроль» та «вну-
трішній контроль», є актуальною на нинішньому етапі 
розвитку наукових розвідок та практики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
характеристики сутності понять внутрішньогосподар-
ського та внутрішнього контролю розглядалося у дослі-
дженнях В.Д. Андреєва, А.С. Бакаєва, Н.С. Вітвицької, 
І.Ю. Чумакової, М.М. Коцупатрого, М.Т. Фенченко, 
А.Г. Загороднього Г.Л. Вознюк, Г.О. Партіна, Є. Калюги, 
М.Д. Корінько, Т.І. Мелехіної, О.Є. Орлової, В.П. Пантелє-
єва, О.С. Сніжко, Л.В. Сотнікової, Л.Г. Столяр, І.Н. Черних.
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Зважаючи на те, що сьогодні в наукових колах немає 
чіткого розмежування щодо трактування вказаних понять, 
здійснення дослідження за даною темою є актуальним.

Метою дослідження є систематизація та порівняльний 
аналіз підходів до трактування сутності понять «внутріш-
ньогосподарський контроль» та «внутрішній контроль».

Для досягнення мети визначено завдання дослідження: 
розглянути існуючі наукові розвідки щодо визначення 
сутності поняття «внутрішньогосподарський контроль»; 
провести оцінку поглядів науковців стосовно тракту-
вання сутності поняття «внутрішній контроль»; здійснити 
порівняльний аналіз указаних підходів та спробу визна-
чення сутності кожного з понять залежно від основних 
змістовних ознак та особливостей.

Результати дослідження.
Для виявлення відмінностей та особливостей харак-

теристик сутності понять «внутрішньогосподарський 
контроль» та «внутрішній контроль» проведемо дослі-
дження основних наукових підходів до їх трактування.

По-перше, розглянемо основні погляди науковців та 
дослідників щодо розуміння сутності поняття «внутріш-
ньогосподарський контроль».

У трактуванні Н.С. Вітвицької, І.Ю. Чумакової, 
М.М. Коцупатрого, М.Т. Фенченко [4, с. 22] зазначається, 
що внутрішньогосподарський контроль є фінансовим 
контролем із боку власників, апарату управління підпри-
ємством згідно з вимогами законодавства до діяльності 
бригад, цехів, дільниць, інших структурних підрозділів. 
При цьому, за твердженням авторів, відповідальність за 
здійснення такого контролю повинна бути покладена на 
службу головного бухгалтера. Отже, керуючись положен-
нями цього трактування, можемо констатувати, що автори 
під внутрішньогосподарським контролем передбача-
ють фінансовий контроль діяльності підприємства щодо 
дотримання вимог законодавства стосовно облікової, 
податкової політики, політики відносин із власниками. 

Схожий підхід до трактування вказаного поняття пред-
ставлено Є. Калюгою [6, с. 26]. Авторка вказує, що вну-
трішньогосподарський контроль є систематичним спосте-
реженням щодо забезпечення ефективного використання 
активів, зобов’язань компанії, дотримання законності й 
обґрунтування доцільності проведення господарських 
процесів, операцій, збереження матеріальних запасів та 
грошових активів. Можемо відзначити, що основна ідея 
зазначеного підходу відповідає загальним положенням 
внутрішнього фінансового (фінансово-економічного) 
контролю господарської діяльності підприємства. 

Згідно з підходом до розуміння сутності досліджува-
ного поняття, наведеного Л.Г. Столяр [13], внутрішньогос-
подарським контролем є комплекс заходів, які проводяться 
на рівні підприємства, для виявлення таких господарських 
операцій, які суперечать цілям розвитку, нормам діючого 
законодавства країни. Представлений підхід, на нашу 
думку, створений, як і попередні, з чітким орієнтиром на 
реалізацію фінансово-економічного контролю над госпо-
дарською діяльністю суб’єкта підприємництва.

Слід відзначити комплексний підхід до трактування 
сутності вказаного поняття, наведений В.П. Пантелєєвим 
та О.С. Сніжко [11, с. 38]. Відповідно до положень даного 
підходу, внутрішньогосподарський контроль є створеною 
з боку власників (акціонерів), уповноважених ними осіб 
системи стеження, нагляду і перевірок рівня ефективності 
щодо операцій із використання капіталу, оцінки ступеню 
дотримання законодавчих норм, обґрунтування доціль-
ності проведення господарських операцій, забезпечення 
збереження активів, достовірного та успішного визна-
чення резервів підвищення ефективності, нівелювання 

ризиків можливих утрат, крадіжок, випадків безгоспо-
дарності на різних рівнях. За твердженням авторів, такий 
контроль націлений на своєчасне визначення можливих 
помилок, відхилень, інформування власників щодо мож-
ливих ризиків через їх виникнення та розвиток. Потрібно 
відзначити, що наведений підхід, як і попередні, чітко 
окреслює межі контролю (господарські процеси, операції, 
капітал, активи), такий контроль також передбачає вико-
ристання фінансово-економічного оцінювання.

Заслуговує на увагу підхід І.Н. Черних [14], згідно 
з яким внутрішньогосподарський контроль трактується 
як: система внутрішньогосподарської діагностики під-
приємства, націлена на реальну оцінку поточного стану 
підприємства, встановлення, аналіз та оцінку проблем 
його розвитку, виявлення складних проблем розвитку, 
визначення джерел та причин виникнення негативних 
результатів та небажаних тенденцій у функціонуванні 
й прийнятті обґрунтованих та оптимальних управлін-
ських рішень; сукупність організаційної структури, 
методик та процедур, прийнятих керівництвом еконо-
мічного суб’єкта як засоби впорядкованого та ефектив-
ного ведення господарської діяльності, яка в тому числі 
включає організовані всередині даного економічного 
суб’єкта та його силами нагляд та перевірку: дотримання 
вимог законодавства; точності та повноти документації 
бухгалтерського обліку; своєчасності підготовки досто-
вірної бухгалтерської звітності; упередження помилок та 
викривлень; виконання наказів та розпоряджень; забез-
печення збереження майна організації. Слід відзначити, 
що автор, як і попередні дослідники, пов’язує вказаний 
вид контролю з фінансово-економічною оцінкою госпо-
дарських процесів, майна підприємства. 

По-друге, проведемо вивчення основних наукових 
підходів до трактування сутності поняття «внутрішній 
контроль».

У цьому контексті слід відзначити, що деякі дослід-
ники не розрізняють поняття «внутрішній контроль» та 
«внутрішньогосподарський контроль». Так, А.С. Бакаєв 
[2, с. 29–30] зазначає, що внутрішній контроль є складо-
вим елементом корпоративного управління і передбачає 
проведення на внутрішньофірмовому рівні контрольних 
заходів з оцінки ефективності господарської діяльності, 
правильності ведення бухгалтерського обліку та досто-
вірності складання фінансових звітів підприємства. 
Відповідно, можемо констатувати, що автор підміняє 
характеристики двох видів контролю, не визначає від-
мінності між ними.

Вивчення положень характеристики сутності поняття 
«внутрішній контроль», представленого М.Д. Корінько 
[7], доводить, що дослідник також не розрізняє два дослі-
джуваних поняття. Зокрема, автор указує, що внутрішній 
контроль є комплексом заходів, установлених на рівні 
керівництва суб’єкта підприємництва, які реалізуються 
всередині підприємства для забезпечення оптимального 
виконання всім персоналом своїх обов’язків щодо прове-
дення господарських операцій. Отже, вчений пов’язує цей 
вид контролю з аналізом господарської діяльності й не 
охоплює загальну картину контролю, яка також потрібна 
для визначення досягнення цілей та завдань стратегічного 
розвитку в комплексі.

Аналогічне бачення характеристик та сутності дослі-
джуваного поняття пропонується Л.В. Сотніковою [12], 
яка зауважує, що внутрішнім контролем є система заходів, 
організованих керівництвом організації і здійснюваних 
для найбільш ефективного виконання всіма робітниками 
своїх обов’язків під час здійснення господарських опера-
цій. Також авторка вказує, що такий контроль дає змогу 
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оцінити рівень законності таких господарських операцій, 
ступінь їх економічної доцільності. У цьому трактуванні 
внутрішній контроль представлений як синонім внутріш-
ньогосподарського контролю на підприємстві. 

Підхід О.Є. Орлової [10] до розуміння сутності 
поняття «внутрішній контроль» також сформульований 
у рамках ідентифікації з характеристиками та ознаками 
внутрішньогосподарського контролю підприємства. 
Авторка відзначає, що внутрішнім контролем є діяль-
ність підприємства (його органів управління, підрозділів 
і співробітників), націлена на досягнення ефективності 
та результативності фінансово-господарської діяльності, 
ефективності управління активами та пасивами, управ-
ління ризиками. Як видно з трактування дослідниці, це 
поняття визначене з огляду на необхідність фінансово-
економічного контролю стану господарської діяльності 
суб’єкта підприємництва. 

У трактуванні А.Г. Загороднього Г.Л. Вознюк, Г.О. Пар-
тіна [5, с. 132] внутрішній контроль розглядається як вну-
трішня процедура оцінки реалізації цілей та завдань керів-
ництва у фінансовій сфері для досягнення напрямів 
фінансового стратегічного плану, уникнення кризових явищ, 
які можуть зумовити ймовірність банкрутства суб’єкта під-
приємництва. Автори зазначають, що такий контроль прово-
диться на рівні спеціальних внутрішніх структур або фінан-
сового відділу організації. Можна зазначити, що автори не 
ідентифікують цей вид контролю із внутрішньогосподар-
ським, але розглядають його тільки через призму ознак оці-
нювання фінансового стану підприємства. Тобто не прийма-
ється до уваги, що актуальною залишається проблема оцінки 
конкурентного розвитку, досягнення загальний стратегічних 
цілей, які не пов’язані виключно з фінансовим боком. 

Можна відзначити характеристику сутності поняття 
«внутрішній контроль», визначену Т.І. Мелехіною [8]. 
Зокрема, дослідниця зазначає, що внутрішнім контролем 
є безперервний процес, який складається зі збору, аналізу 
інформації щодо прийняття управлінських рішень, наці-
лених на ефективність розвитку підприємства. У пред-
ставленому підході вказано, що цей контроль передбачає 
оцінку загальної ефективності розвитку, тобто здійсню-
ється вказівка на те, що контрольні завдання не обмежені 
вивченням господарських процесів та операцій, а наці-
лені на комплексну оцінку різних боків функціонування. 

У визначенні сутності поняття «внутрішній контроль», 
представленому В.Д. Андреєвим [1], досліджуваний вид 
контролю, як і в трактуванні Т.І. Мелехіної, передбачає 
комплексний контроль усіх видів діяльності підприємства. 
Зокрема, як зазначає автор, внутрішнім контролем є сис-
тема постійного спостереження та перевірки роботи під-
приємства, виявлення відхилень та несприятливих ситуа-
цій, своєчасного інформування керівництва для прийняття 
відповідних рішень щодо усунення, зниження ризиків 
діяльності та управління ними. Автор указує, що до осно-
вних завдань внутрішнього контролю слід віднести: визна-
чення фактичного стану підприємства (об’єкта контр-
олю); порівняння фактичних даних із плановими (за всіма 
напрямками управління); оцінку виявлених відхилень та 
ступеню їхнього впливу на функціонування організації; 
виявлення чинників зафіксованих відхилень у діяльності 
(дослідження чинників недостатньої реалізації стратегії 
розвитку щодо ринкових сегментів, обсягів продажу, при-
бутковості, отримання рівня ефективності фінансового 
стану на рівні нижчому, ніж визначено в планах, тощо). 

Трактування внутрішнього контролю бюджетних орга-
нізацій регламентується положеннями п. 3 ст. 26 Бюджет-
ного кодексу України [3]. Згідно з підходом законодавця, 
внутрішній контроль у бюджетній організації – це сис-

тема заходів, які здійснюються з боку керівника для забез-
печення законного, ефективного використання коштів 
бюджетів різних рівнів, реалізації встановленої мети, пла-
нів, завдань, вимог стосовно функціонування установи 
(підвідомчих установ). Регулювання організації та здій-
снення внутрішнього контролю в бюджетних установах 
та підвідомчих бюджетних установах здійснюється відпо-
відно до норм Методичних рекомендацій з організації вну-
трішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів 
у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, 
затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 
14.09.2012 № 995 (зі змінами та доповненнями) [9]. Від-
повідно до вказаних рекомендацій, визначено, що осно-
вою внутрішнього контролю (фінансового управління і 
контролю) виступає відповідальність керівника за здій-
снення управління та розвитку бюджетної установи у 
цілому (управлінська відповідальність та підзвітність), до 
основних завдань якого належать планування та організа-
ція діяльності, створення адекватної структури внутріш-
нього контролю, нагляд за здійсненням внутрішнього 
контролю та управління ризиками для досягнення впев-
неності в межах розумного в тому, що мета і цілі установи 
будуть досягнуті, а рішення, включаючи фінансові, вико-
нуватимуться з урахуванням принципів законності, еко-
номічності, ефективності, результативності та прозорості. 
У п. 1.5 Методичних рекомендацій з організації внутріш-
нього контролю розпорядниками бюджетних коштів у 
своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах, 
затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 
14.09.2012 № 995 (зі змінами та доповненнями) [9] вказу-
ється, що здійснення внутрішнього контролю пов’язане з 
комплексом елементів, які охоплюють усі підрозділи, дії, 
процеси бюджетної установи, зокрема:

– елемент внутрішнього середовища (середовища 
контролю). Вказаний елемент представлений наявними в 
бюджетній установі процесами, регламентами, структу-
рою та розподілом повноважень, принципами та прави-
лами керування кадрами, орієнтованими на досягнення 
завдань, виконання функцій, мети, які законодавчо закрі-
плені за цією організацією;

– елемент управління ризиками (ідентифікація, оцінка 
та окреслення методів реагування на виникнення ризиків 
і напрямів контролю для уникнення, нівелювання загроз-
ливого впливу ризиків, націлені на визначену мету та 
стратегічні цілі бюджетної установи);

– елемент заходів контролю (складаються із сукуп-
ності управлінських дій, які використовуються в бюджет-
ній установі, і повинні здійснюватися на рівні керівництва 
різних ланок, працівників для впливу на виникнення та 
дію ризиків із метою їх нівелювання, усунення у цілях 
реалізації мети і стратегій цієї організації);

– елемент моніторингу (постійні моніторингові заходи 
та періодична оцінка);

– елемент інформації та комунікації (організація збору, 
документування, передачі інформації і використання 
її на рівні керівництва, персоналу бюджетної установи 
для забезпечення відповідного виконання й оцінювання 
завдань і функцій).

По-третє, перейдемо до здійснення порівняння двох 
досліджуваних видів контролю (внутрішнього та вну-
трішньогосподарського).

Вивчення нормативно-правового регулювання здій-
снення внутрішнього контролю в бюджетних устано-
вах України, оцінка змістовних ознак щодо трактування 
поняття «внутрішній контроль», «внутрішньогосподар-
ський контроль», виділених науковцями, дали нам змогу 
провести порівняльний аналіз указаних понять, а саме:
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– перше поняття, на нашу думку, пов’язане з ознаками 
фінансового контролю збереження капіталу та загального 
контролю щодо досягнення встановлених цілей функціо-
нування (для суб’єктів підприємництва, це забезпечення 
конкурентоспроможності на певному ринковому рівні 
(встановлена стратегією розвитку ринкова частка), отри-
мання визначеного доходу, прибутку, розвиток у певному 
напрямі, виконання інших завдань та досягнення цілей; 
для бюджетних організацій – контроль управління всіма 
елементами, що охоплюють усі підрозділи, дії, процеси 
такої установи);

– друге поняття слід розглядати через призму здій-
снення контролю всіх господарських процесів у комп-
лексі, окремо за визначеними ланками виробництва, 
структурними підрозділами. При цьому основним орі-
єнтиром такого контролю є забезпечення безперебійного 
функціонування господарського товариства. 

Зважаючи на вищезазначене, можна запропонувати 
підхід до трактування сутності двох понять. Внутрішнім 
контролем організації є система фінансового контролю 
збереження капіталу і внутрішньосистемного контролю 
стосовно досягнення встановлених цільових орієнти-
рів розвитку (стратегічних та оперативних) для забез-
печення реалізації мети та виконання основних завдань 

функціонування. Внутрішньогосподарським контролем 
підприємства є комплекс контролю всіх або окремих 
господарських процесів, операцій щодо дотримання 
вимог законодавства стосовно фінансового обліку, 
складання звітності, відносин із власниками стосовно 
управління майном. 

Висновки. Проаналізовано основні наукові підходи 
до визначення сутності поняття «внутрішньогосподар-
ський контроль». Виявлено, що більшість із цих трак-
тувань розглядає вказаний вид контролю через призму 
оцінки ефективності господарської діяльності. Дослі-
дження поглядів науковців стосовно трактування сут-
ності поняття «внутрішній контроль» дало можливість 
виявити, що одні автори трактують цей вид контролю 
як внутрішньогосподарський, інші вказують, що він 
передбачає оцінку комплексного розвитку підприємства. 
Доведено, що трактування останніх дійсно відповідають 
змістовним ознакам такого контролю. Це підтверджено 
дослідженням трактування внутрішнього контролю в 
рамках законодавчого підходу до діяльності бюджетних 
установ в Україні. У ході порівняльного аналізу виявлено 
відмінності вказаних видів контролю та сформульовано 
підхід до трактування сутності цих понять з урахуванням 
указаних особливостей.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЙ  
«ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ» И «ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ»

Аннотация. В статье проанализированы основные научные подходы к определению сущности понятия «внутри-
хозяйственный контроль». Обнаружено, что большинство из этих трактовок рассматривают указанный вид контро-
ля через призму оценки эффективности хозяйственной деятельности. Исследование взглядов ученых относительно 
трактовки сущности понятия «внутренний контроль» позволило сделать вывод, что есть авторы, которые трактуют 
указанный вид контроля как внутрихозяйственный, другие указывают, что он предусматривает оценку комплексного 
развития предприятия. Доказано, что трактовки последних действительно соответствуют содержательным признакам 
такого контроля. Это подтверждено исследованием трактования внутреннего контроля в рамках законодательного под-
хода к деятельности бюджетных учреждений в Украине. В ходе сравнительного анализа выявлены различия указанных 
видов контроля и сформулирован подход к трактовке сущности этих понятий с учетом указанных особенностей.

Ключевые слова: внутрихозяйственный контроль, внутренний контроль, предприятие, бюджетное учреждение, 
хозяйственная деятельность, эффективность, комплекс, система.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ESSENCE  
OF THE CONCEPTS OF “FARM CONTROL” AND “INTERNAL CONTROL”

Summary. The article analyzes the main scientific approaches to the definition of the essence of the concept of “farm man-
agement”. It was found that most of these interpretations consider the type of control in the prism of assessing the effectiveness 
of economic activity. Investigating the views of scholars on the interpretation of the essence of the concept of “internal control” 
has made it possible to find that there are authors who interpret this type of control as an internal economic, others indicate that 
it involves an assessment of the complex development of the enterprise. It is proved that the interpretation of the latter really 
corresponds to the content of such control. This is confirmed by the study of the interpretation of internal control within the 
framework of a legislative approach to the activities of budget institutions in Ukraine. During the comparative analysis, the 
differences between the specified types of control were identified and an approach to the interpretation of the essence of these 
concepts was formulated taking into account these features.

Key words: farm control, internal control, enterprise, budgetary institution, economic activity, efficiency, complex, system.
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РОЛЬ В’ЇЗНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ТА МЕТОДИ ЙОГО СТИМУЛЮВАННЯ

Анотація. Метою статті є аналіз сучасного стану в’їзного туризму та пошук методів його стимулювання. Індустрія 
сучасного туризму є найбільш прибутковою і перспективною за своїми темпами зростання серед галузей світового 
господарства. Головною метою розвитку туризму є задоволення певних потреб туриста у відпочинку і враженнях, які 
турист одержить під час подорожі, шляхом надання послуг та товарів, що зроблять цю подорож комфортною та неза-
бутньою і будуть сприяти виконанню мети подорожі. Одним із пріоритетних видів туризму залишається в’їзний туризм 
як вагомий чинник для поповнення державної казни та створення додаткових робочих місць. Розвиток в’їзного туризму 
є не лише джерелом грошових надходжень в економічну систему країни, а й допомагає активізації відносин між країна-
ми туристичного процесу. Подальші дослідження мають бути спрямовані лише на визначення додаткових стимуляторів 
підвищення рівня в’їзного туризму в Україні.

Ключові слова: туризм, в’їзний туризм, методи стимулювання, туристичні потоки.

Вступ та постановка проблеми. Досвід країн пока-
зує нам, що безпосередній розвиток туризму залежить від 
того, наскільки він користується підтримкою держави. 
Будь-яка держава, щоб отримати дохід від туристичної 
індустрії, повинна вкладати кошти на вивчення та дослі-
дження своєї території, для оцінки туристичного потен-
ціалу, підготовки програми туристичного бізнесу, про-
ектів інфраструктури курортів і державних туристичних 
центрів, а також в інформаційне забезпечення та рекламу. 
Туристична галузь є одним із пріоритетних напрямів роз-
витку держави. Про це свідчать динамічність, висока при-

бутковість, великий позитивний соціально-економічний 
та культурний вплив туризму на розвиток країн.

Вивчаючи наявність рекреаційно-туристичного потен-
ціалу та наявність усіх складників самостійної галузі 
національної економіки, необхідним є розгляд питання 
про створення чіткої державної політики у сфері туризму 
та впровадження злагоджених механізмів її реалізації. 
Іноземний досвід свідчить про велику вигоду від в’їзного 
туризму, тому кожна держава вдається до багатьох заходів 
та розробляє туристичну політику. В умовах нестабіль-
ної політичної та економічної ситуації в Україні важливо 
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дослідити питання розвитку в’їзного туризму та методи 
його стимулювання. Частка в’їзного туризму у світовому 
валовому національному продукті становить майже 10%, 
а також 15% світових інвестицій та 11% усіх податкових 
зборів, а в Україні туризм формує приблизно 1% валового 
внутрішнього продукту, тоді як в економічно розвинених 
країнах цей показник становить 6–8%.

В’їзний туризм тісно пов’язаний із прямими інозем-
ними інвестиціями в економіку країни. Крім того, завдяки 
в’їзному туризму та достатньому фінансуванню цієї 
галузі стрімко розвивається інфраструктура, наприклад 
транспортна, що в майбутньому дасть змогу економічно 
зрости не лише туристичній галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про-
блематиці в’їзного туризму присвячено багато праць 
видатних науковців, зокрема В.Ф. Кифяка, Л.К. Дядечко, 
М.А. Жукова, С.Ю. Цьохли та ін. 

Дана проблема потребує ґрунтовнішого аналізу сучас-
них тенденцій розвитку в'їзного туризму України та сис-
теми методів стимулювання. 

Метою статті є розкриття стану в’їзного туризму та 
пошук методів його стимулювання.

Результати дослідження. 
Туризм нині розглядають як найперспективнішу та 

провідну галузь в Україні. Туризм в Україні поступово 
наближається до світового рівня. З’являється все більше 
підприємств туристичного спрямування. Створена тісна 
мережа туристичної індустрії, до якої належать заклади 
розміщення, харчування, а також об’єкти пізнавального, 
ділового, релігійного, спортивного, оздоровчого та іншого 
призначення.

Його можна трактувати як форму організації відпо-
чинку. Часто туризм розглядають як певний вид рекреації, 
активний спосіб відпочинку, здійснюючи який відновлю-
ються сили для працездатності, й усе це поєднується з 
оздоровчими, спортивними, пізнавальними, культур-
ними, розважальними та іншими цілями. Індустрія сучас-
ного туризму є найбільш прибутковою і перспективною 
за своїми темпами зростання серед галузей світового гос-
подарства. Головною метою розвитку туризму є задово-
лення певних потреб туриста у відпочинку і враженнях, 
які турист одержить під час подорожі, шляхом надання 
послуг та товарів, які зроблять цю подорож комфортною 
та незабутньою і будуть сприяти виконанню мети подо-
рожі. Слід зазначити, що в туристичній галузі сьогодні 
налічується багато різноманітних класифікацій туризму, 
які полягають у виділенні класів, форм, видів за безліччю 
напрямів. Нині не існує певної конкретної класифікації, 
це можна пояснити тим, що немає чітких форм та видів у 
сучасному туризмі. Туризм поділяють за різними показ-
никами: за засобами пересування, метою, тривалістю та 
часом подорожі. 

Можна виокремити види туризму, а конкретно міжна-
родний туризм – подорож в іншу країну, або іноземний 
туризм. Цей вид туризм поділяється на в’їзний та виїзний.

Виїзний вид міжнародного туризму – це поїздка або 
подорож людей, що постійно проживають в одній країні, 
в іншу країну. В’їзний туризм – це подорож за межі країни 
постійного проживання. Поділ туризму за видами наве-
дено на рис. 1.

Одним із пріоритетних видів туризму залишається 
в’їзний туризм як вагомий чинник для поповнення дер-
жавної казни та створення додаткових робочих місць.

Розвиток в’їзного туризму є не лише джерелом грошо-
вих надходжень в економічну систему країни, а й допома-
гає активізації відносин між країнами туристичного про-
цесу. Прибутковою галузь туризму можна вважати тоді, 

коли потоки в’їзного туризму втричі перевищують обсяги 
виїзного.

В’їзний туризм є однією з форм міжнародного туризму. 
Необхідно зазначити, що в’їзний туризм – це подорожі 
в межах України осіб, які постійно не проживають на 
її території [16, с. 267]. Щоб підвищити ефективність 
туристичної сфери економічного напряму, необхідно 
поліпшити механізми регулювання господарської діяль-
ності та створити умови для інвестиційної активності за 
допомогою формування нового підходу до стратегії роз-
витку національного туристичного комплексу та системи 
управління туристичними процесами як на державному, 
так і на регіональному рівнях.

Сприяння розвитку в’їзного туризму є наслідком вза-
ємодії внутрішніх та зовнішніх соціально-економічних 
процесів, які створюють потребу в подорожі та попиті на 
туристичні послуги. Попит на туристичні послуги форму-
ється як у країні на послуги внутрішнього та міжнарод-
ного туризму, так і за її межами на послуги міжнародного 
в’їзного туризму, а здійснюється він пропозицією, яка 
створюється на ринку суб’єктами туристичного ринку

Чинниками впливу на розвиток в’їзного туризму є 
сприятливі природні умови, особливо в Карпатському 
регіоні, а також багата історико-культурна спадщина, 
яка сконцентрована в кожному регіоні України. Для того 
щоб розвивався будь-який вид туризму, не лише в’їзний, 
необхідне відповідне правове підґрунтя, котре буде від-
повідати умовам сучасного суспільства та господарській 
діяльності суб’єктів підприємництва. Тобто потрібна 
якісна нормативно-правова база для розвитку соціальних 
та економічних аспектів сфери туризму.

Оскільки в’їзний туризм тісно пов’язаний із міжна-
родною діяльністю, особливе значення має політичний 
стан у країні, який проявляє себе у стабільності та від-
критості політики, стимулюванні національних та інозем-
них інвестицій у розвиток в’їзного туризму, полегшенні 
та спрощенні податкового, митного та візового режимів.

Усі чинники розвитку в’їзного туризму пов’язані між 
собою, приділимо увагу чинникам соціально-економіч-
ного характеру (рис. 2).

Окрім указаних чинників, які впливають на розвиток 
в’їзного туризму, є ще індивідуально-психологічні, сус-
пільно-географічні та низка інших чинників, що мають 
чітке відображення у процесах туристичних потоків.

До основних напрямів туристичної політики України 
належать:

– захист прав подорожуючих;
– захист інтересів виробників вітчизняного туристич-

ного продукту;
– всебічна підтримка внутрішнього та в’їзного 

туризму, що може проявлятися у формі:

Рис. 1. Поділ туризму за його видами
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а) прямих інвестицій у формування туристичної 
індустрії;

б) наукового та рекламно-інформаційного забезпе-
чення просування національного туристичного продукту 
на світовому ринку;

в) податкових та митних пільг, стимулюючих надхо-
дження інвестицій [16, с. 342].

Державна політика в галузі туризму здійснюється 
шляхом:

– визначення та реалізації основних напрямів дер-
жавної політики в галузі туризму, пріоритетних напрямів 
розвитку туризму;

– визначення порядку класифікації та оцінки турис-
тичних ресурсів України, їх використання та охорони;

– спрямування державних коштів на розроблення та 
реалізацію програм розвитку туризму;

– визначення основ безпеки туризму;
– нормативного регулювання відносин у галузі 

туризму;
– організації та здійснення державного контролю над 

дотриманням законодавства в галузі туризму;

– участі в розробленні та реалізації міжнародних про-
грам із розвитку туризму [11, с. 127].

Державне регулювання в’їзного туризму – це сукуп-
ність форм та методів впливу органів державної влади 
на розвиток туристичної галузі і створення умов для 
ефективної співпраці органів державної влади, місце-
вого самоврядування та приватного сектору щодо роз-
витку туризму.

Державне регулювання туристичної галузі необ-
хідне для:

– захисту споживача туристичних послуг;
– збільшення доходу від рекреаційно-туристичної 

діяльності;
– організації рекреаційно-туристичної діяльності;
– збереження й охорони рекреаційно-туристичних 

ресурсів [10, с. 177].
Цілі державного регулювання в’їзного туризму:
– забезпечення закріплених Конституцією України 

прав громадян на відпочинок, свободу пересування, від-
новлення і зміцнення здоров’я, безпечне життя та здоров’я 
довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав;

Рис. 2. Чинники розвитку в’їзного туризму [15]

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Чинники розвитку в’їзного туризму 

політичні 

Природні умови та значна 
історико-культурна спадщина правові 

Соціально-економічні 

Відношення до 
іноземних 
туристів 

Сприятливий 
візовий режим 

Зростання 
суспільного 
багатства та 
доходів населення 

Сприятливий візовий 
режим 

Зміцнення позицій 
України на світовому 
туристичному ринку 

Стабільність 
і відкритість 
політики та 
економіки 
населення 

Формування 
туристичного 
іміджу країни 

Спрощення та 
гармонізація 
податкового, 
митного та інших 
форм регулювання 

Заохочення 
національних та 
іноземних 
інвестицій у 
розвиток в’їзного 
туризму 

Створення 
вільних 
економічних зон 
туристично – 
рекреаційного 
спрямування 

Розвиненість 
туристичної 
інфраструктури 

Створення 
єврорегіонів 

Розвиток транспортної, 
готельно-ресторанної та 
розважальної індустрії 

Розвиток інформаційних 
технологій у туризмі 

Створення туристичних 
інформаційних зон 



76

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 22, частина 1 • 2018

– безпека туризму, захист прав та законних інтересів 
інших суб’єктів туристичної діяльності та їх об’єднань;

– збереження цілісності туристичних ресурсів Укра-
їни, їх раціональне використання, охорона культурної 
спадщини та довкілля;

– створення сприятливих умов для розвитку індустрії 
туризму, підтримка пріоритетних напрямів туристичної 
діяльності [10, с. 179].

Відповідно до законодавства, регулювання в галузі 
туризму, у тому числі в’їзного, здійснюється Президентом 
України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів 
України, центральним органом виконавчої влади в галузі 
туризму, місцевими державними адміністраціями, орга-
нами місцевого самоврядування, а також іншими орга-
нами в межах їх компетенції [10, с. 112].

Верховною Радою України прийнятий Закон «Про 
туризм» від 15 вересня 1995 р., в якому йдеться: «Дер-
жава проголошує туризм одним із пріоритетних напрямів 
розвитку національної культури та економіки і створює 
сприятливі умови для туристичної діяльності» [9].

Важливим є те, що це визначення відповідає рекомен-
даціям Гаазької міжпарламентської конференції з туризму, 
яка відбулася 10–14 квітня 1989 р., в якій йшлося: «Країни 
повинні визначити свої національні пріоритети та роль 
туризму в ієрархії таких пріоритетів, а також оптимальну 
стратегію розвитку туризму в рамках цих пріоритетів» [9].

Для підтримання розвитку туристичної галузі в Укра-
їні державними органами влади створено Концепцію дер-
жавної цільової соціальної програми розвитку спортивної 
та туристичної інфраструктури в 2011–2022 рр. Метою 
цієї Програми є розвиток спортивної та туристичної інф-
раструктури, створення умов для того, щоб отримати 
право на проведення в Україні зимових Олімпійських та 
Параолімпійських ігор 2022 р. [8], що дасть можливість 
сприяти розвитку в’їзного туризму.

У результаті певних змін у структурі державної влади 
в Україні з 2011 р. основним профільним органом, що 
регулює галузь туризму, є Міністерство інфраструктури. 
Відповідно, центральним органом виконавчої влади, 
що забезпечує реалізацію державної політики у галузі 
туризму та курортів, є Державне агентство України з 
туризму та курортів (Держтуризмкурорт України). Пріо-
ритетними напрямами його діяльності є [3, с. 303]: 

– забезпечення розвитку в’їзного та внутрішнього 
туризму, курортів;

– децентралізація, підтримка місцевих ініціатив у 
розвитку туризму;

– досягнення ефективного державно-приватного 
партнерства;

– поширення інформації про Україну та її туристичні 
можливості на міжнародному туристичному ринку та все-
редині держави.

Державне регулювання в галузі туризму здійснюється 
в трьох основних напрямах: законодавчому, адміністра-
тивному, економічному. Кожен із цих напрямів передба-
чає виконання певних завдань окремими гілками влади 
[4, с. 277].

Основну правову базу, яка стосується туристичної 
галузі, закладено в Законі України «Про туризм». Цей 
Закон визначає правові, організаційні, виховні та соці-
ально-економічні засади, що реалізують державну полі-
тику в галузі туризму, регламентує туристичну діяльність 
в Україні, створює необхідні умови для ділової активності 
суб’єктів туристичного підприємництва, забезпечує опти-
мальний рівень державного регулювання процесу розви-
тку вітчизняного туризму. Закон став підґрунтям для ство-
рення численних нормативно-інструктивних документів, 

які мають відношення до конкретних аспектів туристич-
ної діяльності [1, с. 109].

У Законі України «Про туризм» йдеться про те, що 
центральним органом державної виконавчої влади в 
галузі туризму є Державний комітет України з туризму, 
але його було реформовано і з 2002 р. створено Державну 
туристичну адміністрацію України, яка реалізує державну 
політику в галузі туризму і несе відповідальність за його 
розвиток. 

Організацію, пріоритетність та функціонування турис-
тичної галузі в Україні вивчає Міжнародна консалтингова 
організація (Horwarh Consalting Ukraine), яка є мережею 
консалтингових компаній та лідером туристичного кон-
салтингу [2].

У Європі щодо забезпечення туристично-рекреацій-
ними ресурсами Україна посідає одне з провідних місць. 
Найважливішою проблемою туристичної індустрії Укра-
їни є відсутність державної підтримки розвитку туризму. 
Проте досвід свідчить, що ефекту у цій справі можна 
досягти завдяки тісній співпраці вищевказаних органів та 
гілок влади. 

У регулюванні в’їзного туризму особливе місце займає 
дотримання міжнародно-правових актів у галузі туризму, 
якими керується більшість країн світу [2].

Ми хочемо дослідити та показати, як регулюється 
в’їзний туризм у декількох державах світу, наприклад у 
Франції, Китаї та Великій Британії [15], для порівняння з 
державним регулюванням в’їзного туризму в Україні.

Державне регулювання в галузі туризму у Франції 
будується на основі консолідації всіх зацікавлених сил у 
різних формах, на різних умовах і з різними цілями. Регі-
ональне регулювання туристичної політики відбувається 
не тільки в традиційних туристичних районах Франції, а й 
у більш віддалених та практично невідомих куточках цієї 
країни, де туристична індустрія створює додаткові робочі 
місця [12, с. 313].

На локальному рівні Франція підтримує ініціативи та 
проекти туристичного облаштування територій, які спря-
мовані на залучення внутрішніх та іноземних туристів.

Систему державного туристичного регулювання 
Франції очолює міністр туризму, який наділений аудитор-
ськими та контрольними повноваженнями. Під його керів-
ництвом знаходиться Генеральна інспекція з туризму. До 
її обов’язків входять представницькі функції, вона контр-
олює роботу іноземних туристичних офісів у Франції та 
французьких за кордоном, здійснює нагляд за іншими 
туристичними організаціями, а також слідкує за ситуа-
цією на французькому та зарубіжному ринках [13, с. 178].

У Франції також створена національна туристична 
адміністрація – управління туризму і його підрозділи 
на місцях. Важливу роль у національному регулюванні 
туризму Франції відіграє організація «Мезон де ля 
Франс», створена у 1987 р. міністром із туризму. Основна 
форма її організації – об’єднання з економічною ціллю. 
Ця організація просуває Францію на світовому турис-
тичному ринку, таким чином, розвиває в’їзний туризм 
країни. У Франції створено Національне агентство від-
пускних чеків, яке підпорядковане міністру туризму та 
міністру економіки та фінансів, це платіжно-розрахунко-
вий засіб, що вводиться в обіг для надання адресної допо-
моги туристам і забезпечення доступності відпочинку 
всім верствам населення та просування менш привабли-
вих територій [2].

Сучасний туризм Китаю бере свій початок із 
50-х років. У 1954 р. було створено міжнародне бюро 
подорожей із 14 філіями. Державне управління у справах 
туризму КНР (ДУСТ КНР) створене в 1964 р. ДУСТ КНР 
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є органом державної влади в Китаї, що відповідає за роз-
виток туризму в країні. Він підпорядковується Державній 
раді КНР зі штаб-квартирою в Пекіні. ДУСТ КНР очолює 
голова, який має чотирьох заступників.

У структурі ДУСТ КНР працює сім департаментів:
– Департамент загального управління;
– Департамент усебічної координації;
– Департамент політики та права;
– Департамент маркетингу та комунікації;
– Департамент управління промисловістю;
– Департамент планування та фінансів;
– Департамент кадрів.
ДУСТ КНР має 16 закордонних представництв (китай-

ські національні бюро з туризму), які популяризують 
китайський туризм та залучають іноземних туристів подо-
рожувати до Китаю. Туристичні агентства розташовані в 
усіх великих містах Китаю. Серед них слід виділити три 
основні структури:

– China International Travel Service – агентство для 
обслуговування іноземних туристів, зі штаб-квартирою в 
Пекіні;

– China Travel Service і Overseas Chinese Travel Service 
of China – приймають китайських емігрантів, а також 
китайців з іноземним громадянством. Штаб-квартира 
обох агентств знаходиться в Пекіні;

– China Youth Travel Service – китайське бюро моло-
діжного туризму, яке приймає молодих іноземних турис-
тів, молодих китайських емігрантів та китайців, які при-
йняли іноземне громадянство.

Також прийомом іноземних туристів займаються 
Китайська міжнародна компанія спортивного туризму, 
Китайське товариство культурного туризму, неурядова 
Міжнародна компанія подорожей, Китайська міжнародна 
туристична компанія «Лебідь», Китайське товариство 
жіночого туризму [5].

Міністерство культури, засобів масової інформації 
та спорту очолює сферу туризму у Великій Британії, 
йому підпорядковується орган, що координує діяльність 
у галузі туризму, – VisitBritain. Він складається з голови 
та п’ятьох членів, а також голів Wales Tourist Board, Visit 
Scotland та England Marketing Advisory Board – регіональ-
них структур, схожих за своїми функціями з Visit Britain.

Visit Britain займається стимулюванням іноземних 
туристів до подорожей Великою Британією, розвитком 
внутрішнього туризму, а також проводить консульта-
ції для уряду та інших установ із питань туризму. Visit 
Britain має понад 70 туристичних представництв у різ-
них країнах світу. Уряд Великої Британії щорічно виді-
ляє близько 80 млн. фунтів стерлінгів на розвиток турис-

тичної сфери країни та на розвиток в’їзного туризму, що 
дає свої результати і збільшує прибутки країни завдяки 
туризму [14, с. 167].

Висновки. Отже, ознайомившись із міжнародним дер-
жавним регулюванням указаних вище країн світу, можна 
сказати, що України має до чого прагнути, оскільки у 
Франції, Китаї та Великій Британії приділяється більша 
увага органами влади для розвитку туристичної індустрії, 
а також велике значення надається збільшенню кількості 
іноземних туристів. 

Досліджено, що в’їзний туризм є продуктом, який має 
великий та вагомий вплив на економіку та фінансовий 
стан держави. В’їзний туризм – поняття багатогранне, 
немає чіткого визначення терміна «в’їзний туризм». Але 
ми зрозуміли, що в’їзний туризм – це подорож із постій-
ного місця проживання в іншу країну з різноманітними 
цілями, крім заняття оплачуваною діяльністю на території 
перебування. 

На розвиток в’їзного туризму впливає безліч позитив-
них та негативних чинників, які тісно пов’язані та взаємо-
діють між собою. Одними з найголовніших чинників, на 
нашу думку, які впливають на розвиток в’їзного туризму, 
є політичний стан у державі, тобто коли в країні відбу-
вається війна чи теракти та є загроза життю туристів, це 
значно впливає на відвідуваність цієї країни іноземними 
туристами. Хоча й інші чинники мають не менш важли-
вий вплив на розвиток в’їзного туризму.

З’ясовано, що в’їзний туризм є однією з найперспек-
тивніших галузей економіки та господарства. Він створює 
необхідні умови для налагодження міжнародних зв’язків, 
допомагає зберегти культурно-історичне та природнє 
надбання держави, підвищує духовний та культурний 
рівень населення країни. Але його діяльність та розви-
ток будуть неможливі, безперспективні та неприбуткові 
без допомоги та підтримки державних органів влади, які 
повинні чітко регулювати, сприяти та допомагати, щоб 
туристична галузь та в’їзний туризм приносили великий 
дохід у державну казну. Для цього державні туристичні 
органи влади повинні приймати нові, оновлювати старі 
закони, спрощувати митний та візовий контроль, щоб 
туристам було просто, швидко, доступно та безпечно від-
відувати нашу країну, а також іноземним туристам від-
відувати Україну. 

Ми дослідили міжнародне державне регулювання в 
інших країнах світу, зокрема в Китаї, Франції і Великій 
Британії, та хочемо зазначити, що у цих країнах орга-
нами влади приділяється більша увага розвитку в’їзного 
туризму та туристичній галузі у цілому, а також відбува-
ється більший фінансовий внесок у розвиток туризму.
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РОЛЬ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ И МЕТОДЫ ЕГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
Аннотация. Целью статьи является анализ современного состояния въездного туризма и поиск методов его стиму-

лирования. Индустрия современного туризма является наиболее прибыльной и перспективной по своим темпам роста 
среди отраслей мирового хозяйства. Главной целью развития туризма является удовлетворение определенных потреб-
ностей туриста в отдыхе и впечатлениях, которые он получит во время путешествия, путем предоставления услуг и 
товаров, которые сделают это путешествие комфортным и незабываемым и будут способствовать выполнению цели 
путешествия. Одним из приоритетных видов туризма остается въездной туризм как весомый фактор для пополнения 
государственной казны и создания дополнительных рабочих мест. Развитие въездного туризма является не только ис-
точником денежных поступлений в экономическую систему страны, но и помогает активизации отношений между 
странами туристического процесса. Дальнейшие исследования должны быть направлены только на определение до-
полнительных стимуляторов повышения уровня въездного туризма в Украине.

Ключевые слова: туризм, въездной туризм, методы стимулирования, туристические потоки.

THE ROLE OF VIRTUAL TOURISM IN UKRAINE AND METHODS OF ITS STIMULATION
Summary. The purpose of the article is to analyze the current state of inbound tourism and to find methods for its stimula-

tion. The industry of modern tourism is the most profitable and promising growth among the sectors of the world economy. The 
main purpose of tourism development is to meet the specific needs of the tourist in the rest and the impressions that the tourist 
will receive during the trip, by providing services and goods that will make the trip comfortable and memorable and will contrib-
ute to the purpose of travel. Entrance tourism remains one of the priority types of tourism, as a significant factor for replenishing 
the state treasury and creating additional workplaces. The development of inbound tourism is not only a source of cash inflows 
into the economic system of the country, but also helps to intensify the relations between the countries of the tourist process. 
Further research should be aimed only at identifying additional incentives to increase the level of entry tourism in Ukraine.

Key words: tourism, inbound tourism, incentive methods, tourist flows.
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ПРОБЛЕМИ НАПОВНЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ  
ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАЛЬШОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

Анотація. У роботі розглянуто сутність доходів Пенсійного фонду України, визначено основні джерела їх форму-
вання. Представлено статистичні дані зміни кількості працюючих та пенсіонерів. Здійснено дослідження щодо динамі-
ки доходів Пенсійного фонду України. Виділено основні причини низьких обсягів дохідної бази Пенсійного фонду та 
наведено рекомендації щодо їх збільшення. Проаналізовано перспективи розвитку страхового ринку України. 

Ключові слова: Пенсійний фонд України, пенсійна реформа, єдиний соціальний внесок, страхові внески, мінімаль-
на заробітна плата, страховий ринок.



79

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

Вступ та постановка проблеми. Нині уряд країни 
проводить реформування всієї системи соціального забез-
печення, не є винятком і реформування Пенсійного фонду 
України. Процес здійснення пенсійної реформи в Укра-
їні має складний і неоднозначний характер. Більшість 
науковців погоджується, що нове пенсійне законодавство 
не вирішує всі питання. Одними з основних проблем є 
незбалансованість бюджету Пенсійного фонду України, 
високий пенсійний вік та збільшення коштів від джерел 
формування бюджету ПФУ, вони потребують негайного 
вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженням сутності доходів Пенсійного фонду, оптимізації 
механізму їхнього формування, реформуванню пенсій-
ної системи України присвячено роботи вітчизняних і 
зарубіжних учених, серед яких: Я. Руденко, А. Завгород-
ній, Л. Ткаченко, О. Коваль, С.І. Юрій, Л. Харитонова, 
Т. Колєснік-Омельченко, О. Тулай, О. Мельник, Г. МакТаг-
гарт, О. Буряченко, В. Павлів, О. Петренко та ін. Разом із 
тим постає необхідність подальшого дослідження питань 
збільшення джерел, від яких надходять кошти до Пенсій-
ного фонду України, для формування стабільної дохідної 
бази та організаційно-економічних і правових механізмів 
реформування пенсійної реформи в сучасних соціально-
економічних умовах.

Однак більшість науковців концентрує увагу на 
загальноприйнятих аспектах Пенсійного фонду України і 
не розглядає альтернативні джерела наповнення дохідної 
частини ПФУ, а також подальший розвиток страхового 
ринку в Україні.

Метою роботи є аналіз економічної сутності доходів 
Пенсійного фонду України, визначення сучасного стану 
наповнення дохідної частини ПФУ, а також надання про-
позицій щодо вдосконалення механізму формування 
доходів Пенсійного фонду України.

Результати дослідження. В умовах кризових тенден-
цій, економічної, політичної та соціальної нестабільності 
в Україні триває довгий шлях реформування пенсійного 
захисту населення. Для абсолютної більшості людей 
пенсія є мізерною, а надходження до Пенсійного фонду 
не покривають соціальні потреби пенсіонерів. Низька 
заробітна плата у більшості населення, перерахування 
мінімального розміру пенсій до прожиткового мінімуму, 
яке не здатне покривати мінімальний спектр потреб насе-
лення, високий рівень демографічного навантаження на 
працююче населення – це чинники, які негативно впли-
вають на функціонування Пенсійного фонду і потребують 
більшої уваги та дієвих реформ. 

Пенсійний фонд України (ПФУ) – центральний орган 
виконавчої влади, що здійснює керівництво й управління 
солідарною системою загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, провадить збір, акумуляцію та 
облік страхових внесків, призначає пенсії і готує доку-
менти для їх виплати, забезпечує своєчасне та в повному 
обсязі фінансування і виплату пенсій, інших соціальних 
виплат, які згідно із законодавством здійснюються за раху-
нок коштів Пенсійного фонду України, здійснює контроль 
над цільовим використанням коштів ПФУ [1]. 

Реформування пенсійної системи розпочалося у 
2004 р. з ухвалення нових законів, що регулюють сферу 
пенсійного забезпечення. Законами України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення» 
[1], «Про недержавне пенсійне забезпечення» [2] було 
змінено саму структуру пенсійної системи. 

Наступний етап було розпочато з набранням чинності 
Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпе-
чення реформування пенсійної системи» від 8 листопада 

2011 р. Цим Законом уведено обмеження розміру пенсії 
десятьма прожитковими мінімумами, установленого для 
осіб, які втратили працездатність [3]. Також передбача-
лося поетапне підвищення пенсійного віку жінок та під-
вищення стажу роботи, необхідного для призначення пен-
сії за вислугу років окремим категоріям працівників [4]. 

Більшість науковців уважає реформу 2011 р. проваль-
ною: занижені пенсії, високий пенсійний вік, нестача 
коштів для виплати пенсій – ось далеко не повний перелік 
проблем, які постали перед державою та її громадянами. 
Крім того, залишилася надто велика категорія працівни-
ків, які виходили на пенсію за особливими законами. Як 
зазначають учені, доки звичайним людям нараховують 
пенсії залежно від їхньої заробітної плати, «особливі» 
пенсіонери отримують її за особливі заслуги. Іншої думки 
притримується провідний науковий співробітник Інсти-
туту демографії Лідія Ткаченко, яка не вважає реформу 
провальною. Вона зауважила, що зміни до пенсійного 
законодавства були настільки косметичними, що не могли 
дати відчутного ефекту. До того ж Пенсійний фонд не 
веде моніторингу ефективності реформи. Не маючи кон-
кретних цифр, важко зробити аналіз реформи [5].

Таким чином, процес реформування пенсійної сис-
теми не дає відчутних змін. Сьогодні рівень смертності 
в Україні перевищує народжуваність, що зумовлено низь-
ким рівнем якості медичних послуг, низьким рівнем умов 
життя, стресами, що супроводжують зміни в економіці 
та соціальній сфері. Середня тривалість життя в Україні 
є найнижчою в Європі та становить 67 років для чолові-
ків і 77 років для жінок. При цьому варто зазначити, що 
в країнах Європи на відміну від України підвищення пен-
сійного віку відбулося на тлі постійного зростання три-
валості життя. Ми спостерігаємо плачевну тенденцію в 
Україні, коли скорочується питома вага працюючого насе-
лення та збільшується чисельності пенсіонерів. Демогра-
фічний прогноз (табл. 1) та економічні розрахунки свід-
чать про те, що якщо пенсійні реформи не будуть дієвими, 
то в майбутньому з’являться дуже високі ризики того, що 
пенсійних внесків працюючих людей не буде достатньо 
для того, щоб забезпечувати виплату пенсій пенсіонерам.

Це свідчить про негативні тенденції у співвідношенні 
працюючих і пенсіонерів. Сумарних відрахувань недо-
статньо для збереження рівня пенсій.

Станом на 1 січня 2018 р. загальна кількість пенсіоне-
рів становить 11 711 299 осіб, середньомісячна пенсія – 
2 480,46 грн. Відповідно до ст. 28 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
мінімальний розмір пенсії за віком установлюється на 
рівні прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які 
втратили працездатність [1]. З 1 січня 2018 р., відповідно 
до Закону України «Про державний бюджет України на 
2018 рік», прожитковий мінімум для зазначеної категорії 
осіб становить: з 1 січня 2018 р. – 1 373 грн.; з 1 липня 
2018 р. – 1 435 грн. (підвищується на 4,5%); з 1 грудня 
2018 р. – 1 497 грн. (підвищується на 4,3%) [7].

Крім того, максимальний розмір пенсії в Україні не 
може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, уста-
новлених для осіб, які втратили працездатність (у 2018 р. – 
18 530 грн.). 

Найбільше людей похилого віку знаходиться у 
Дніпропетровській, Донецькій та Харківській облас-
тях, де середній рівень пенсії становить 3 268,03 грн., 
2 133,45 грн., 2530,21 грн. відповідно. Найбільші пенсії 
у м. Київ – 3 332,38 грн. та у Дніпропетровській області – 
3 268,03грн. [7].

Сьогодні в Україні діє солідарна система пенсійного 
забезпечення. За рахунок коштів працездатного насе-
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Таблиця 1
Світові демографічні тенденції: прогноз

 1995 2000 2010 2020 2030 2050
США населення 100 104,8 113 119,8 124,7 172,2
демографічне навантаження 19,2 19 20,4 27,6 36,8 38,4
Японія населення 100 101,3 102,2 100,6 97,6 91,6
демографічне навантаження 20,3 24,3 33 43 44,5 54
Німеччина населення 100 100 97,2 94,2 90,6 81,2
демографічне навантаження 22,3 23,8 30,3 35,4 49,2 51,9
Франція населення 100 102,2 104,9 106,9 107,8 107,8
демографічне навантаження 22,1 23,6 24,6 323 39,1 43,5
Великобританія населення 100 101 102,2 103,5 103,9 102
демографічне навантаження 24,3 24,4 25,8 31,2 38,7 41,2
Канада населення 100 105 113,2 119,7 123,1 122,7
демографічне навантаження 17,5 18,2 20,4 28,4 39,1 41,8
Україна населення 100 95,7 89,1 85,2 81 72,7
демографічне навантаження, % (65 і старше)/
(15-64) 20,6 20,3 22,3 24,8 30 38,7

населення пенсійного віку (55+/60+)/населення 
працездатного віку (16-4/59) 40,4 41,6 40,5 49,1 53,1 72,1

Джерело: складено за [6]

лення, яке сплачує єдиний соціальний внесок, поповню-
ється бюджет Пенсійного фонду.

З фонду, до якого сплачують внески понад 10 млн. осіб, 
доводиться утримувати 11,71 млн. пенсіонерів. Причи-
ною цього є неформальна зайнятість працівників, утрати 
Пенсійного фонду становлять понад 30 млрд. грн. на рік. 
За підсумками 2017 р. дефіцит досягне 56,1 млрд. грн.

Низький рівень якості медичних послуг, збільшення 
рівня смертності, низькі умови життя свідчать про нега-
тивні зміни у співвідношенні працюючих і пенсіонерів. 
Сумарних відрахувань із заробітної плати стає недостат-
ньо для покриття виплат по пенсіях. Так, у 2016 р. кіль-
кість пенсіонерів становила 12,29 млн осіб, а кількість 
платників єдиного соціального внеску – 10,62 млн. осіб 
(табл. 2). 

Таблиця 2 
Кількість працюючих та пенсіонерів в Україні

Роки Чисельність 
пенсіонерів (млн. осіб)

Чисельність 
працюючих (млн. осіб)

2012 13,82 11,98
2013 13,64 13,74
2014 13,53 12,89
2015 12,15 11,67
2016 12,29 10,62
2017 11,71 11,77

Джерело: складено за [8]

На 1 січня 2017 р. на обліку в Пенсійному фонді Укра-
їни перебувало 11,71 млн. пенсіонерів. По суті, вже сьо-
годні один працюючий утримує одного пенсіонера.

Головне завдання Пенсійного фонду України полягає 
у забезпеченні населення похилого віку соціальними бла-
гами. Проаналізувавши рис. 1, ми можемо стверджувати, 
що вагому роль у формуванні дохідної частини бюджету 
ПФУ відводиться власним надходженням.

У період 2014–2018 рр. сукупний дохід зріс на 
48,53 млрд. грн. Домінуючим інструментом формування 
дохідної частини бюджету Пенсійного фонду є власні 
надходження. Проаналізувавши ці надходження, можна 
стверджувати, що за 2017–2018 рр. ми спостерігаємо збіль-
шення на 71,61 млрд. грн., станом на 01.01.2018 власні 

надходження становлять 213,46 млрд. грн. Абсолютне 
відхилення 2014–2018 рр. у розрізі власних надходжень 
становить 48,54 млрд. грн. 

Основними причинами низьких доходів Пенсійного 
фонду України є [10]:

1. Низькі суми сплаченого ЄСВ.
2. Невелика кількість платників ЄСВ. Низький рівень 

охоплення пенсійним страхуванням зайнятого населення, 
25% зайнятого населення не сплачує ЄСВ (16,3 млн. осіб – 
зайняте населення). Із 26 млн. населення віком від 18 до 
60 років страхові внески на постійній основі сплачують 
10,5 млн., за 1,5 млн. осіб сплачує держава. Співвідно-
шення між пенсіонерами та платниками ЄСВ становить 
1:1. Причини такого стану: а) наявна в Україні пенсійна 
система не стимулює сплату ЄСВ; б) низька частка насе-
лення працездатного віку, що сплачує ЄСВ.

3. Невідображення реальних сум заробітних плат через 
існування значного рівня тіньової економіки, що призво-
дить до низького рівня офіційної зайнятості, штучного 
заниження розмірів заробітних плат в офіційній звітності.

Як згадувалося раніше, система загальнообов'язкового 
державного пенсійного забезпечення України базується 
на засадах солідарності й виплаті пенсій із бюджету ПФУ. 
Законодавчо статус ПФУ, його завдання і функції визна-
чено Положенням про Пенсійний фонд України, затвер-
дженим Постановою Кабінету Міністрів України від 
28 січня 1992 р., а в новій редакції – від 20 січня 2018 р. 
№ 783-2017-п. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
система пенсійного забезпечення в Україні складається з 
трьох рівнів (рис. 2). 

Нині акцент робиться на третій рівень – недержавну 
систему пенсійного забезпечення. До юридичних органі-
зацій, яким надано право займатися недержавним пенсій-
ним страхуванням, належать страхові компанії. 

Однією з таких компаній, яка надає можливість фінан-
сового забезпечення осіб в Україні та світі, є компанія 
MetLife зі 140-річним досвідом роботи у цій сфері. Вона 
є визнаним лідером у сфері планування пенсійного забез-
печення та накопичувальних програм. Компанія пропонує 
послуги зі страхування життя, здоров’я, страхування від 
нещасних випадків, а також програми довгострокового 
накопичення коштів та пенсійного забезпечення через 
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власну агентську мережу, партнерів 
із дистрибуції. Вони співпрацюють 
із сім’ями, корпораціями та урядами, 
надаючи їм рішення, що забезпечу-
ють фінансові гарантії. Її ім’я відоме у 
всьому світі, адже компанії довіряють 
більше ніж 90 млн. осіб, а також понад 
90 компаній із першої сотні з рейтингу 
FORTUNE 500® у Сполучених Штатах. 
Страхова компанія має великий прак-
тичний досвід, фінансову міць та гло-
бальне бачення, які створюють фінан-
сову стабільність у нестабільному світі 
[11]. Станом на кінець третього квар-
талу 2017 р. було застраховано понад 
612 тис. клієнтів та виплачено понад 
212 млн. грн. за страховими випадками. 
За даними щорічного рейтингового 
видання Insurance Top, ПрАТ «Мет-
Лайф» займає перше місце на ринку 
страхування життя за такими показни-
ками, як найбільші резерви, найбільші 
активи, найбільший статутний капітал, 
найбільший обсяг зібраних страхових 
премій за накопичувальними догово-
рами страхування життя. 

Компанія MetLife надає такі про-
грами пенсійного забезпечення:

– «Золотий Капітал» – пакет про-
грам страхування, що надає унікальне 
страхове покриття та можливість довго-
строкового накопичення коштів;

– «Капітал» – пакет програм страху-
вання життя, призначений для людей, 
які бажають після виходу на пенсію 
присвячувати час собі та своїм захо-
пленням, а не пошуку джерел прибутку;

– “SL VIP” – пакет програм стра-
хування, який необхідно мати людям, 
чия робота або спосіб життя пов’язані з 
використанням транспорту [12].

На нашу думку, для збільшення 
дохідної частини Пенсійного фонду, 
а саме власних надходжень, потрібно 
впровадити такі кроки:

–  істотно зменшити можливості 
приховування трудових відносин та збільшити кількість 
робочих місць; 

– збільшити рівень мінімальної заробітної плати;
–  посилити державний контроль над неофіційно пра-

цюючими робітниками підприємств;
–  створити механізм професійних пенсійних фондів 

на державному рівні;
–  впроваджувати зміни до чинного законодавства 

щодо регулювання стягування деяких видів заборгова-
ності органами ПФУ.

Висновки. Отже, Пенсійний фонд України відіграє 
головну роль у забезпеченні соціальних потреб насе-
лення. Рівень пенсійного забезпечення тісно пов’язаний 
з економічною ситуацією в країні. Аналіз джерел форму-
вання коштів бюджету Пенсійного фонду показав тен-

денцію до щорічного зростання загальних надходжень, 
пріоритетна роль у дохідній частини відводиться влас-
ним надходженням. Це є позитивним явищем, але низь-
кий рівень життя людей похилого віку показує на про-
блеми у фінансуванні та низький рівень пенсії населення. 
Потрібно реформувати пенсійну систему через уведення 
накопичувальної системи або розвиток системи добро-
вільного пенсійного забезпечення. Подальшими перспек-
тивами дослідження є: розроблення методів щодо МЗП 
для збалансування бюджету Пенсійного фонду України; 
розроблення стратегії щодо введення в дію накопичу-
вальної системи пенсійного страхування в Україні; впро-
вадження шляхів щодо активізації інвестиційної діяль-
ності Пенсійного фонду України, збільшення дохідної 
частини його бюджету. 

Рис. 1. Динаміка доходів Пенсійного фонду України за період 2014–2018 рр. 
Джерело: побудовано за [9]

Рис. 2. Рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 
Джерело: побудовано за [1]
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солідарна система загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування, яка здійснює виплату пенсій і 
надання соціальних послуг за рахунок коштів 
Пенсійного фонду на умовах та в порядку, 
передбачених законом 

накопичувальна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування, що базується на 
засадах накопичення коштів застрахованих осіб у 
Накопичувальному фонді або у відповідних 
недержавних пенсійних фондах 

система недержавного пенсійного забезпечення, що 
базується на засадах добровільної участі громадян, 
роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних 
накопичень із метою отримання громадянами 
пенсійних виплат на умовах та в порядку, 
передбачених законодавством про недержавне 
пенсійне забезпечення  
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ПРОБЛЕМЫ НАПОЛНЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА УКРАИНЫ  
И НЕОБХОДИМОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

Аннотация. В работе рассмотрена сущность доходов Пенсионного фонда Украины, определены основные источни-
ки их формирования и представлены статистические данные изменения количества работающих и пенсионеров. Прове-
дено исследование по динамике доходов Пенсионного фонда Украины. Выделены основные причины низких объемов 
доходной базы Пенсионного фонда и приведены рекомендации по их увеличению. Проанализированы перспективы 
развития страхового рынка Украины. Разработаны пути по усовершенствованию механизма формирования доходов 
Пенсионного фонда с учетом мирового опыта.

Ключевые слова: Пенсионный фонд Украины, пенсионная реформа, единый социальный взнос, страховые взносы, 
минимальная заработная плата, страховой рынок.

PROBLEMS TO FILL IN UKRAINE'S PENSION FUND  
AND THE NEED FOR FURTHER REFORM OF THE SYSTEM

Summary. In this work there have the essence of the income of the Pension Fund of Ukraine, identifies the main sources 
of their formation and presents statistical data on changes in the number of employees and retirees. We studied on the dynam-
ics of income of the Pension Fund of Ukraine. The main reasons for the low volumes of the Pension Fund’s revenue base are 
highlighted and recommendations for their increase are given. We analyzed the development prospects of the insurance market 
of Ukraine. Ways to improve the mechanism of formation of income of the pension fund, taking into account international ex-
perience, were developed.

Key words: Pension Fund of Ukraine, pension reform, single social contribution, insurance contributions, minimum wage, 
insurance market.
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ:  
ОБҐРУНТУВАННЯ КЛЮЧОВИХ АСПЕКТІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Анотація. У статті розглянуто основні аспекти формування та впровадження державної політики з детінізації еко-
номічної діяльності країни. Досліджено взаємоузгодження основних напрямів та етапів реалізації державного регулю-
вання з питань детінізації та мотиваційних імпульсів до підвищення активізацій дій на практиці. Обґрунтовано позиції 
країни в міжнародних рейтингах як мотиваційні важелі, що дадуть змогу реалізувати пріоритетні напрями розвитку 
країни. Визначено перелік індикаторів тінізації економіки та пов’язаних із ними індикаторів соціально-еколого-еко-
номічного розвитку країни, що лежать в основі аналізу та подальшого прогнозування динаміки їх значень у контексті 
реалізації політики детінізації уповноваженими органами державної влади. Охарактеризовано структурні компоненти 
державної політики протидії тінізації економіки (ДППТE)  країни, зокрема досліджено суб’єктний та об’єктний склад-
ники, визначено інструменти та методи детінізації фінансово-економічних операцій.

Ключові слова: детінізація економіки, державна політика протидії тінізації, мотиваційний важіль, міжнародний 
рейтинг, індикатор розвитку країни.

Вступ та постановка проблеми. Забезпечення висо-
кого рівня розвитку вітчизняного суспільства, побудова в 
Україні конкурентоспроможної економіки європейського 
зразка неможливі без зниження рівня показників тінізації 
української економіки. За даними Міжнародної групи з 
протидії відмиванню брудних коштів, щорічно у світі від-
мивається 0,7–2 трлн. дол. США [1].  Один із найвищих 
рівнів тінізації має Україна. Як повідомляють представ-
ники Міжнародної асоціації сертифікованих бухгалтерів, 
Україна займає третє місце серед 28 країн з обсягом тіньо-
вих потоків 40% від ВВП (1,095 трлн. грн.) після Азер-
байджану (67,04%) та Нігерії (48,37%) [2]. Окрім того, як 
повідомляє Державна фіскальна служба, обсяг тіньового 
сектору економіки України щороку становить приблизно 
350 млрд. грн., у тому числі операції у вигляді тіньової 
зарплати – 48,5%, операції з конвертації валюти або роз-
міщення валюти на рахунках в іноземних банках – 28,5%, 
неофіційні розрахунки – 10%, розрахунки за основні 
засоби, послуги тіньового сектору – 13% [3].

Високі показники тінізації економіки країни форму-
ють передумови впровадження послідовної та ефективної 
державної політики, що дасть змогу зменшити обсяги та 
масштаби тіньових фінансових операцій в економічному 
секторі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі 
аспекти економічної сутності та особливостей реалізації 
процесів тінізації доходів розглянуто в наукових працях 

як вітчизняних, так і закордонних учених. Так, дослі-
дженням проблемних питань тіньового сектору еконо-
міки займалися З. Варналій, П. Гутман, К. Ковтуненко, 
Д. Каселл, Н. Лайоза, Ф. Шнайдер, В. Танзі, М. Бачетта. 

Виділенню складників тіньової економіки та її видам 
присвячено роботи  О. Базілінської, В. Удовенко, В. Кузь-
менко, В. Маляєва, С. Петренка, В. Мандибура. Вивчен-
ням міжнародних інструментів протидії тіньовому виве-
денню коштів займалися С. Онищенко, І. Лапінський, 
О. Алимова, В. Попова, А. Пономаренко, О. Дяченко, 
Ф. Шнайдер, Г. Енсте, Д. Бхаттачарья, Н. Лайоза та ін. 

Питання побудови інституційного механізму забез-
печення державної політики протидії тінізації еконо-
міки досліджувалися в роботах О. Куришко,  З. Варна-
лія,  І. Мазур.

Методичне забезпечення оцінювання рівня податко-
вих розривів висвітлювалося у роботах А.М. Вдовиченко, 
А.І. Зубрицького, О.В. Мірошниченка.

Не применшуючи роль та значення проведених 
раніше досліджень, більш ґрунтовного дослідження для 
подальшого вдосконалення потребують напрями та осно-
вні етапи проведення ДППТE з урахуванням актуальних 
європейських тенденцій.

Метою роботи є дослідження ключових напрямів 
формування та реалізації державної політики протидії 
тінізації, що націлена не лише на зниження її рівня через 
пов’язані основні канали виявлення тінізації, а й урахо-
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вує весь спектр впливу тіньових операцій на показники 
соціального, екологічного, економічного розвитку країни.

Результати дослідження. 
Ключові засади формування та реалізації ДППТ 

визначаються державними органами влади на основі 
широко розгалуженої нормативно-правової бази, що 
включає: Прогноз економічного і соціального розвитку 
України на 2019–2021 рр.[4]; Стратегію сталого роз-
витку України на період до 2030 р. (проект) [5]; Наказ 
Міністерства економіки України «Про затвердження 
Методичних рекомендацій рівня тіньової економіки» 
[6]; Закон України «Про засади державної антикоруп-
ційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) 
на 2014–2017 роки» [7]; Закон України «Про боротьбу з 
корупцією» [8]; Закон України «Про засади запобігання 
і протидії корупції» [9]; Закон України «Про запобігання 
корупції» [10] та ін. Незважаючи на широко представ-
лену нормативно-правову базу реалізації державної полі-
тики детінізації економічних процесів, стратегічні прі-
оритети державного управління в контексті здійснення 
такої політики є занадто розмитими та неузгодженими 
і потребують певної впорядкованості та систематизації. 
Це формує необхідність визначення та обґрунтування 
ключових аспектів реалізації ДППТE, в основу побудови 
якої, на нашу думку, повинні бути закладені мотива-
ційні важелі впливу, які, з одного боку, визначатимуть 
пріоритетні вектори заходів із державного управління в 
напрямі детінізації економіки, а з іншого – сприятимуть 
зростанню вітчизняного іміджу країни на міжнародному 
просторі (рис. 1). 

В основі формування та реалізації ДППТE лежить 
взаємоузгодження основних напрямів та етапів реалізації 
державного регулювання з питань детінізації та мотива-
ційних імпульсів до підвищення активізацій дій на прак-
тиці. Мотиваційним важелем виступає, на нашу думку, 
система міжнародних індексів, що являє собою сукуп-
ність рейтингів оцінки країни за певними напрямами роз-
витку (економічним, соціальним, екологічним та ін.), при 
цьому виділено рейтинги, чутливі до ключових пріорите-
тів розвитку, які формують вектори їх значень у динаміці 
та перспективі в контексті реалізації послідовної та ефек-
тивної ДППТE. 

Блок алгоритму дій представлений етапами та напря-
мами формування й упровадження державними органами 
управління заходів щодо детінізації економічних проце-
сів. Етапи ДППТE потребують більш ґрунтовного аналізу. 

І етап. Аналіз та прогнозування поточних показни-
ків тінізації економіки та пов’язаних із ними індикато-
рів соціально-еколого-економічного розвитку країни. До 
складу показників тіньового сектору економіки включа-
ються: рівень тінізації, обсяги незаконного введення капі-
талу в країну та обсяги незаконного виведення капіталу 
за кордон, обсяги сірого імпорту та контрабанди, обсяги 
махінацій із відшкодування, кількість оформлених штат-
них працівників як індивідуальних підприємців, обсяги 
виведення прибутку через псевдопідприємництво фізич-
них осіб, обсяги заниження оборотів підприємцями на 
спрощеній системі оподаткування [11]

Крім того, показники тінізації здійснюють безпосе-
редній вплив на ключові індикатори розвитку країни, у 
тому числі соціального, економічного, екологічного. Так, 
як цільові показники розвитку країни пропонуємо аналі-
зувати індикатори, що визначені державними органами 
влади у відповідних нормативно-правових документах, 
таких як Прогноз економічного і соціального розвитку 
України на 2019–2021 рр. [4] та Стратегія сталого розви-
тку України на період до 2030 р. (проект) [5], та індика-

тори – характеристики розвитку країни, визнані міжна-
родною спільнотою [12]:

– економічні: темп росту ВВП, обсяг експорту товарів 
та послуг, обсяг імпорту товарів та послуг, обмінний курс 
(офіційний курс гривні до євро), капітальні інвестиції, 
середньозважена ставка за всіма процентними інструмен-
тами, дохідність державних цінних паперів на первинному 
ринку, кількість податкових платежів, обсяг реалізованої 
промислової продукції (робіт, послуг), обсяг  державного 
боргу, загальне податкове навантаження на бізнес (у % до 
прибутку), рівень інфляції, індекс корупції;

– соціальні: рівень зайнятості населення працездат-
ного віку, реальна середня заробітна плата (у % до попере-
днього року), рівень трудової міграції, доходи населення, 
офіційний рівень безробіття;

– екологічні: обсяг утворених відходів, обсяг викидів 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря, енергоєм-
ність економіки, обсяг забруднених водних ресурсів.

З огляду на стрімкий вектор орієнтування України на 
поступове входження до європейської спільноти та, відпо-
відно, на співставність пріоритетів розвитку з такими, що 
притаманні розвиненим країнам світу, безперечно доціль-
ним та корисним для даного дослідження виявляється 
аналіз індикаторів соціо-, еколого-, економічного розвитку 
країни, що дає змогу визначити ключові позиції країни у 
світовому просторі за міжнародними рейтингами.

Дійсно, основними інструментами оцінювання рівня 
країн за соціальними, екологічними та економічними 
показниками розвитку виступають сьогодні міжнародні 
індекси. Високі позиції в міжнародних рейтингах надають 
країнам такі переваги: додаткові надходження інвестицій-
них ресурсів, поліпшення умов соціального забезпечення, 
підвищення екологічних стандартів; формування більш 
сприятливого підприємницького середовища для від-
криття та функціонування бізнесу (завдяки підвищенню 
позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу) та ін. 

Для проведення аналізу ключових показників соці-
ального, економічного та екологічного розвитку кра-
їни нами вибрано Індекс глобальної конкурентоспро-
можності (Global Competitiveness Index – GCI), Індекс 
розвитку людського потенціалу (Human Development 
Index – HDI), Індекс екологічної стійкості (Environmental 
Performance Index – EPI), Індекс сприйняття корупції 
(Corruption Perceptions Index – CPI) [13]. Вибір зазначе-
них оцінок провідних міжнародних інституцій обґрунто-
вано тим фактом, що їх розрахунок дає змогу комплексно 
врахувати й оцінити головні вектори розвитку країни в 
економічній, соціальній та екологічній сферах у рамках 
формування концепції ДППТE з урахуванням актуальних 
європейських тенденцій.

ІІ етап. Етап розроблення стратегії ДППТE вклю-
чає такі складові елементи: напрями реалізації стратегії, 
суб’єктну або інституційну компоненту, об’єктну компо-
ненту, методи, інструменти щодо зниження рівня тінізації 
економіки. 

Сьогодні суб’єктна компонента стратегії ДППТE 
являє собою сукупність усіх органів та інститутів, що 
задіяні у формуванні та реалізації ДППТE. Так, інститу-
ційна структура державної політики країни представлена 
такими інститутами в розрізі трьох рівнів: І рівень – Комі-
тет Верховної Ради України з питань запобігання і проти-
дії корупції, Національна рада з питань антикорупційної 
політики, Урядовий уповноважений з питань антикоруп-
ційної політики Кабінету Міністрів України, Державне 
бюро розслідувань Служби безпеки України; ІІ рівень – 
спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії коруп-
ції (Національна поліція, Спеціалізована антикорупційна 
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прокуратура, Національне антикорупційне бюро, Наці-
ональне агентство з питань запобігання корупції); ІІІ 
рівень – органи та суб’єкти, що мають повноваження 
запобігати та протидіяти корупції (органи державного 
управління, суб’єкти корпоративного сектору, громадяни 
та їх об’єднання) [14, c. 35].

Незважаючи на те що представлена вище організа-
ційно-інституційна структура державної антикорупційної 
системи є достатньо розгалуженою, зокрема в частині 
дозвільно-регуляторних органів, для них характерна неу-
згодженість у діях та відсутність механізму здійснення 
обміну інформацією між органами державного управ-
ління та інститутами. Крім зазначених, можна виді-
лити низку чинників, що впливають на зростання рівня 
корумпованості в країні: недостатньо прозора діяльність 

органів державної влади; низькоефективна участь право-
охоронних інститутів та органів національної безпеки в 
протидії тінізації фінансових операцій; відсутність дієвої 
системи публічного нагляду та контролю над напрямами 
доходної та видаткової статей операцій, здійснюваних 
вищими посадовими особами держави; неналагоджений 
у повному обсязі механізм участі громадянського суспіль-
ства під час реалізації антикорупційної політики.

Проведений аналіз доводить, що корумпованість та 
тінізація фінансово-економічних операцій є явищами сис-
темними, тому й методи боротьби з ними мають носити 
системний характер. Таким чином, активна робота щодо 
постійного послідовного контролю, нагляду, своєчасної 
модернізації та вдосконалення має проводитися за такими 
основними  напрямами:

Рис. 1. Схема формування та реалізації ДППТE: мотиваційні важелі впливу
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– зменшення кількості ліцензій, дозволів, реєстра-
ційних документів, запровадження адекватної проце-
дури видання таких документів та встановлення їхньої 
об’єктивної вартості;

– забезпечення прозорості та послідовності діяль-
ності судів, фондового ринку та ринку цінних паперів;

– зниження розміру та зменшення кількості податків і 
зборів, створення адекватного механізму їх стягнення;

– забезпечення належної нормативно-правової бази 
антикорупційного спрямування, що відповідає міжнарод-
ним стандартам, сучасній світовій практиці протидії тіні-
зації фінансових процесів та враховує специфіку вітчиз-
няної юридичної системи;

– зміцнення системи громадського контролю, під-
ґрунтям чого слугуватиме тісна взаємодія неурядових 
організацій та громадських інституцій з органами місце-
вої та державної влади;

– ефективне організаційно-управлінське забезпе-
чення антикорупційної діяльності, що будується на пого-
дженій взаємодії всіх інститутів та органів державного 
управління [1; 7; 11; 14]. 

Об’єктною компонентою стратегії ДППТE виступає 
повний спектр тіньових операцій, здійснюваних під час 
економічної діяльності: випуск та реалізація необліко-
ваних товарів, надання споживачу неврахованих послуг; 
корупційні заходи; операції з відмивання коштів (опе-
рації з використанням підроблених паспортів, операції 
нерезидентів із цінними паперами, незаконне виведення 
грошей за кордон, оформлення вантажів за підробленими 
документами); незаконне ввезення товарів з-за кордону 
та їх обіг; валютні операції нелегального характеру; неза-
конна приватизація комунального та державного майна; 
приховування фактичних доходів економічних суб’єктів 
та громадян для уникнення оподаткування; нелегальне 
виведення капіталу; незаконні дії щодо використання дер-
жавного майна, коштів, природних ресурсів і т. д. [15; 16]. 

ІІІ етап. Реалізація запланованих заходів у рамках 
стратегії ДППТE передбачає взаємодію всіх складників 
концепції ДППТE, націлену на здійснення заходів щодо 
досягнення високих результатів як наслідок дотримання 
ключових пріоритетів розвитку (рис. 1, мотиваційний 
блок). Це дасть змогу зміцнити позиції країни в міжнарод-
них рейтингах. Високі значення показників міжнародних 
індексів, характерних для України, забезпечать, своєю 
чергою, підвищення активізації мотиваційного імпульсу 
для суб’єктного складника ДППТE на шляху подальшої 
реалізації та впровадження політики детінізації.

ІV етап. У рамках аналізу результатів виконання 
ДППТE визначаються відхилення фактичних значень 
результуючих індикаторів виконання від запланованих. 

Усе більшої популярності сьогодні набуває такий інстру-
мент визначення відхилень фактичних значень оцінюва-
них показників від запланованих, як gap-аналіз (аналіз на 
основі розривів) [17; 18]. У контексті реалізації держав-
ної політики детінізації економіки під час аналізу подат-
кових каналів обсяги нелегальних фінансових операцій 
визначаються на основі методу податкових розривів. Так, 
оцінка податкових розривів дає змогу розрахувати обсяг 
утрат від недоотримання податкових платежів та слугує 
підґрунтям для визначення першочергових заходів з удо-
сконалення  системи адміністрування податків. 

V етап. Залежно від характеру виявлених проблемних 
місць визначаються подальші заходи з їх мінімізації або 
повного усунення. Перелік можливих напрямів державної 
політики з детінізації економічної діяльності зазначений 
вище в контексті характеристики етапу формування стра-
тегії ДППТE.

VI етап. Контролю та моніторингу з боку уповнова-
жених державних органів підлягають здійснювані раніше 
заходи в рамках ДППТE та заходи з мінімізації масшта-
бів проблемних зон. При цьому критерієм оцінювання 
результуючих показників виступають, окрім індикаторів 
соціо-, еколого-, економічного розвитку, й позиції країни 
за міжнародними індексами в рамках реалізації мотива-
ційних важелів.

Висновки. Реалізація ефективної та послідовної 
ДППТE займає визначне місце в загальній державній 
стратегії розвитку країни.  Так, в умовах спрямування 
дій органами державної влади в напрямі протидії тіні-
зації фінансово-економічного сектору основним цільо-
вим орієнтиром виступають результуючі індикатори, що 
характеризують зменшення обсягів, масштабів тіньових 
операцій, та  індикатори соціального, екологічного та еко-
номічного розвитку, що взаємопов’язані з показниками 
тінізації. 

Аналітичні оцінки індикаторів розвитку країни, які 
надають міжнародні індекси, формують інформаційне 
поле для визначення конкурентних переваг країни, з 
одного боку, та бар’єрів на шляху її розвитку – з іншого. 
Оцінювання показників соціо-еколого-економічного 
розвитку в розрізі міжнародних індексів забезпечує 
фундамент для ґрунтовного діалогу між представни-
ками державної влади, бізнес-організаціями та громад-
ськістю на предмет процесу подальшого реформування, 
націленого на поліпшення стандартів життя. Це перед-
бачає зміцнення, посилення дії ланцюгово-реакційного 
зворотного зв’язку між структурними одиницями інсти-
туційного середовища з урахуванням мотиваційного 
чинника та формує передумови для підвищення ефек-
тивності ДППТE.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: 
ОБОСНОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты формирования и внедрения государственной политики по де-
тенизации экономической деятельности страны. Исследована взаимосвязь основных направлений и этапов реализации 
государственного регулирования по вопросам детенизации и мотивационных импульсов, которые на практике способ-
ствуют повышению активизации действий. Обоснованы позиции страны в международных рейтингах как мотиваци-
онные рычаги, которые позволят реализовать приоритетные направления развития страны. Определен перечень инди-
каторов тенизации экономики и связанных с ними индикаторов социально-эколого-экономического развития страны, 
лежащие в основе анализа и дальнейшего прогнозирования динамики их значений в контексте реализации политики 
детенизации уполномоченными органами государственной власти. Охарактеризованы структурные компоненты госу-
дарственной политики противодействия тенизации  экономики (ГППТЭ) страны, в частности исследованы субъектная 
и объектная составляющие, определены инструменты и методы детенизации финансово-экономических операций.

Ключевые слова: детенизация экономики, государственная политика противодействия тенизации, мотивационный 
рычаг, международный рейтинг, индикатор развития страны.

STATE POLICY COUNTER FORCING SHADOW ECONOMY:  
GROUNDING KEY ASPECTS OF FORMULATION AND IMPLEMENTATION

Summary. The article deals with the main aspects of the formulation and implementation of state policy in the field of un-
shadowing of the economic activity of the country. The interrelation between basic directions and stages of implementation of 
state regulation on the unshadowing and motivational impulses, that activate actions, has been investigated. Country's positions 
in international rankings have been grounded as motivational leverages that will implement priority trends of development. The 
list of shadow economy indicators and related indicators of socio-ecological-economic development has been defined. These 
indicators make the basics for analysis and forecasting of value dynamics in the context of unshadowing policy carried out by 
competent public authorities. Structural components of state policy counter forcing shadow economy (SPCSE) have been char-
acterized. Particularly, subjective and objective component has been studied; tools and methods of unshadowing financial and 
economic operations have been defined.

Key words: unshadowing economy, state policy counter forcing shadow economy, motivational leverage, international 
index, indicator of country development.
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ТЕОРЕТИКО-ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ  
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Анотація. Нині існує безліч підходів до формування конкурентної політики держави. Враховуючи не тільки тео-
ретичні, а й інституціональні аспекти, у роботі проведено дослідження, спрямоване на формування цілісної системи 
захисту конкуренції для оптимізації процесу створення конкурентного середовища в економіці держави. Відображено 
основні підходи до визначення поняття «конкурентна політика» та запропоновано модель формування конкурентної 
політики держави з урахуванням теоретико-інституціональних аспектів.

Ключові слова: конкурентна політика держави, теоретико-інституціональні аспекти.

Вступ та постановка проблеми. На сучасному етапі 
розвитку економічних відносин конкуренція залишається 
одним із найбільш вагомих чинників суспільного відтво-
рення, який має вплив на загальний прогрес, що зазвичай 
супроводжується позитивними суспільно-економічними 
тенденціями, такими як подолання бідності, зменшення 
рівня безробіття, стримування інфляції та ін. В умовах побу-
дови інституціональної моделі розвитку економіки збіль-
шується значення інституціональних аспектів конкурентної 
політики держави, що може сприяти довгостроковому вирі-
шенню актуальних економічних проблем в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні 
основи формування політики держави у сфері захисту 
конкуренції досліджувало багато українських та зару-
біжних науковців, зокрема З.М. Борисенко [1], В.Д. Лагу-
тін [9], Ю.І. Ясько [12], І.В. Князєва [3], М. Портер [4], 
Е. Райнерт [7]. та ін. Проте, враховуючи сучасний стан 
економіки України та політичну ситуацію, у працях зга-
даних дослідників недостатньо уваги приділено інститу-
ціональним аспектам процесу формування конкурентної 
політики держави.

Метою дослідження є аналіз теоретичних аспектів 
формування конкурентної політики держави в контексті 
інституціональної моделі розвитку економіки.

Результати дослідження.
За словами норвезьких науковців Томаса Гілланда 

Еріксена та Даґа Олава Гессена, «світ без конкуренції 
просто неможливий» [2, с. 6]. Практично все у сучасному 
світі можна вважати продуктом конкуренції – від еконо-
міки, держави, соціальних інститутів до живої природи. 
Це формує певний тип зв’язків під час тих чи інших про-
цесів. У світі з обмеженими ресурсами цінність одних 
ресурсів перевищує цінність інших, і боротьба за кращі 
з них продовжується як на рівні індивідів, так і на рівні 
підприємств, корпорацій, монополій, держав.

У перекладі з латини, конкуренція означає «зіштовху-
ватися». Цей термін можна охарактеризувати як суперни-
цтво між суб’єктами економіки за найкращі умови збуту 
товарів, вигідну позицію на ринку, покупців тощо.

Основи теоретичних знань про конкуренцію було 
закладено відомим шотландським економістом Адамом 
Смітом у праці «Дослідження про природу та причини 
багатства народів», яку вперше було опубліковано у 
1776 р. [8; 1]. Сміт стверджував, що конкуренція сприяє 

вирівнюванню прибутків і, таким чином, призводить до 
кращого розподілу капіталу та ресурсів. Також ним було 
сформульовано п’ять основних умов конкуренції:

1) конкуренти мають діяти незалежно один від одного 
без змови;

2) конкуренти повинні володіти достатньою кількістю 
інформації про можливості ринку;

3) свобода учасників ринку діяти відповідно до цих 
знань;

4) кількість конкурентів має бути достатньою для уне-
можливлення надприбутків;

5) вичікування часу для того, щоб обсяг і напрям 
потоку ресурсів почали відповідати бажанню власників 
[8; 3, с. 11].

Представники класичної політичної економії розгля-
дали конкуренцію як звичайний стан ринкової економіки, 
що створює умови для об’єктивного ціноутворення. За 
словами норвезького економіста Еріка Райнерта, якого 
можна віднести до етатистської школи політекономії, еко-
номічний розвиток є ненавмисним наслідком економічної 
діяльності тільки за наявності таких чинників, як зроста-
юча віддача, можливості для інновацій, розподіл праці і, 
головне, динамічна недосконала конкуренція [7, с. 240].

Хоча на різних ринках умови конкуренції не можуть 
бути однаковими, процеси змагання на них можна вва-
жати аналогічними, тому це дає змогу розглядати їх 
за допомогою методології відповідних факторів (сил). 
М. Портер виділив п’ять конкурентних сил, це:

1) змагання між конкуруючими продавцями в галузі;
2) ринкові спроби підприємств з інших галузей завою-

вати споживачів за допомогою своїх товарів-замінників;
3) потенційна поява нових конкурентів;
4) ринкова влада і засоби впливу, що використовують 

постачальники сировини;
5) ринкова влада і засоби впливу, що використовують 

споживачі продукції [4].
Важливість цієї моделі полягає у тому, що на базі 

загальнотеоретичних підходів до оцінки конкуренції в 
аналізі приймають участь не тільки економічні, а й соці-
ально-психологічні чинники поведінки виробників та 
споживачів, що визначають інтенсивність конкуренції на 
тому чи іншому ринку.

Головною відмінністю інституціонального підходу 
можна вважати те, що під час прийняття економічних 
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Таблиця 1
Конкурентна політика: основні підходи до визначення

Дефініція Автор визначення
Це сукупність дій держави як інституту, що здійснюються для впливу на діяльність 
ринкових суб’єктів господарювання, для підтримки, захисту й розвитку конкуренції.

В.Д. Лагутін («Конкурентна 
політика держави: механізм 
реалізації»)

Антимонопольно-конкурентна політика – це політика держави, спрямована на створення 
оптимального конкурентного середовища діяльності суб’єктів господарювання, 
забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення проявів дискримінації одних суб’єктів 
іншими, насамперед у сфері монопольного ціноутворення та за рахунок зниження якості 
продукції, послуг, сприяння зростанню ефективної соціально орієнтованої економіки.

«Законодавство у сфері захисту 
економічної конкуренції»  
(4-е вид.)

Комплекс державних заходів, що спрямовані на створення і захист конкурентного 
середовища, здійснення профілактики та припинення порушень конкурентного 
законодавства, сприяння розвитку конкурентного законодавства на товарних ринках.

З.М. Борисенко («Конкурентна 
політика держави»)

Це система державних заходів економічного, адміністративного та інституціонально-
правового характеру, що спрямовані на розбудову конкурентного середовища в державі та 
передбачають комплекс дій із захисту й підтримки добросовісної конкуренції, боротьбу зі 
зловживанням домінуючим становищем на ринку та іншими проявами, що спотворюють 
конкуренцію.

Визначення автора («Механізм 
формування конкурентної 
політики держави в умовах 
ринкової економіки»)

Джерело: сформовано автором на основі [10; 1; 13; 9, с. 24]

рішень приймаються до уваги також неекономічні чин-
ники, а економіка розглядається у соціальному, поведін-
ковому, правовому та інших контекстах [11]. Із часом 
традиції, правила (інститути) проходили та продовжують 
проходити процес формалізації, що має значення у контек-
сті формування конкурентної політики держави, оскільки 
методи і засоби, за допомогою яких відбувається процес 
формування політики, пов'язані із впливом на формальні 
та неформальні інститути.

Теоретико-інституціональні аспекти формування 
конкурентної політики держави можна визначити як 
теоретичну частину системи норм, правил та інших 
інституціональних чинників, що впливають на форму-
вання конкурентної політики та створення конкурент-
ного середовища в державі. Це базові елементи, без яких 
важко уявити цілісну систему політики держави в галузі 
конкуренції, яка може сприяти довгостроковому еконо-
мічному розвитку.

На думку І.В. Князєвої, на сучасному етапі розвитку 
ринкових відносин економічне життя суспільства реагує 
на існування двох протилежних тенденцій: з одного боку, 
зростання впливу на ринок монополістичної поведінки 
окремих груп підприємств для досягнення своїх цілей, а 
з іншого – розвиток активного (динамічного) конкурент-
ного суперництва.

Політика держави у сфері захисту конкуренції має 
структурний вплив на розвиток економіки країни та жит-
тєвий рівень громадян у цілому. Вона включає дії, що 
спрямовані на припинення, обмеження та попередження 
монополістичної діяльності. Для об'єктивності доцільно 
навести приклади визначень поняття «конкурентна полі-
тика держави» з різних джерел (табл. 1).

Роль правил конкуренції виявляється у забезпеченні 
прозорості та відкритості ринків, нині ця проблема постає 
як одна з тих, що не мають ефективного комплексного 
вирішення в державі. Конкуренцію можна розглядати як 
важливу характеристику ринку, що заснована на прин-
ципах економічної свободи. Вона виступає інструментом 
захисту ринку від зловживання окремими суб’єктами гос-
подарювання своєю економічною владою. Правила кон-
куренції опосередковано впливають на усунення з ринку 
застарілих, не здатних до конкурентного змагання підпри-
ємств, сприяють відкриттю ринків, підвищенню їх прозо-
рості шляхом пропозиції споживачам широкого спектру 
вибору товарів та послуг кращої якості та за найнижчими 

цінами. Інститути захисту конкуренції сприяють ство-
ренню можливостей для нових підприємств доступу на 
ринки та розвитку не через протекціонізм із боку дер-
жави, а через переважання ринкової боротьби шляхом 
використання їхніх особистих ресурсів та можливостей.

Тільки за умови ефективності інститутів захисту еко-
номічної конкуренції можлива реалізація політики, що 
здатна давати позитивні результати в підвищенні спро-
можності українських підприємців, підприємств і захисту 
ринку від монополізму та його негативних проявів.

Кінцевою метою конкурентної політики держави є 
підвищення конкурентоспроможності суб’єктів госпо-
дарювання, яка досягається за допомогою багатьох чин-
ників, що сприяють розвитку не тільки окремих підпри-
ємств, а й економіки у цілому. Це дії, що спрямовані на 
зниження бар’єрів для входу на ринок, диверсифікацію, 
залучення інвестицій, упровадження передових науко-
вих розробок, розвиток інституціонального середовища, 
подолання негативного впливу тіньової економіки в країні 
на стан конкуренції тощо.

Основною ціллю конкурентної політики є поперед-
ження обмеження конкуренції на ринках шляхом ство-
рення сприятливих умов та забезпечення ефективного 
конкурентного середовища. Найбільш важливим завдан-
ням політики держави у сфері захисту конкуренції, з яким 
пов’язані всі інші чинники дієвої конкурентної політики, 
є створення рівних умов для всіх учасників ринкової 
боротьби, чого важко досягти без побудови і розвитку 
конкурентного середовища. Крім того, можна виділити 
такі основні завдання конкурентної політики держави: 
недопущення монополізації ринків; попередження домі-
нування окремих суб’єктів господарювання; заходи, спря-
мовані на недопущення обмеження конкуренції з боку 
органів влади; попередження виникнення нових монопо-
лій; сприяння розвитку економіки держави у цілому тощо.

Основними формами політики держави у сфері 
захисту конкуренції є:

– протидія антиконкурентним узгодженим діям;
– контроль над концентрацією;
– боротьба зі зловживаннями монопольним станови-

щем;
– запобігання діяльності, що спрямована на дискримі-

націю й обмеження;
– контроль та заборона антиконкурентних дій органів 

влади.
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Формування конкурентної політики держави зумов-
лює відповідний алгоритм, що передбачає систематичний 
та методично-логічний підхід до впровадження або вдо-
сконалення роботи певних інститутів.

Методи формування конкурентної політики можуть 
базуватися на двох напрямах, а саме на вдосконаленні 
наявних інститутів і реформах. Кінцевою метою є побу-
дова конкурентного середовища, що спроможне забез-
печити захист ринків від проявів монополізму, недобро-
совісної конкуренції та створення умов для прозорості 
ведення бізнесу з метою забезпечення сталого розвитку 
економіки держави.

Автором запропоновано модель формування конку-
рентної політики держави, яка базується на визначенні 
пріоритетних напрямів, що зумовлюють методи та засоби 
конкурентного процесу. Поєднує модель чітко вибудувана 
та ефективна система стримування та противаг (рис. 1).

На першому етапі важливий ґрунтовний аналіз діючої 
конкурентної політики, соціально-економічного розви-
тку держави, зовнішніх та внутрішніх чинників, що здій-

снюють вплив на економічну конкуренцію. Це зумовлює 
визначення цілей, стратегії, тактики, пріоритетів і завдань 
конкурентної політики, що дає можливість застосування 
засобів (формальних та неформальних інститутів). Згідно 
з конкурентною політикою, що функціонує нині в Укра-
їні, неформальними інститутами можна вважати правила 
професійної етики в конкуренції, традиції та звичаї у 
сфері конкуренції, а формальними – нормативно-правову 
базу, що регулює конкурентні відносини.

Висновки. Теоретико-інституціональні аспекти фор-
мування конкурентної політики держави – це теоретична 
частина системи норм, правил та інших інституціональ-
них чинників, які здійснюють вплив на формування кон-
курентної політики. Вони є базовими елементами, без 
яких важко уявити цілісну систему захисту конкуренції.

Теоретико-інституціональні аспекти формування кон-
курентної політики держави дають змогу здійснювати 
аналіз політики держави у сфері захисту конкуренції та 
оптимізувати роботу над створенням і розвитком конку-
рентного середовища в державі.
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Рис. 1. Модель формування конкурентної політики держави
Джерело: розроблено автором на основі [12; 13]
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ТЕОРЕТИКО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Аннотация. В настоящее время существует множество подходов к формированию конкурентной политики государ-
ства. Учитывая не только теоретические, но и институциональные аспекты, в работе проведено исследование, направ-
ленное на формирование целостной системы защиты конкуренции для оптимизации процесса создания конкурентной 
среды в экономике государства. Отражены основные подходы к определению понятия «конкурентная политика» и пред-
ложена модель формирования конкурентной политики государства с учетом теоретико-институциональных аспектов. 

Ключевые слова: конкурентная политика государства, теоретико-институциональные аспекты.

THEORETICAL AND INSTITUTIONAL ASPECTS  
OF THE FORMATION OF COMPETITION POLICY OF THE STATE

Summary. Currently, there are many approaches to the formation of state competition policy. Taking into account not only 
theoretical but also institutional aspects, in the article we conducted a study aimed at forming a holistic system of protection of 
competition to optimize the process of forming a competitive environment in the state economy. In the article, we reflect the 
main approaches to the definition of the notion of “competition policy” and suggests a model for the formation of state competi-
tion policy taking into account the theoretical and institutional aspects.

Key words: competition policy of the state, theoretical and institutional aspects.
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СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ  
У ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРІ

Анотація. У статті досліджено теоретико-методологічні засади визначення економічної природи та наведено ха-
рактеристику фінансових інновацій, що використовуються у фінансовому секторі. Фінансову інновацію визначено як 
певне нововведення або якісну зміну в діяльності фінансових ринків і фінансових інститутів, що ґрунтується на ви-
користанні нових, суттєво вдосконалених або модифікованих фінансових інструментів, продуктів, операцій, послуг і 
фінансових технологій для забезпечення стабільності та ефективності функціонування фінансових ринків і фінансових 
інститутів. Для вдосконалення управління інноваційними процесами проведено класифікацію фінансових інновацій 
за сферою їх виникнення та використання, за об’єктами впровадження та відповідно до переліку використовуваних 
інструментів, операцій, технологій і методів організації фінансової роботи.

Ключові слова: фінансовий сектор, фінансовий інститут, фінансова інновація, фінансовий інструмент, фінансова 
послуга, фінансова технологія.

Вступ та постановка проблеми. Упродовж останніх 
десятиліть у світовій практиці функціонування фінансо-
вих ринків і фінансових інститутів фінансові інновації 
стали одним із головних рушіїв економічного розвитку. 
У науковій літературі їх появу та широке впровадження 
пояснюють зміною економічного середовища, яке стиму-
лює пошук високоприбуткових сфер вкладення капіталу 

та одержання високих прибутків [1, с. 22; 2, с. 27]. Саме 
завдяки розвитку та використанню фінансових іннова-
цій сьогодні фінансовий сектор посідає чільне місце в 
структурі фінансових та економічних систем у всіх кра-
їнах світу [3, с. 10]. Разом із тим в економічній теорії ще 
відчувається нестача фундаментальних досліджень, які б 
достатньо повно і точно охарактеризували таке важливе 
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для сучасної економіки поняття, як «фінансова інновація», 
що зумовлено його складністю та багатоаспектністю.

Зі світової історії фінансів і банківської справи можна 
навести достатньо багато яскравих прикладів найбільш 
відомих проривних фінансових інновацій, які суттєво 
вплинули на розвиток фінансової сфери, зокрема: запро-
вадження у ХV ст. вексельного обігу, перехід у ХIХ ст. 
до золотого стандарту, початок випуску банківських кар-
ток у середині ХХ ст., демонетизація золота і перехід у 
1970-х роках до системи вільно плаваючих курсів, широке 
використання в кінці ХХ ст. похідних фінансових інстру-
ментів, складних структурованих і гібридних інстру-
ментів, нових методів хеджування валютних ризиків, 
створення опціонних і ф’ючерсних бірж, запровадження 
електронної комерції, виконання онлайн-операцій тощо 
[4, с. 25; 5, с. 167; 6, с. 23; 7, с. 32].

Сучасна практика свідчить про те, що процес упро-
вадження фінансових інновацій у практику діяльності 
фінансових установ розвивається дуже стрімко і в пер-
спективі його темпи будуть лише прискорюватися.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упро-
довж останніх десятиліть дослідження питань фінансо-
вих інновацій відбувалося достатньо активно. Вагомий 
внесок у розроблення теоретико-методологічних засад 
формування та використання фінансових інновацій 
у фінансовому секторі зробили такі відомі зарубіжні 
та вітчизняні вчені, як: В. Волков [16], П. Друкер [9], 
В. Жупанін [27], Д. Кокурін [16], В. Кротюк [31], Б. Міль-
нер [10], В. Міщенко [4], С. Міщенко [22], Ф. Мишкін 
[23], Р. Наполі [20], С. Науменкова [1; 5; 18], Т. Орлова 
[10], Н. Пантелєєва [17], Дж. Сінкі-мол. [25], П. Туфано 
[24], І. Шумило [3], Й. Шумпетер [8] та ін. Однак поза 
увагою багатьох дослідників залишається виявлення 
причинно-наслідкових зв’язків фінансових інновацій 
із механізмами їх розроблення, планування та впрова-
дження, що потребує додаткового вивчення та система-
тизації інновацій для їх упровадження у практику діяль-
ності фінансових установ і вдосконалення управління 
інноваційним процесом.

Метою даної роботи є поглиблення теоретико-методо-
логічних підходів до визначення сутності та класифікації 
фінансових інновацій у фінансовому секторі.

Результати дослідження. 
Одним із фундаторів теорії інновацій уважають 

Й.А. Шумпетера, який у 1911 р. в роботі «Теорія еконо-
мічного розвитку» вперше використав термін «інновації», 
під яким розумів п’ять типів нововведень, які охаракте-
ризував поняттям «реалізація нових комбінацій»: вироб-
ництво принципово нового продукту або продукту, що 
характеризується новою якістю; запровадження нової тех-
нології; освоєння нових ринків; доступ до нових джерел 
ресурсів; зміну умов галузевої організації [8, с. 132–133].

Зважаючи на складність поняття «інновація», у науко-
вій літературі існує значна кількість його визначень, які 
різняться між собою залежно від мети та завдань конкрет-
них дослідників. На думку П. Друкера, інновації є при-
роднім внутрішнім компонентом підприємницької діяль-
ності, що дає змогу одержувати підприємницький дохід 
завдяки новій комбінації чинників виробництва [9, с. 334]. 
Б.З Мільнер і Т.М. Орлова під інновацією розуміють 
новий або вдосконалений продукт (послугу), що реалі-
зується на ринку, та який по-новому вирішує проблеми 
споживача, є корисним як для покупця, так і для компа-
нії, що впроваджує конкретну інновацію. На їхню думку, 
інновація – це нововведення, яке в результаті комерційної 
реалізації набуває товарної форми і задовольняє ринковий 
попит [10, c. 7].

У ст. 146 «Керівництва Осло», яке розроблене Орга-
нізацією економічного співробітництва та розвитку 
(ОЕСР), інновація визначається як «запровадження до 
використання будь-якого нового або суттєво поліпшеного 
продукту (товару чи послуги) або процесу, нового методу 
маркетингу чи нового організаційного методу в діло-
вій практиці, організації робочих місць або у зовнішніх 
зв’язках» [11]. При цьому у ст. 148 зазначається, що сту-
пінь новизни продукту, процесу, методу маркетингу, орга-
нізаційного методу повинна бути не нижче того рівня, 
який характерний для конкретної компанії. Таким чином, 
інновацією вважається лише таке нововведення, яке вико-
ристовується на практиці, а мінімально необхідною озна-
кою визнання інновації такою є те, що продукт, процес, 
метод повинні бути новими (або суттєво вдосконаленими) 
для практики конкретної фірми. Тому до інновацій відно-
сять продукти, процеси і методи, які фірми створили пер-
шими, а також продукти, які вони запозичили із практики 
діяльності інших фірм [11].

У Законі України «Про інноваційну діяльність» визна-
чено: «Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдо-
сконалені конкурентоздатні технології, продукція або 
послуги, а також організаційно-технічні рішення вироб-
ничого, адміністративного, комерційного або іншого 
характеру, що істотно поліпшують структуру та якість 
виробництва і (або) соціальної сфери». «Інноваційна 
діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 
комерціалізацію результатів наукових досліджень та роз-
робок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздат-
них товарів і послуг» [12].

Таким чином, проведений аналіз наукової літератури 
та нормативних документів свідчить, що головними 
передумовами виникнення інновацій є розвиток науки і 
техніки, тому дослідники більше уваги приділяють нау-
ковим, технічним і технологічним інноваціям, які спря-
мовані на підвищення ефективності виробництва, еконо-
мію витрат, підвищення продуктивності праці тощо, що 
можна назвати комерціалізованим підходом. В окремих 
випадках науковці виокремлюють економічні інновації, 
до яких відносять інновації у сфері виробництва, обігу та 
управління [13, с. 31; 14, с. 17; 15, с. 92]. Разом із тим 
за такого підходу поза увагою залишаються соціальні та 
культурні аспекти впровадження інновацій, а також наці-
ональні та навіть релігійні особливості, які б давали змогу 
повною мірою врахувати як потреби індивіда, так і сус-
пільства загалом.

Зважаючи на різноманіття точок зору щодо сутності 
інновацій, виникає практична необхідність у їх групу-
ванні та класифікації за певними ознаками. Аналіз науко-
вих підходів, проведений на основі дослідження харак-
теру та систематизації чинників, умов виникнення та 
форм прояву інновацій, дав змогу розробити їх авторську 
класифікацію за ключовими ознаками, яка враховує не 
лише науково-технічні та технологічні характеристики, 
а й інші, зокрема фінансові, економічні, соціокультурні, 
інформаційні, що дає змогу комплексно оцінити еконо-
мічну природу інновації та розробити заходи щодо управ-
ління процесом інноваційної діяльності (табл. 1).

Проведений аналіз і визначення сутності загального 
поняття «інновація» як первинного з погляду характерис-
тики фінансових інновацій дає змогу перейти до дослі-
дження галузевого аспекту проблеми, що пов’язаний із 
виникненням і використанням інновацій у фінансовому 
секторі. Як і під час визначення загального поняття «інно-
вація», серед науковців існують різні точки зору щодо 
визначення сутності та характеристики поняття «фінан-
сова інновація».
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Таблиця 1
Характеристика інновацій за їх класифікаційними ознаками

Класифікаційні ознаки Види інновацій
За ступенем новизни Радикальні (базові), поліпшуючі, модифікуючі.
За видом об’єкта інновації Предметні (продуктові інновації), процесні (технологічні інновації), організаційні, 

інформаційні, економічні, фінансові.
За сферами діяльності Виробничі, торгові, управлінські, соціальні, екологічні.
За характером використання Виробничі (інвестиційні), споживчі інновації, соціокультурні.
За місцем у системі підприємства На «вході», використання у виробничому процесі, на «виході».
За ієрархічними рівнями На рівні корпорації, на рівні підрозділів, на рівні працівників.

Джерело: складено автором за [16–19]

Так, Д.І. Кокурін і В.С. Волков визначають фінансову 
інновацію як реалізований у формі нового продукту або 
операції кінцевий результат інноваційної діяльності у 
фінансовій сфері. Як приклад автори наводять нові техно-
логії здійснення фінансових операцій на основі обчислю-
вальної техніки, а також нові фінансові продукти: похідні 
цінні папери, схеми продажу цінних паперів, нові типи 
гарантійних зобов’язань тощо. На їхню думку, фінансо-
вий сектор завдяки постійному руху фінансових активів 
і зобов’язань є дуже динамічною системою, що сприяє 
розширенню та поглибленню зв’язків фінансового ринку 
із зовнішнім середовищем. Завдяки такому взаємозв’язку 
між активами та зобов’язаннями ринок фінансових інно-
вацій має інтегральний характер [16, с. 26].

Р. Наполі визначає фінансові інновації як: 1) ново-
введення продукту чи послуги або суттєві поліпшення їх 
характеристик; 2) нове або значне вдосконалення методу, 
обладнання або навичок; 3) суттєве поліпшення харак-
теристик запропонованого продукту (послуги), методів, 
обладнання або навичок, що використовувалися раніше 
[20, с. 216].

Одним із найбільш ґрунтовних, на нашу думку, є визна-
чення, наведене Н.М. Пантелєєвою, яка під фінансовою 
інновацією розуміє «результат творчого пошуку нового 
підходу до вирішення проблеми у фінансовій галузі, який 
реалізується шляхом створення та дифузії нових фінансо-
вих продуктів, послуг, інструментів, технологій, процесів 
і організаційних форм, орієнтованих на ефективне управ-
ління фінансовими ресурсами та ризиками, забезпечення 
фінансової стійкості та конкурентоспроможності в умо-
вах мінливості, невизначеності й інформаційної асиметрії 
економічного середовища» [17, с. 28].

Як свідчить аналіз точок зору науковців щодо характе-
ристики сутності та економічного змісту поняття «фінан-
сова інновація», головними її характеристиками є визна-
чення об’єкта нововведень, ступеня новизни та функцій 
(або мети впровадження). Разом із тим зазначимо, що ана-
ліз визначень поняття «фінансова інновація», наведених у 
науковій літературі, ще не дає підстав для чіткої характе-
ристики її сутності та глибинних внутрішніх зв’язків. Для 
реалізації цієї мети, на нашу думку, необхідне визначення 
умов і чинників формування та використання фінансових 
інновацій.

Вивчення наукової літератури свідчить про те, що 
більшість науковців головними чинниками виникнення 
інновацій уважає розвиток науки, техніки та технологій. 
Водночас під час аналізу умов формування фінансових 
інновацій учені виокремлюють більш широке коло спе-
цифічних чинників, які притаманні фінансовій системі, 
зокрема дерегулювання та лібералізацію фінансових рин-
ків, їх високу волатильність, асиметрію інформації, під-
вищення фінансових ризиків, необхідність зменшення 
транзакційних та операційних витрат тощо [21, с. 171; 
22, с. 37; 23, с. 19].

На думку Ф.С. Мишкіна, головним чинником виник-
нення та запровадження фінансових інновацій є зміна 
економічного середовища, яка стимулює пошук висо-
коприбуткових інновацій. Крім того, серед чинників, що 
стимулюють розвиток фінансових інновацій, він виділяє 
розвиток нової техніки та інформаційних технологій, 
високу волатильність процентних ставок, процентний 
ризик, а також бажання фінансових установ уникнути 
регуляторних приписів, які вони вважають обтяжливими 
[23, с. 393].

П. Туфано виокремлює шість головних функцій фінан-
сових інновацій, які, на його переконання, одночасно 
характеризують і причини їх виникнення:

1) інновації існують для того, щоб забезпечити ефек-
тивне функціонування «неповних ринків» шляхом спри-
яння вільному переміщенню фінансових ресурсів і хеджу-
вання ризиків;

2) подолання наслідків асиметрії інформації у фінан-
совому секторі;

3) мінімізація транзакційних витрат;
4) мінімізація податків та усунення недоліків у регу-

люванні;
5) посилення глобалізаційних процесів та інтернаціо-

налізація фінансових ринків, що дає змогу використову-
вати нові методи управління ризиками;

6) поширення технологічних змін та інформаційних 
технологій, які стимулюють інновації. Наприклад, нові 
методи андеррайтингу (OpenIPO), формування портфе-
лів акцій (folioFN), нові ринки цінних паперів та засоби 
безпечного виконання операції, нові системи управління 
ризиками, послуги онлайн-планування пенсійного забез-
печення тощо [24, с. 10–22].

З погляду системності підходу до оцінки інновацій-
них процесів заслуговує на увагу розроблена Дж. Сінкі-
мол. логічна модель фінансової інновації в банку, яка 
включає головні чинники її формування та використання. 
Ця модель була названа «ТОРКА» (англ. – TRICK) і має 
такий вигляд:

TRICK + Rational Self-Interest => Financial Innovation,
де Т – технології надання фінансових послуг, які впли-

вають на зміну внутрішніх виробничих процесів фінан-
сової установи, її предметну спеціалізацію, організаційну 
структуру тощо;

О – послаблення регулювання, використання методів 
уникнення законодавчих і нормативних обмежень, що 
сприяє розширенню можливостей інвестування та розро-
бленню нових видів продуктів і послуг;

Р – процентний ризик, який характеризує мінливість 
темпів інфляції, рівня процентних ставок, а також рівень 
економічної активності;

К – конкуренція за клієнтів, мірою зростання якої клі-
єнти будуть отримувати користь від низьких цін і більш 
широкої пропозиції фінансових продуктів і послуг, а 
банківські установи – від підвищення ефективності за 
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рахунок зростання масштабу, асортименту або спільних 
проектів;

А – адекватність капіталу, який регулює всі види 
ризиків;

Rational Self-Interest – «розумна корисливість» [25, с. 8–13].
На думку Дж. Сінкі-мол., фінансова інновація у 

вигляді нових продуктів і процесів є результатом поєд-
нання фінансовою установою певної сукупності внутріш-
ніх і зовнішніх чинників, що впливають на її діяльність 
упродовж певного часу, використання яких дає змогу 
одержати додаткові прибутки.

Таким чином, можна зробити висновок про те, що 
одним із головних мотивів використання фінансових 
інновацій є збільшення обсягів прибутку для фінансової 
установи та забезпечення корисного ефекту для спожи-
вача.

Водночас, як зазначають окремі дослідники, поряд із 
позитивними ефектами розвиток фінансових інновацій 
може мати й негативні наслідки, які за відсутності регу-
лювання можуть стимулювати кризові явища [26, с. 171; 
27, с. 11; 28, с. 36; 29, с. 32]. Прикладом такого впливу 
фінансових інновацій є використання у США субстан-
дартної іпотеки, що призвело в 2007 р. до іпотечної кризи, 
а потім – до світової фінансової кризи 2008–2009 рр. 
Тому процес використання інновацій у фінансовому сек-
торі обов’язково повинен бути під контролем регуляторів 
фінансового ринку [30, с. 194; 31, с. 7; 32, с. 45; 33, с. 52].

Важливим аспектом дослідження теоретико-методо-
логічних засад інноваційної діяльності у фінансовому 
секторі є необхідність класифікації фінансових інновацій, 
яка дає змогу забезпечити більш повну характеристику 
їх сутності та змісту. Як свідчить аналіз наукової літера-
тури, у сучасній практиці використовуються три підходи 

до такої класифікації: продуктовий, відповідно до якого 
головною характеристикою інновації є використання 
нового продукту [6; 16; 20; 34]; функціональний, згідно 
з яким інновацію характеризують залежно від її ролі у 
процесі діяльності фінансової установи [19; 24; 25; 35]; 
процесний, який розглядає інновацію як процес функці-
онування інноваційних інструментів, операцій, послуг і 
технологій на фінансових ринках [17; 27; 36].

Переважна більшість науковців віддає перевагу про-
дуктовому підходу як більш простому та зрозумілому. 
Однак, на нашу думку, існування трьох різних підходів 
до класифікації фінансових інновацій саме по собі не є 
суперечливим, а дає змогу більш повно охарактеризувати 
їх економічну природу, функції та роль у діяльності фінан-
сових інститутів і функціонуванні фінансових ринків.

Ґрунтуючись на поєднанні головних методологічних 
засад продуктового, функціонального та процесного під-
ходів до процесу інноваційного розвитку фінансового 
сектору, автором запропоновано класифікацію фінан-
сових інновацій, відповідно до якої головною класифі-
каційною ознакою є сфера виникнення та використання 
інновацій: фінансові ринки, фінансові інститути, фінан-
сові інструменти, фінансові операції та послуги, а також 
фінансові технології. Для кожної ознаки наведено об’єкт 
упровадження інновацій (наприклад, грошовий ринок, 
ринок капіталу, фінансова установа, конкретний фінансо-
вий інструмент, вид послуги чи фінансової технології) та 
перелік потенційно можливих для використання інстру-
ментів, операцій, технологій і методів організації фінан-
сової роботи (табл. 2). Реалізація такого підходу дає змогу 
врахувати головні структурні елементи фінансової інно-
вації та галузеву специфіку діяльності фінансових інсти-
тутів, які використовують інновації.

Таблиця 2
Класифікація фінансових інновацій у фінансовому секторі

Ознака Об’єкт інновації Інструменти, методи та операції
Фінансові ринки Грошовий ринок Кредити, депозити, депозитні сертифікати, короткострокові 

облігації.
Ринок капіталу Акції, облігації, інвестиційні сертифікати.
Ринки деривативів Похідні фінансові інструменти.
Валютний ринок Іноземна валюта, кредити та депозити, облігації.
Ринок золота Золото, інвестиційні монети, «золоті» депозити.
Державні фінанси Державні цінні папери, державні кредити, державно-приватне 

партнерство.
Фінансові 
інститути

Фінансові установи Нові фінансові установи, фінансові операції, технології, 
організаційні та управлінські методи.

Регулятори фінансового ринку Нові методи регулювання і нагляду за діяльністю фінансових 
установ.

Закони, правила, звичаї, національні 
особливості

Законодавча та нормативна база врахування правил, звичаїв, 
національних особливостей.

Фінансові 
інструменти

Цінні папери, кредити, депозити, 
деривативи, структуровані 
продукти, гібридні інструменти 

Акції, облігації, інвестиційні сертифікати, похідні на цінні папери, 
кредитні ноти, сек’юритизовані облігації, проектне фінансування, 
субординований борг, факторинг.

Фінансові 
операції та 
послуги

Окремі операції та послуги, які 
надають фінансові установи

Кредити, депозити, страхові та пенсійні внески, андерайтинг, IPO, 
лізинг, сертифікати фондів фінансування будівництва, гарантії.

Фінансові 
технології

Технології онлайн-обслуговування 
клієнтів

Е-трейдинг, платіжні картки, електронні гроші, P2P-кредитування.

Технології платежів Платіжні картки, електронні гроші.
Технології управління ризиками Деривативи, гарантії, акредитиви, сек’юритизація, скоринг, 

хеджування ризиків.
Технології укладання і підтримки 
контрактів

Фінансовий інжиніринг, проектне фінансування, мезонінне 
фінансування.

Джерело: розроблено автором на основі [17; 37–39]
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Практичне використання запропонованої класифікації 
в управлінні інноваційними процесами, на нашу думку, 
сприятиме вдосконаленню розроблення, планування, 
організації впровадження та використання фінансових 
інновацій у діяльності вітчизняних фінансових ринків та 
установ із метою підвищення їхньої конкурентоспромож-
ності та ефективності функціонування.

Вивчення наукової літератури та аналіз умов, чинників 
виникнення і функцій фінансових інновацій дають змогу 
сформулювати авторське трактування поняття «фінансова 
інновація». На нашу думку, економічна сутність фінансової 
інновації полягає у запровадженні певних нововведень або 
якісних змін у діяльності фінансових ринків і фінансових 
інститутів, що ґрунтуються на використанні нових, суттєво 
вдосконалених або модифікованих фінансових інструмен-
тів і продуктів, виконанні нових операцій, наданні нових 
чи модифікованих видів фінансових послуг і використанні 
нових фінансових технологій для забезпечення стабіль-
ності та ефективності функціонування фінансових ринків 
і фінансових інститутів. На відміну від існуючих визначень 
таке трактування дає змогу врахувати головні структурні 
елементи фінансових інновацій, їхні роль та функції у 
діяльності фінансових ринків та інститутів.

Наведене визначення поняття «фінансова інновація» 
схематично представлено на рис. 1, де показано взаємо-
зв’язок окремих класифікаційних ознак за місцем і сфе-
рою виникнення та використання інновацій, інноваційних 
продуктів, інструментів, послуг і технологій як між собою, 
так і з об’єктами фінансової інфраструктури та механізми 
регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ, 
а також охарактеризовано потенційно можливі результати 
впровадження та використання фінансових інновацій у 
фінансовому секторі.

Ґрунтуючись на наведеному визначенні поняття 
«фінансова інновація», процес інноваційної діяльності 
у фінансовій сфері, на нашу думку, слід розглядати як 
сукупність взаємопов’язаних між собою методів і меха-
нізмів створення та забезпечення функціонування нових 
фінансових інститутів, освоєння фінансовими установами 
нових фінансових ринків або їх окремих сегментів, вико-
ристання нових або якісно вдосконалених фінансових 
інструментів, виконання нових операцій, надання нових 
чи модифікованих фінансових послуг та запровадження 
нових фінансових технологій у поєднанні з діяльністю 
об’єктів фінансової інфраструктури.

Висновки. Проведене дослідження дало змогу визна-
чити, що фінансову інновацію слід розглядати як запро-
вадження та практичне використання певного нововве-
дення або якісну зміну в діяльності фінансових ринків і 
фінансових інститутів, що ґрунтуються на використанні 
нових, суттєво вдосконалених або модифікованих фінан-
сових інструментів і продуктів, виконанні нових опера-
цій, наданні нових чи модифікованих видів фінансових 
послуг і використанні нових фінансових технологій для 
забезпечення стабільності та ефективності функціону-
вання фінансових ринків і фінансових інститутів. Таке 
трактування дає змогу врахувати головні структурні еле-
менти фінансових інновацій, їхні роль та функції у діяль-
ності фінансових ринків та інститутів.

Головною класифікаційною ознакою фінансових інно-
вацій повинна бути сфера їх виникнення та використання: 
фінансові ринки, фінансові інститути, фінансові інстру-
менти, фінансові операції та послуги, а також фінансові 
технології, що дає змогу поєднати продуктовий, функці-
ональний та процесний підходи до їх характеристики та 
аналізу інноваційного розвитку фінансового сектору.

Рис. 1. Схематична структура авторського визначення поняття «фінансова інновація»
Джерело: розроблено автором
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ
Аннотация. В статье исследованы теоретико-методологические основы определения экономической природы и 

сущности финансовых инноваций, используемых в учреждениях финансового сектора. Понятие «финансовая инно-
вация» охарактеризовано как определенное нововведение или качественное изменение в деятельности финансовых 
рынков и финансовых институтов, базирующееся на использовании новых, существенно усовершенствованных или 
модифицированных финансовых инструментов, продуктов, операций, услуг и финансовых технологий для обеспече-
ния стабильности и эффективности функционирования финансовых рынков и финансовых институтов. Для совершен-
ствования управления инновационными процессами осуществлена классификация финансовых инноваций по сфере 
их возникновения и использования, по объектам внедрения и в соответствии с перечнем используемых инструментов, 
операций, технологий и методов организации финансовой работы.

Ключевые слова: финансовый сектор, финансовый институт, финансовая инновация, финансовый инструмент,  
финансовая услуга, финансовая технология.

THE ESSENCE AND CLASSIFICATION OF FINANCIAL INNOVATIONS IN THE FINANCIAL SECTOR
Summary. The paper investigates the theoretical and methodological basis for determining the economic nature and nature 

of financial innovation used in the financial sector. The concept of «financial innovation» is characterized as a certain innova-
tion or qualitative change in the activities of financial markets and financial institutions, based on the use of new, significantly 
improved or modified financial instruments, products, operations, services and financial technologies in order to ensure the sta-
bility and efficiency of financial markets and financial institutions. In order to improve the management of innovation processes 
carried out the classification of financial innovations in the sphere of their origin and use, the objects of implementation and in 
accordance with the list of tools, operations, technologies and methods of financial activities.

Key words: financial sector, financial institution, financial innovation, financial instrument, financial service, financial tech-
nology.
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СУТНІСТЬ ДЕТЕРМІНАНТІВ РОЗВИТКУ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ

Анотація. У статті досліджено сутність детермінантів розвитку. Розглянуто концепцію детермінізму як одного з 
основоположних принципів наукового пізнання. Вивчено різновиди детермінізму. Досліджено погляди науковців на 
трактування поняття «детермінант». Дано класифікацію детермінантів розвитку.

Ключові слова: економічна система, розвиток, детермінізм, чинник, детермінанти розвитку.

Вступ та постановка проблеми. Будь-яка соці-
ально-економічна система має схильність до розвитку. 
Однак безпосередньо розвиток як процес відбувається 
під впливом значного числа чинників, які можуть як сти-
мулювати, так і стримувати його, перешкоджаючи акти-
візації трансформаційних процесів та виникненню про-
гресивно орієнтованих змін. На сучасному етапі постає 
вкрай важливе завдання щодо виявлення детермінантів 
розвитку, що сприятимуть прискоренню його темпів та 
забезпечать прогресивний характер змін. Водночас вияв-
лення детермінантів розвитку має ґрунтуватися на вико-

ристанні чітко окресленого понятійно-категоріального 
апарату, що передбачає, перш за все, визначення сут-
ності поняття «детермінант» та систематизації класифі-
каційних ознак, за якими детермінанти розвитку можуть 
бути класифіковані.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Принцип 
детермінізму досліджувався як класиками економічної 
науки [2], так і багатьма сучасними науковцями [8], які 
прагнули виявити чинники, діями яких зумовлені про-
цеси, які протікають у соціально-економічних системах, 
тобто їх детермінанти. 
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Визначення сутності поняття «детермінанти розвитку» 
та виділення певних їх класифікаційних ознак досліджу-
вали Т. Борисова, Ж. Гурвич, Н. Дєєва, С. Коврига, Ю. Лопа-
тинський, Т. Пантюк, Н. Ступень, С. Тодорюк та ін. [1–8].

Слід відзначити вагомий науковий доробок перера-
хованих авторів щодо сутності детермінантів розвитку 
та їх класифікації, але поряд із цим існує висока ступінь 
невизначеності і фрагментарності досліджень у цьому 
напрямі, сутність детермінантів потребує уточнення, а їх 
видові прояви систематизації.

Метою роботи є дослідження сутності поняття «детер-
мінант» та систематизація класифікації детермінантів 
розвитку соціально-економічних систем. 

Результати дослідження.
Перш ніж розглядати детермінанти інноваційно орієн-

тованого розвитку, доцільно дослідити феномен детерміно-
ваності процесів та явищ, притаманних соціально-еконо-
мічним системам, що базується на принципі детермінізму.

Як зазначає С. Коврига, детермінізм є одним із голо-
вних пояснювальних принципів наукового пізнання, який 
вимагає тлумачити досліджувані феномени виходячи із 
закономірної взаємодії доступних емпіричному контролю 
чинників [1]. Тобто слушною видається думка, що, від-
повідно до принципу детермінізму, не існує випадкових 
явищ, адже кожне з них має під собою певну причину.

У найбільш загальному (історичному) сенсі детермі-
нізм включає причинність як сукупність обставин, що 
передують наслідку та викликають його. Така сутність 
детермінізму відповідає його історичному різновиду, що 
є вченням про об’єктивний взаємозв’язок та взаємозумов-
леність явищ матеріального та духовного світу, коли одне 
з них (причина) неодмінно за певних умов породжує інше 
(наслідок). 

Водночас детермінізм далеко не завжди пов’язують 
із причинністю. Так, С. Коврига розрізняє системний 
детермінізм (залежність окремих компонентів системи 
від властивостей цілого), детермінізм зворотного зв’язку 
(наслідок впливає на причину, яка його викликала), детер-
мінізм статистичний (за схожих причин виникають різні 
ефекти, підлеглі статистичній закономірності), цільовий 
детермінізм (мета визначає процес її досягнення).

Принцип детермінізму знайшов своє застосування у 
багатьох різноманітних сферах життя.

Однією з історичних форм детермінізму є географіч-
ний детермінізм, згідно з яким географічне середовище 
виступає детермінантом соціального устрою та соці-
ально-історичного розвитку певних держав. Такий різ-
новид детермінізму передбачає наявність об’єктивного 
взаємозв’язку та взаємозалежності між географічними 
об’єктами та явищами, між суспільством та географічним 
середовищем.

У соціологічних дослідженнях детермінізмом є кон-
цепція, згідно з якою дії людей детермінуються (визнача-
ються та обмежуються) спадковістю та попередніми поді-
ями їхнього життя. У психології детермінізм передбачає 
наявність закономірної та необхідної залежності психіч-
них явищ від чинників, що їх породжують. 

Одним із найбільш популярних різновидів детермі-
нізму є економічний детермінізм – концепція, що роз-
глядає економіку або ж економічне середовище як винят-
ковий єдиний активний фактор, що виступає суб’єктом 
історичного процесу. Із цього погляду, як зазначає В. База-
ров, саме фактори, які характеризують економіку та еко-
номічне середовище, визначають увесь суспільний роз-
виток. Щодо невиробничих (неекономічних) факторів, то 
вони є, по суті, лише пасивним наслідком економічного 
процесу. Таким чином, закони економіки визнаються уні-

версальними для всіх суспільних форм, тоді як історич-
ний шлях розвитку суспільства прирівнюється до історії 
розвитку суспільно-економічних утворень.

Слід зазначити, що думку про наявність залежності 
розвитку суспільства від економіки у цілому та процесів в 
економічному житті поділяли багато науковців. Водночас 
різні напрями історико-економічної теорії виокремлю-
вали в суспільному виробництві ті чи інші компоненти, 
які й розглядали як найбільш важливі та визначні.

Найбільш глибоко принцип економічного детермі-
нізму знайшов своє відображення в роботах К. Маркса 
та Ф. Енгельса. Так, спираючись на позицію щодо зна-
чущості економіки в еволюції суспільства, яка сфор-
мувалася до цього часу, К. Маркс уперше виокремив 
об’єктивну основу економічних відносин, що не залежить 
від свідомості та волі людей – рівень розвитку продуктив-
них сил. Тобто в роботах науковця соціально-економічні 
відносини вперше розглядалися як об’єктивні відносини. 
К. Маркс підкреслював, що розвиток виробництва являє 
єдність еволюції продуктивних сил та виробничих (соці-
ально-економічних) відносин [2]. 

Важливий принцип економічного детермінізму, на 
думку К. Маркса та Ф. Енгельса, полягає у залежності 
всіх соціальних відносин (політичних, правових, ідеоло-
гічних тощо) від системи соціально-економічних, вироб-
ничих відносин, у тому числі й від відносин власності [2].

Економічний детермінізм тісно пов'язаний із техно-
логічним (технічним) детермінізмом, що базується на 
положенні про те, що провідна роль у розвитку належить 
одному зі складників економіки та суспільного виробни-
цтва: знаряддю праці, техніці виробництва. Розвинення 
ідей технологічного детермінізму пов'язують із потужним 
розгортанням науково-технічного прогресу.

Незважаючи на різновиди детермінізму, всі вони 
мають спільну рису – передбачають, що певні процеси 
чи події є взаємозумовленими, тобто залежать від впливу 
певних чинників (причин, умов).

Деякі науковці трактують детермінанти саме з позиції 
розгляду їх як факторів, що чинять певний вплив. Із цього 
погляду під терміном «детермінант» із позиції економіч-
них явищ можна розуміти чинник, який впливає на пев-
ний економічний процес. 

Інші науковці визначають детермінанти як своєрідні 
поля, які неможливо побачити, але які впливають на 
кожний елемент окремо і на систему загалом, зокрема 
С. Коврига вважає, що вони виступають передусім у 
формі причинності як сукупності обставин. У своїх робо-
тах дослідниця наводить слушну думку, що осягнути їх 
можна лише вивчаючи їх відображення в свідомості кож-
ного суб’єкта. Тобто детермінантою можна назвати визна-
чальну ознаку якогось об’єкта; подію, явище чи рису, яка 
здійснює безпосередній вплив на іншу подію чи інше 
явище і (чи) визначає її. Ю. Поліщук як детермінанти роз-
витку розглядав певні передумови, за яких цей розвиток 
може відбутися [3]. Тобто у цьому контексті детермінан-
том виступає не просто фактор, а фактор, який може спри-
чинити певні зміни, визначити їх. 

Ю. Лопатинський та С. Тодорюк, розглядають детер-
мінанти сталого розвитку з двох позицій: з одного боку, 
як умови, причини, фактори, від яких цей розвиток зале-
жить, з іншого – як елементи та складники розвитку [4]. 

Тобто спостерігаються певні відмінності між кутом, 
під яким розглядаються детермінанти. Але спільною є 
думка, що саме детермінанти визначають перебіг проце-
сів та певні явища, викликають їх. Самі ж детермінанти 
породжуються суперечностями, які можуть бути загаль-
ними (універсальними), індивідуальними. Загальні супер-
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ечності виникають через неспівпадіння між потребами та 
можливостями їх задоволення, а також виникають між 
системою та її середовищем. Індивідуальні суперечності 
характерні для окремого суб’єкта. 

Нині не існує такої галузі, де б не використовувалися 
ці терміни, але трактування терміну набуває іншого зна-
чення залежно від сфери його використання. 

Щодо видів детермінантів, то різні науковці підхо-
дять до їх класифікації по-різному. Деякі автори [3] роз-
різняти абстрактні та конкретні детермінанти. Абстрак-
тними є детермінанти, що ґрунтуються на теоретичних, 
безпосередньо не пов’язаних із практикою і досвідом 
міркуваннях. Вони позбавлені конкретності, предметної 
визначеності та реальності. Часто вони стають предме-
том наукових досліджень, але не спираючись на прак-
тику. Як наслідок, з’являється відірваність від реальності 
абстрактних детермінант, вони втрачають свої результа-
тивні можливості. Конкретні детермінанти існують як 
вияв чогось реального, предметно визначеного, тісно 
пов’язаного з реальним життям та практикою. Виокре-
мити конкретні детермінанти стає можливим лише на 
основі тісної взаємодії між теоретичним підґрунтям та 
емпіричним (практичним) досвідом. На нашу думку, роз-
поділ детермінантів розвитку на абстрактні та конкретні 
має відбуватися на основі такої класифікаційної ознаки, 
як «теоретико-емпірична основа».

Крім абстрактних та конкретних детермінант науков-
цями розглядаються об’єктивні та суб’єктивні детермі-
нанти. Об’єктивними виступають детермінанти, які не 
залежить від конкретного суб’єкта пізнання. Незважаючи 
на їх відстороненість від певного суб’єкта пізнання, їх 
ігнорування є неприпустимим, адже викликатиме викрив-
лення уявлень про умови та фактори розвитку. Водночас 
застосування лише об’єктивних детермінант не дає змоги 
врахувати специфіку, суттєві характеристики та мож-
ливості окремого суб’єкта, що зумовлює необхідність 
виокремлення поряд з об’єктивними також суб’єктивних 
детермінант. Авторка наголошує, що суб’єктивні детермі-
нанти перебувають у прямій і безпосередній залежності 
від об’єктивних, визначаючи внутрішню логіку розвитку 
та саморозвитку.

С. Коврига також наголошує на доцільності застосу-
вання поділу детермінант на суб’єктивні та об’єктивні 
як найзагальнішої класифікації. За її твердженням, 
об’єктивні детермінанти визначаються умовами, в яких 
протікає діяльність, і наслідками, які вона викликає [1]. 
Суб’єктивні фактори включають у себе сенс цієї діяль-
ності, знання суб’єкта про засоби, способи та умови досяг-
нення поставленої мети. На думку вченої, об’єктивні та 
суб’єктивні детермінанти перебувають у діалектичному 
взаємозв’язку, що визначає структуру, спрямованість і 
результативність певної діяльності.

Погоджуючись із доцільністю поділу детермінант роз-
витку на об’єктивні та суб’єктивні, вважаємо за необхідне 
виокремити класифікаційну ознаку, за якою такий поділ 
має здійснюватися. На нашу думку, такою класифікацій-
ною ознакою має бути суб’єктно-об’єктна зумовленість.

За сферами відносин у суспільстві С. Коврига зазначає, 
що детермінанти можна поділити на економічні, соціальні, 
духовні (культурницькі), правові тощо. Дещо по-іншому 
до класифікації детермінант підходять Ю. Лопатинський 
та С. Тодорюк. Науковці вважали за потрібне виокремити 
дві укрупнені групи детермінант, а саме:

– базисні детермінанти (економічні, соціальні, еколо-
гічні, інституційні);

– доповнюючі детермінанти (інформаційні, техніко-
технологічні, організаційні та ін.) [4].

Також до детермінантів розвитку можуть бути засто-
совані такі класифікаційні ознаки: «керованість», «серед-
овище функціонування», «характер впливу», «пріоритет», 
«спосіб впливу» та «спосіб вимірювання». 

За ознакою керованості детермінанти розподіляються 
на керовані та некеровані. Так, керованими можна вва-
жати лише детермінанти, на які можна вплинути. Щодо 
некерованих детермінант, то на них вплинути неможливо 
з певних причин.

Залежно від середовища функціонування передбачено 
поділ детермінант на внутрішні, породжені суб’єктами 
(внутрішніми індивідуальними суперечностями), та 
зовнішні, спричинені зовнішніми відносно суб’єкта фак-
торами (зовнішніми суперечностями).

Якщо розглядати класифікацію детермінант за харак-
тером впливу, то вона дає змогу виокремити детермінанти 
стимулюючого та дестимулюючого характеру. 

Цікавою є класифікація детермінант за пріоритетом, 
яка дає змогу розподілити детермінанти на пріоритетні 
для інвесторів, пріоритетні для підприємств галузі, прі-
оритетні для держави, пріоритетні для наддержавного 
утворення.

Ще однією ознакою, що авторка пропонує для класи-
фікації детермінант, є їх поділ залежно від способу вимі-
рювання, який передбачає розподіл детермінант на ті, що 
можна виміряти об’єктивно на основі кількісних оцінок 
та суб’єктивно із застосуванням експертних методів.

За класифікаційною ознакою способу впливу детер-
мінанти розподіляють на ті, що впливають на рівні окре-
мого підприємства, на рівні кластера, на рівні органу 
управління галуззю тощо. На нашу думку, цю класифі-
кацію варто дещо видозмінити, представивши у вигляді 
розподілу детермінант на такі види: діючі на макрорівні, 
мезорівні та мікрорівні. При цьому доцільніше викорис-
тати класифікаційну ознаку, що більш відповідає видозмі-
неній класифікації, а саме «поширення впливу».

Н. Ступень наводить досить широкий перелік кла-
сифікаційних ознак детермінантів розвитку, серед яких 
особливої уваги потребують такі: «характер впливу»; 
«етап економічної діяльності»; «напрям впливу»; «дже-
рело виникнення»; «рівень зумовленості»; «тривалість 
впливу»; «стабільність впливу»; «новизна»; «рівень 
впливу»; «рівень регулювання»; «цілі регулювання» [5]. 
Також автор дає характеристику детермінантів із погляду 
цих класифікаційних ознак. 

Так, за характером впливу детермінанти розвитку 
можна розподілити на детермінанти прямого та детермі-
нанти опосередкованого впливу. Щодо детермінант пря-
мого впливу, то вони безпосередньо впливають на певні 
процеси та явища, тоді як вплив детермінант опосеред-
кованого впливу є непрямим.

За етапом економічної діяльності автор в праці [6] 
пропонує виокремити детермінанти, спрямовані на при-
скорення, стабілізацію чи уповільнення економічних 
процесів. Ця класифікація перекликається з розподілом 
детермінант на стимулюючі та дестимулюючі, але допо-
внені ще одним видом детермінант, що покликаний ста-
білізувати ситуацію: за напрямом впливу – детермінанти, 
спрямовані на протидію чи стимулювання економічних 
процесів [7]. Виділення цієї класифікаційної ознаки 
вважаємо недоцільним, оскільки вона тісно пов’язана з 
попередньою ознакою, адже протидія економічним про-
цесам пов’язана з їх уповільненням, стимулювання – з 
прискоренням.

За джерелом виникнення пропонується виділити 
детермінанти економічної, соціальної, політичної, еко-
логічної, інституційної та іншої спрямованості. Ця кла-
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сифікація досить тісно перекликається з класифікацією 
С. Ковриги за сферою відносин. 

Щодо класифікації за рівнем впливу, запропонова-
ної Н. Ступень, то вона передбачає поділ детермінант 
на основні та допоміжні. Отже, дана ознака корелює із 
класифікацією, яку запропонували Ю. Лопатинський 
та С. Тодорюк, із розподілом детермінант на базисні та 
доповнюючи [4]. На нашу думку, така класифікація детер-
мінант є слушною, однак для її позначення доцільніше 
використати класифікаційну ознаку «значущість для про-
тікання процесу».

Щодо класифікаційної ознаки за рівнем зумовле-
ності Н. Ступень пропонує відносити до детермінантів 
об’єктивні та суб’єктивні умови й фактори, які форму-
ються в активному господарському середовищі [5]. 

За тривалістю впливу пропонується розподілити 
детермінанти на ті, що мають короткостроковий, серед-
ньостроковий та довгостроковий характер, а за стабіль-
ністю впливу – на постійні та тимчасові.

Залежно від новизни застосовувані детермінанти 
можуть поділятися на інноваційні та традиційні детермі-
нанти.

Н. Ступень уважає, що залежно від рівня регулю-
вання слід розрізняти детермінанти, що формуються на 
основі стратегічних та функціональних принципів регу-
лювання. При цьому в процесі регулювання можуть бути 
поставлені попередні цілі або ж цілі компенсуючого чи 
стимулюючого характеру. Саме враховуючи різні цілі 
регулювання, варто розрізняти детермінанти розвитку, 
що їм відповідають.

На нашу думку, по відношенню до детермінантів роз-
витку доцільно доповнити перелік класифікаційних ознак 
такими:

1. По-перше, за належністю до типів розвитку пропо-
нується розрізняти:

– детермінанти факторно орієнтованого розвитку;
– детермінанти інвестиційно орієнтованого розвитку;
– детермінанти інноваційно орієнтованого розвитку.
2. По-друге, за підпорядкованістю певним типам 

управління:
– поточні детермінанти – детермінанти, які вплива-

ють на вирішення завдань поточного управління;
– стратегічні детермінанти – детермінанти, вплив 

яких орієнтований на вирішення завдань стратегічного 
управління. 

Висновки. Таким чином, установлено, що детермі-
нантом є визначальний чинник, який здійснює конструк-
тивний або деструктивний вплив на перебіг та результати 
розвитку соціально-економічної системи, врахування 
якого є обов’язковим для досягнення мети поточного або 
стратегічного управління, спрямованого на активізацію 
розвитку певного типу.

Залежно від завдань дослідження можуть вибиратися 
базові класифікації. Зважаючи на поставлені завдання, 
базовими можуть уважатися останні дві класифікації, 
адже перша з них дає змогу виокремити в окрему групу 
детермінант, покликаних забезпечити перехід до іннова-
ційно-орієнтованого розвитку, а друга – виділити страте-
гічні детермінанти, застосування яких є невід’ємною умо-
вою такого переходу.
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СУЩНОСТЬ ДЕТЕРМИНАНТОВ РАЗВИТИЯ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ
Аннотация. В статье исследована сущность детерминант развития. Рассмотрена концепция детерминизма как од-

ного из основополагающих принципов научного познания. Изучены разновидности детерминизма. Исследованы взгля-
ды ученых на трактовку понятия «детерминант». Дана классификация детерминант развития.

Ключевые слова: экономическая система, развитие, детерминизм, фактор, детерминант.

ESSENCE OF DETERMINANTS OF DEVELOPMENT AND THEIR CLASSIFICATION
Summary. The essence of determinants of development is explored in the article. The concept of determinism as one of the 

fundamental principles of scientific knowledge is considered. Varieties of determinism are studied. The views of scientists on the 
interpretation of the term “determinant” are researched. This classification of determinants of development is given.

Key words: economic system, development, determinism, factor, determinant.
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РОЗВИТОК МОЛОКОПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація. У статті досліджено сучасний стан та перспективи подальшого розвитку молокопереробної галузі Украї-
ни. Виділено місце переробної промисловості у загальних обсягах реалізованої промислової продукції. Проаналізовано 
кількісні зміни сільськогосподарських тварин, зокрема корів. Розглянуто динаміку основних показників, що надають 
характеристику ефективності функціонування молокопереробної галузі України в сучасних умовах. Зроблено АВС-
аналіз показників виробництва молока за регіонами України. Виділено коло проблем, стримуючих розвиток досліджу-
ваної галузі, та намічено шляхи вирішення цих проблем.

Ключові слова: молокопереробна галузь, обсяги виробництва, промисловість, реалізація, сировина, продовольча безпека.

Вступ та постановка проблеми. Молокопереробна 
галузь України сьогодні зазнає багато проблем, що пере-
шкоджають розвитку підприємств і галузі у цілому. 
Виробники молока та продукції з нього намагаються віді-
йти від стандартів радянських часів та навчитися новим 
європейським технологіям. Після майже закриття росій-
ського ринку для вітчизняної продукції українцям випав 
шанс конкурувати з міжнародними виробниками, але для 
цього потрібно подолати трудові та фінансові проблеми, 
а також удосконалити контроль над якістю сировини та 
готової продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню молокопереробної галузі приділяють увагу 
М. Фестаєва, В. Чагаровська, І. Федулова, В. Голішев-
ська, О. Мінасян, А. Пономаренко. Про розвиток молоч-
ної галузі інформують такі джерела, як «УкрМолПром», 
«Аграрне інформаційне агентство» тощо [5; 10–12]. 
Проте актуальним залишається аналіз тенденцій розви-
тку галузі, а також внутрішніх та зовнішніх чинників, що 
впливають на неї.

Метою статі є дослідження розвитку молочної галузі 
України, аналіз тенденцій обсягів виробництва та екс-
порту продукції, динаміки поголів’я корів, а також вияв-
лення проблем розвитку молокопереробної галузі. 

Результати дослідження. 
Молоко вважається універсальним природним про-

дуктом, який має буквально всі необхідні речовини та 
вітаміни і є головним джерелом білка. Постійне вдо-
сконалення рівня життя та збільшення добробуту укра-
їнців створюють підвищення споживчого попиту на всі 
можливі молочні продукти. Виробники постійно працю-
ють над створенням свіжих видів продукції, унікальних 
рецептур, розширенням асортименту, новими техноло-
гіями та упаковками, вирішують питання збереження та 
транспортування продукції.

Молочна промисловість – одна з провідних галузей 
народного господарства, яка забезпечує населення про-

дуктами харчування. Фактичне виробництво молока в 
Україні значно нижче необхідних обсягів споживання, що 
позначається на якості харчування населення. Збільшення 
ж виробництва молока стримується низькою рентабель-
ністю тваринництва і тим, що більшість населення Укра-
їни не може купувати необхідну кількість молочної про-
дукції через високу його вартість [1, с. 10–12].

Загалом молокопереробна галузь становить 9% від 
усієї переробної промисловості України. Від того, яку 
сировину (молоко) подали на переробку, залежить якість 
готової продукції. Якість та кількість сировини залежать 
від багатьох факторів, зокрема важливим чинником є 
поголів’я великої рогатої худоби. Динаміку зміни кількості 
сільськогосподарських тварин за період 2010–2017 рр. 
наведено на рис. 1.

Незважаючи на те що деякі науковці вважають, що 
поголів'я корів у сільгосппідприємствах практично не 
зменшилося у 2017 р. порівняно з 2016 р. та скорочення 
становило всього 0,2% [3], аналіз рис. 1 показує більш 
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Рис. 1. Динаміка поголів’я сільськогосподарських 
тварин за 2010–2017 рр., тис. голів [2]
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негативну динаміку, особливо за період із 2010 р. Згідно 
з отриманими даними, кількість сільськогосподарських 
тварин кожного року зменшувалася (за винятком 2013 р.), 
а загальне зменшення поголів'я сягнуло 1 196,1 тис. голів, 
що у відсотковому еквіваленті становить 23,45%. Слід 
зазначити, що у відсотках кількість корів до загальної 
кількості сільськогосподарських тварин майже не зміни-
лася та знаходиться у межах 51–55%, коливання стано-
вить +/-4%. Показники зменшення поголів'я корів майже 
ідентичні: щороку на протязі семі років поголів'я корів 
зменшувалося та досягло показника -22,58% у 2017 р. до 
2010 р. Отримані дані наведено в табл. 1.

Із кожним роком виробництво молока теж скорочу-
ється. Це відбувається завдяки скороченню чисельності 
поголів’я корів, сезонних та інших чинників. За офіцій-
ною статистикою, у минулому році надої молока знизи-
лися на 101 тис. т. А порівняно з 2015 р. виробництво 
молока скоротилося на 334,9 тис. т, що у відсотковому 
значені становить 7,6% [3].

За даними Міністерства аграрної політики та продо-
вольства України, у 2018 р. можливе незначне зниження 
виробництва молока, до 10,1 млн. т, за одночасного збіль-
шення в структурі його виробництва сільськогосподар-
ських підприємств. Аналітику зниження виробництва 
молока, що надає Міністерство, розглянуто на рис. 2 [3].

Найбільшим є показник виробництва молока в 
2013 р. – 11 488,2 тис. т, що у відсотковому значенні 
до показника 2017 р. становить 10,5%, найнижчий – у 
2017 р. – 10 280,5 тис. т [3]. Аналіз змін наведено в табл. 2.

Усього в молокопереробній галузі функціонує близько 
200 підприємств. На думку аналітиків, ефективно працю-
ють не більше 100 з них. Застарілі технології не дають 
змоги багатьом українським підприємствам стати прибут-
ковими [4]. 

За показниками Державної служби статистики Укра-
їни, загальний обсяг молока за областями в 2016 р. ста-
новив 8 171,1 тис. т, у 2017 р. – 8 073,1 тис. т, у 2018 р. – 

7 908,3 тис. т. Найнижчий показник виробництва молока 
простежується у 2018 р. Безперечними лідерами стали 
Вінницька та Полтавська області (рис. 3) [2].

На діяльність підприємств із виробництва молочної 
продукції впливає ціла низка чинників. Перший і найбільш 
значимий – це залежність галузі від постачальників сиро-
вини, яка, своєю чергою, зумовлена специфікою і сучас-
ним станом тваринницької галузі. Недостатність інвести-
цій із початку 90-х років призвела до скорочення поголів'я 
молочної худоби та, як наслідок, до падіння виробництва 
молока. Водночас терміни окупності нових інвестицій є 
досить великими, та для відновлення поголів'я молочної 
худоби будуть потрібні роки.

За словами аналітика молочного ринку Максима Фас-
тєєва, виробництво молока за 2018 р. може становити 
10 млн. т, але лише 4 млн. т піде на переробку. «Решта 
6 млн. т – це власне споживання населенням, базари, корм 
і приписки райадміністрацій», – пояснює аналітик [5]. 
Також, за його словами, експорт молока за 2018 р. сягне 
1,2 млн. т у вигляді сирого молока. «Звідси простий роз-

Рис. 2. Виробництво молочної продукції  
в Україні за 2010–2017 рр., тис. т [3]

Таблиця 1
Аналіз динаміки змін поголів'я сільськогосподарських тварин та корів за 2010–2017 рр.

Рік

Сільськогосподарські тварини у т. ч. корови % корів у 
загальній 
кількості 
с/г тварин

Кіл-ть с/г 
тварин, 

тис. голів

Різниця до 
попереднього 

року, тис. голів

Різниця до 
попереднього 

року, %

Кіл-ть 
корів, 

тис. голів

Різниця до 
попереднього 

року, тис. голів

Різниця до 
попереднього 

року, %
2010 5100,4   2706,7   53,07
2011 4830,1 -270,3 -5,30 2619,3 -87,4 -3,23 54,23
2012 4807,6 -22,5 -0,47 2591 -28,3 -1,08 53,89
2013 4971,2 163,6 3,40 2565,8 -25,2 -0,97 51,61
2014 4580,2 -391 -7,87 2414,3 -151,5 -5,90 52,71
2015 4074 -506,2 -11,05 2221,1 -193,2 -8,00 54,52
2016 3941,4 -132,6 -3,25 2134,2 -86,9 -3,91 54,15
2017 3904,3 -37,1 -0,94 2095,4 -38,8 -1,82 53,67

2017 р. 
до 2010 р.  -1196,1 -23,45  -611,3 -22,58  

Джерело: опрацьовано за даними [2]

Таблиця 2
Аналіз динаміки змін виробництва молочної продукції за 2010–2017 рр.

Назва / Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 до 
2010 рр

Кіл-ть молочної 
продукції, тис. т 11248,5 11086 11377,6 11488,2 11132,8 10615,4 10381,5 10280,5 -968

% до попереднього 
року  -1,44 2,63 0,97 -3,09 -4,65 -2,20 -0,97 -8,61

Джерело: опрацьовано за даними [3]

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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рахунок: кожен 4-й кг молока, яке надійшло на переробку, 
призначений для експорту», – відзначає він. 

На підставі даних рис. 3 зроблено АВС-аналіз та 
побудовано діаграму. Отримані дані дали змогу зро-

бити висновок щодо лідерів із виробництва молока. До 
групи А входять 10 областей, більшість з яких має майже 
однакові показники, виділяється лише трійка лідерів: 
Вінницька, Полтавська та Хмельницька області. Також 

Рис. 3. Обсяги виробництва молока за всіма категоріями господарств  
по областях України за період 2016–2018 рр., тис. т [2]

Таблиця 3
АВС-аналіз показників виробництва молока за регіонами за 11 місяців 2018 р. (розрахунковий метод)

Регіон Кількість 
молока, тис. т 

Кількість 
молока, % до 

загальної

Порядковий 
номер

Частка від 
загального обсягу 

зростаючим 
підсумком, % 

Кількість 
молока 

зростаючим 
підсумком, %

Група

Вінницька 643,7 8,14 1 4,17 8,14 А
Полтавська 594,0 7,51 2 8,33 15,65 А
Хмельницька 491,1 6,21 3 12,50 21,86 А
Житомирська 436,8 5,52 4 16,67 27,38 А
Чернігівська 422,5 5,34 5 20,83 32,73 А
Львівська 418,0 5,29 6 25,00 38,01 А
Харківська 405,6 5,13 7 29,17 43,14 А
Черкаська 377,7 4,78 8 33,33 47,92 А
Тернопільська 352,7 4,46 9 37,50 52,38 А
Івано-Франківська 335,8 4,25 10 41,67 56,62 А
Київська 330,6 4,18 11 45,83 60,80 В
Рівненська 327,7 4,14 12 50,00 64,95 В
Сумська 317,8 4,02 13 54,17 68,97 В
Волинська 316,9 4,01 14 58,33 72,97 В
Закарпатська 268,4 3,39 15 62,50 76,37 В
Миколаївська 264,8 3,35 16 66,67 79,71 С
Одеська 263,6 3,33 17 70,83 83,05 С
Кіровоградська 248,1 3,14 18 75,00 86,19 С
Дніпропетровська 225,9 2,86 19 79,17 89,04 С
Херсонська 220,6 2,79 20 83,33 91,83 С
Чернівецька 207,2 2,62 21 87,50 94,45 С
Запорізька 194,8 2,46 22 91,67 96,91 С
Донецька 143,2 1,81 23 95,83 98,73 С
Луганська 100,8 1,27 24 100,00 100,00 С
Всього 7908,3      

Джерело: розраховано за даними [2]
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Рис. 4. АВС-аналіз показників виробництва молока  
за регіонами за 11 місяців 2018 р. (графічний метод)

Джерело: побудовано за даними табл. 3

Рис. 5. Структура експорту молочних продуктів України за 2016 р. [6]

Рис. 6. Структура експорту молочних продуктів України за 2017 р. [6] 

результати розрахунку показали, що майже всі південні 
регіони (Миколаївська, Одеська, Херсонська області) є 
аутсайдерами за показниками виробництва молока. Отри-
мані дані наведено в табл. 3.

Для коректного розподілу категорій побудовано діа-
граму графічним способом. Отримані результати наве-
дено на рис. 4.

Зміни в структурі експорту основних видів молочної 
продукції за 2016–2017 рр. можна розглянути на рис. 5 та 6.

Із наведених діаграм можна зробити висновок, що 
в 2017 р. найбільшу частку займає саме експорт масла, 
що порівняно з 2016 р. на 22% менше. Експорт сухого 
молока, навпаки, зменшився із 47% у 2016 р. до 29% у 
2017 р. Незмінними показниками є експорт вершків та 
молока (3%) та молочної сироватки (9%). Кисломолочна 
продукція у 2017 р. знизилася на 1%, а експорт сирів зни-
зився на 3%.

Що стосується імпорту молочної продукції, то цей 
показник виріс на 51% за останні дев’ять місяців 2018 р. [7].

Особливе занепокоєння відбувається стосовно сухого 
молока. Саме сухе молоко займало найбільший відсо-
ток в експорті молочної продукції, завдяки гарній якості 
Україна у 2015 р. займала шосте місце серед країн – екс-
портерів сухого молока. У період, коли експорт до Росії 

став неможливим, найбільшими 
покупцями залишилися Бангла-
деш, Казахстан та Грузія. Але 
експорт до Казахстану також 
знаходиться під впливом взаємо-
відносин із Росією, адже вона з 
огляду на транспортну логістику 
є транзитною країною, що ста-
вить завдання пошуку іншого 
шляху доставки товару. Два 
альтернативних шляхи (через 
територію Білорусі або Гру-
зії чи Азербайджана) суттєво 
збільшують вартість товару для 
кінцевого покупця, що ставить 
питання доцільності закупівлі 
сухого молока українського 
виробництва.

«Зростання імпорту молоч-
них продуктів відбулося пере-
важно за рахунок збільшення 
поставок сиру (на 45%)», – зазна-
чив голова ради директорів 
Союзу молочних підприємств 
України Вадим Чагаровський [5].

Отримані дані свідчать про 
необхідність розгляду питання 
продовольчої безпеки, адже 
кількість сільськогосподарських 
тварин та молочної продукції 
щороку зменшується, падає 
обсяг експорту та зростає імпорт, 
що є неприпустимим для країни, 
яка вважає себе аграрною.

До інших особливостей/
проблем виробництва молочної 
сировини можна віднести [8]:

– високу собівартість укра-
їнської продукції за рахунок 
дорогих кредитів та інших ресур-
сів за конкуренції за ціною з боку 
імпортної продукції, яку підтри-
мують держави-імпортери;
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РАЗВИТИЕ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ:  
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Аннотация. В статье исследованы современное состояние и перспективы дальнейшего развития молокоперераба-
тывающей отрасли Украины. Выделено место перерабатывающей промышленности в общем объеме реализованной 
промышленной продукции. Проведен анализ количественного изменения сельскохозяйственных животных, в том чис-
ле коров. Рассмотрена динамика основных показателей, предоставляющих характеристику эффективности функцио-
нирования молокоперерабатывающей отрасли Украины в современных условиях. Выполнен АВС-анализ показателей 
производства молока по регионам Украины. Выделен круг проблем, сдерживающих развитие исследуемой отрасли, и 
намечены пути решения этих проблем.

Ключевые слова: молокоперерабатывающая отрасль, объемы производства, промышленность, реализация, сырье, 
продовольственная безопасность.

DEVELOPMENT OF MILK PROCESSING INDUSTRY: TODAY AND PROSPECTS
Summary. The article examines the current state and prospects for the further development of the milk processing industry 

in Ukraine. The place of the processing industry in the total volume of sold industrial products is highlighted. Quantitative 
changes in farm animals and, in particular, cows are analysed. The dynamics of the main indicators that provide a characteristic 
of the functioning of the milk processing industry of Ukraine in modern conditions is considered. The ABC-analysis of milk 
production indicators in the regions of Ukraine is made. A range of problems hindering the development of the studied industry 
is highlighted, and ways of solving these problems are outlined.

Key words: milk processing industry, production volumes, industry, sales, raw materials, food security.

– непривабливість галузі для молодих фахівців, біль-
шість випускників аграрних університетів не йдуть пра-
цювати за спеціальністю;

– відсутність єдиного підходу до контролю якості 
використовуваних кормів і насіння;

– високу залежність від кліматичних і природних 
чинників, таких як посуха, нашестя сарани, що зменшує 
кормову базу для тварин;

– сезонність: взимку надої молока менше, ніж улітку, 
при цьому попит на молочну продукцію вище.

Виробництво молочних продуктів саме по собі є капі-
таломістким, інвестиції мають тривалі терміни окупності, 
що призводить до збільшення горизонту планування і 
робить його довгостроковим. Під час планування керів-
ництву підприємств необхідно закладати у вартість май-
бутніх заходів велику кількість ризиків, що відбивається 
на вартості кінцевого продукту.

Проблема дефіциту сировини може вирішуватися також 
шляхом упровадження на підприємствах молочної галузі 
системи ресурсозбереження. В умовах дефіциту сирого 
молока більш ефективно використовувати сировинні 
ресурси у виробництві молочної продукції, що дасть змогу:

– вдосконалити технологічний процес для більш 
повного і глибокого використання сировинних ресурсів, 
що дасть змогу з колишніх обсягів сировини отримувати 
більше готової продукції;

– повторно переробляти нестандартну продукцію для 
виробництва з неї інших видів продукції, що відповідає 
стандартам якості;

– використовувати відходи виробництва, зокрема 
молочної сироватки, для виробництва інших видів про-
дукції [5].

Висновки. Вважаємо, що поєднання заходів держав-
ної підтримки та зусиль компаній дасть змогу зберегти 
продовольчу безпеку країни, забезпечити населення 
України високоякісною молочною продукцією в необ-
хідній кількості, знизити імпорт, упровадити передові 
ресурсозберігаючі технології. Для українських виробни-
ків є можливість охопити нові міжнародні ринки, але за 
умови дотримання показників якості продукції. Кризова 
ситуація, що склалася у галузі, дає великий стимул вітчиз-
няним підприємствам контролювати якість сировини та 
дотримуватися технічних умов виробництва у боротьбі за 
вітчизняного споживача та міжнародні ринку збуту.
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Вступ та постановка проблеми. Практика міжнарод-
них відносин свідчить про те, що країни з негативним чи 
недостатньо сформованим цілісним іміджем мають певні 
обмеження чи складнощі у дипломатичних та економіч-
них зв’язках і не можуть ефективно досягати комерцій-
ного макроекономічного успіху. Створення, розроблення 
та впровадження стратегії державного брендингу, фор-
мування міжнародного іміджу країни вимагають інте-
грованої злагодженої політики, якої не має більшість 
країн, – здатність діяти та інформувати скоординовано та 
злагоджено, постійно наголошуючи на ключових інфор-
маційних повідомленнях і темах, які є пріоритетними та 
провідними для країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковим 
розробленням питання державного бренду та процесу 
національного брендингу, іміджу та репутації країни 
займаються зарубіжні та вітчизняні вчені. Проблематику 
досліджують С. Ангольт, У. Олінс, Ф. Котлер, Є. Яффе, 
П. ван Хем, Гертнер, Морган, Портер, Лі, Й. Фан, Аакер 
та ін. У сфері вітчизняної науки державного управління 
питання формування іміджу країни вивчають Д. Богуш, 
О. Соскін, Є. Ромат, Т. Пахомова та ін.

Метою статті є вивчення проблем у сфері формування 
і розвитку бренду України на міжнародній арені, а також 
обґрунтування теоретичних засад та практичних аспектів 
здійснення брендингової політики держави.

Результати дослідження. Сучасне світове політичне 
поле – це боротьба конкурентоспроможних брендів країн 
за визнання та авторитет у світі. Якісні з часом визнача-
ють вектор світового розвитку, доля інших – інтегрува-
тися, зберігаючи власні національні інтереси, чи навіть 
повністю нівелюватися, переслідуючи чужі національні 
інтереси. [1] Ідеальною парадигмою розвитку держави 
та закріплення її бренду у світі є синкретичність страте-
гії розвитку її національних інтересів і конститутивний 
вплив на світові процеси сучасності. 

Актуалізація проблеми національного брендингу Укра-
їни зростає як у контексті її євроінтеграції, так і завдяки 
світовому процесу глобалізації. Внутрішні проблеми укра-
їнських трансформацій роз’єднали країну територіально, 
ментально, економічно і політично, що постійно викорис-
товується політикумом України і стає небезпечним.

Територіальний брендинг – це не самоціль, він пови-
нен слугувати інструментом для підвищення якості життя 
місцевих жителів, сприяти зростанню виробничих та 
експортних здібностей регіону. Головна мета брендингу 
регіонів – налагодження взаєморозуміння і взаємодії між 
владою та громадянами, що живуть в одному інформацій-
ному і географічному просторі, створення територіальної 
ідентичності. Опираючись на сучасну наукову базу, вико-
ристовуючи новітні технології брендингу, українські регі-
они здатні вийти на новий рівень у своєму економічному 
і соціально-політичному розвитку й зробити вагомий вне-
сок у розвиток іміджу України у цілому [6]. 

Формування національного бренду в умовах наступу 
глобалізації є складним процесом і потребує всебічного 
дослідження та аналізу. Кожна країна, регіон чи місто 
змушені конкурувати за свою частку туристів, інвесторів, 
іноземних студентів, робітників, увагу міжнародних медіа 
тощо. Національний брендинг спрямований на подолання 
дефіциту матеріальних і нематеріальних ресурсів у регі-
оні, в його основі лежить ідея донесення до широкої гро-
мадськості уявлення про унікальність території. Країни з 
позитивним національним брендом докладають набагато 
менше зусиль для захисту національних інтересів і залу-
чення іноземних інвестицій, аніж ті, що його не мають. 

Національний бренд формується на основі яскраво 
вираженого позитивного іміджу території, який ґрун-
тується на унікальних можливостях задоволення тих 
чи інших запитів її споживачів. Водночас національний 
бренд є найважливішим чинником конкурентних переваг 
і доходів країни, цінним активом економіки [6, с. 36].
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Бренд держави – це сукупність емоційних і раціо-
нальних уявлень, що впливають на формування певного 
образу про країну. Якщо порівнювати бренд з іміджем, 
то перше поняття є більш стійким. Імідж держави – це 
змінний складник бренду, що означає образ, на який нама-
гаються впливати з метою зміни. Щодо вектора спрямова-
ності бренду держави існують два підходи: 

Бренд держави розглядається як зовнішньоорієнтова-
ний феномен. Він є носієм/провідником у зовнішній світ 
ідей, якою є конкретна країна. 

Бренд держави є одночасно і внутрішньо- і зовніш-
ньоорієнтованим феноменом. Національний брендинг 
є формою національного дискурсу в глобальному кон-
тексті. Державний бренд поширюється за допомогою 
логотипів, слоганів, через інформаційні кампанії, проте 
цього замало. Важливими є його сприйняття та постійна 
ретрансляція громадянами всіх верств суспільства.

Бренд країни, згідно з британським дослідником 
С. Анхольтом, передбачає сприйняття країни за такими 
показниками: 

1. Багатством культурної та історичної спадщини. 
2. Ефективністю державного управління. 
3. Інвестиційною перспективністю країни. 
4. Якістю експортованих товарів. 
5. Населенням країни (людським капіталом).
6. Туризмом (туристичним потенціалом) [9]. 
На думку Н.П. Воробйової, на імідж України нега-

тивно впливають такі чинники: 
1. Аварія на Чорнобильській АЕС, яка спричинила 

додаткові витрати, пов’язані з наслідками аварії. Ката-
строфа зменшила рівень туристичної привабливості 
України, що зменшило дохідну базу країни. Зменшення 
обсягів доходів країни вплинуло на економічний спад, що 
зумовило низку соціальних, політичних та економічних 
проблем. 

2. Конфлікт, що виник в України з Росією щодо газо-
вого питання і формував образ України як ненадійного 
партнера для світової спільноти. 

3. Конфлікт, що виник в України з Росією на політич-
ній основі через анексію Криму та східної частини Укра-
їни у 2014 р. Постійні конфлікти з Російською Федера-
цією негативно впливають на формування національного 
бренду через створення бренду країни – зони конфлікту. 

4. Конфлікт, що виник в України з Румунією через 
території гирла Дунаю, у результаті якого Україна 
щорічно втрачає більше ніж 1 млрд. дол. США. Постійні 
територіальні конфлікти зумовлюють погіршення іміджу 
країни, що призводить до зменшення обсягів експорту 
української продукції та зменшення конкурентоспромож-
ності країни у цілому. 

5. Постійна політична та економічна нестабільність у 
країні, соціальні проблеми. Цей чинник зумовлює змен-
шення обсягів іноземних інвестицій в економіку країни 
через страх іноземних інвесторів утратити свої фінансові 
вкладення. 

6. Наслідком економічної кризи стала політична: пер-
манентна боротьба гілок влади між собою, корумпова-
ність і кланово-олігархічний характер української влади, 
неефективність пострадянських політичних інститутів, 
відсутність справжньої демократії і правової держави в 
широкому сенсі. 

7. Відсталість економіки країни, що виражається у 
застарілих технологіях, техніках, приладах, механізмах. 
При цьому українських інвестицій не вистачає на власні 
потреби в модернізації підприємств. 

8. Великий обсяг державної заборгованості, який має 
тенденцію до швидкого збільшення. Збільшення обсягів 

заборгованості не дає можливості страхувати іноземні 
інвестиції, завдяки чому країна могла б привабити додат-
кові інвестиції в пріоритетні галузі економіки. Вели-
кий обсяг державного боргу відображає високий рівень 
залежності дій країни від її кредиторів. 

9. «Тінізація» економіки. Виведення економіки із 
«тіні» надасть поштовх розвитку економіки, збільшить 
дохідну базу бюджету країни, Проблеми та перспективи 
розвитку національної економіки зменшить офіційний 
рівень безробіття та пришвидшить економічне зростання 
країни [8]. 

Позитивно впливають на імідж України такі чинники: 
1. Подія Євро-2012. У день проведення чемпіонату 

український кордон перетнуло 360 тис. осіб, та протягом 
його проведення Україну відвідало 8,3 млн. осіб. Це пози-
тивно вплинуло на туристичний імідж країни. 

2. Євромайдан у 2013–2014 рр. Революція, під час якої 
світ зрозумів, що українці проявили себе як політично 
усвідомлена нація, що активно впливає на політику та 
історію, тим самим формуючи українське громадянське 
суспільство. Проте цей чинник мав також певний негатив-
ний вплив на бренд країни. Будь-яка нестабільність погір-
шує стан інвестиційної привабливості та зменшує обсяги 
капіталовкладень в Україну. 

3. Культурний та людський чинники. Наявність куль-
турних та історичних пам’яток розвиває туристичний сек-
тор. Гостинність українців зумовлює збільшення турис-
тичної привабливості України у світі. 

4. Наявність виходу до двох морів та гірської системи 
Карпат, а також відносно дешева вартість туристичного 
сектору підвищують туристичну привабливість. Уні-
кальні пам’ятки природи збільшують туристичні потоки 
до України. Вигідне розташування країни збільшує турис-
тичну привабливість, що є потенційною можливістю 
поповнення бюджету країни [8]. 

У щорічному звіті агентства Future Brand Україна 
посідає 74-е місце із 75 країн. В України середня оцінка 
стану бренду становить лише 8%, а середня оцінка 
досвідченості визначається на рівні 14%. За Україною в 
рейтингу знаходяться Нігерія, Камбоджа та Бангладеш 
[1, c. 53]. 

У рейтингу конкурентоспроможності GCI Global 
Competitiveness Index Україна також піднялася на чотири 
позиції в 2017 р. й опинилася на 81-му місці поруч із Бра-
зилією і Бутаном. А на першому місці стабільно трима-
ється Швейцарія [12].

Згідно з дослідженнями World Wide Web Foundation, 
Україна піднялася в 2017 р. на 18 позицій і опинилася 
на 44-му місці за рівнем відкритості даних Open Data 
Barometer [12].

У рейтингу вільних країн Freedom House Україна 
зайняла 18-е місце із 29 в 2017 р. Серед країн пострадян-
ського простору це середній показник, так, найвільнішою 
виявилася Естонія, останні сходинки рейтингу посіли 
Узбекистан і Туркменістан [12].

Україна зайняла 30-е місце в рейтингу найкращих 
армій світу в 2017 р., якраз між Швецією і М'янмою. 
Перше місце зайняли США, а друге – Росія.

У щорічному рейтингу інноваційних країн світу 
Global Innovation Index 2017, Україна посіла 50-е місце зі 
127 [12].

Україна також тримається в десятці найнещасніших 
країн світу в рейтингу Bloomberg's Misery Index (так зва-
ний «Індекс нещастя») і займає сьому позицію між Іспа-
нією і Сербією.

У рейтингу найдешевших для життя країн за версією 
американського грошового порталу GoBankingRates, 
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Україна опинилася на 24-у місці. Найдешевшими стали 
Індія і Південна Африка [12].

Національний імідж України сьогодні є здебільшого 
негативним. Негативно на нього вплинули такі чинники: 
аварія на Чорнобильській АЕС, постійні конфлікти з 
Російською Федерацією, економічна нестабільність, 
корумпованість політичної сфери, «тінізація» економіки 
та ін. Позитивно вплинули на імідж України: Євро-2012, 
Помаранчева революція, історична та культурна спад-
щина, людський сектор, географічне розташування біля 
морів та гірських хребтів та ін.

Для актуалізації концепту національного брендингу 
України, на нашу думку, актуальним є запозичення 
досвіду та практики брендингових стратегій провідних 
країн світу. За сучасних умов актуальним для України 
виглядає національний брендинг країни через імідж її 
регіонів. Цей підхід здатний стати заходом консоліда-
ції політичної нації українців, сприяти розвитку гро-
мадянського суспільства, в якому політичні спекуляції 
з питань мови та регіональних розбіжностей утрачати-
муть значення, й зрештою утворити новий позитивний 
бренд країни.

Досвід розвинених країн показує, що уряд повинен 
брати на себе приблизно 10–20% від загального кошто-
рису брендингу. Водночас бізнес може виступити осно-
вним спонсором, оскільки від позитивного іміджу Укра-
їни у першу чергу виграє насамперед саме він, а лише 
потім держава й населення. Сьогодні в Україні якщо й 
реалізуються якісь програми (Дні України у Франції, 
акція Welcome to Ukraіne), їх дедалі частіше замінюють 
прямою рекламою або хаотичним набором PR-програм, 
які проводяться непослідовно і часто не виправдовують 
витрачених на них коштів (приклад Євро-2012) [7]. 

Досвід Франції. У 2003 р. уряд Франції доручив 
фахівцю з реклами Ф. Ленченеру та його агенції розро-
блення проекту з формування «Марки Франції», яка скла-
далася з таких елементів (табл. 1). 

Проаналізуємо досвід Польщі з популяризації націо-
нального бренду. У Польщі під егідою А. Кваснєвського 
було започатковано програму «Бренд – брендам» (Marka – 
Markom), яка мала на меті відродження значущості товар-
них брендів у Польщі та підтримку їх за кордоном шляхом 
організації промоакцій для польських підприємств, публі-
кації матеріалів про традиції національної промисловості 
тощо. Для формування привабливого інвестиційного імі-
джу країни Агенцією з питань іноземних інвестицій було 
проведено рекламну кампанію в Західній Європі та США. 
Цільовою аудиторією були керівники західних компаній, 
західні економісти і ринкові експерти, які приймають 
рішення щодо інвестицій. У рамках проекту Агенція роз-
міщала рекламні ролики в бізнес-програмах провідних 
міжнародних телеканалів, а також рекламні макети у най-
відоміших ділових газетах Західної Європи і США [9]. 

Завдяки продуманій брендинговій кампанії Німеччині 
вдалося розширити економічні і політичні контакти, вста-
новити партнерські відносини з іншими країнами. Її під-

сумком і важливим результатом стало підвищення позиції 
країни в індексі найпопулярніших національних брен-
дів. Визнанням ефективності роботи німецьких фахівців 
можна назвати розвиток в'їзного туризму. Відзначимо, що 
приблизно 90% зарубіжних гостей, які приїхали на чем-
піонат світу з футболу, заявили, що порекомендують від-
відати Німеччину у себе на батьківщині. 

За умов визнання доцільності формування бренду 
«Україна» за допомогою позитивного іміджу регіонів кра-
їни варто визначитися з категоріями й етапами наукового 
підходу до такої стратегії національного брендингу. Як 
тільки програма просування іміджу регіонів та брендингу 
України почне працювати і приносити перші результати у 
вигляді корекції чинних образів у бік позитивності, слід 
запустити системний моніторинг таких змін, що здатен 
з’ясувати ефективність різних відповідно заангажованих 
комунікаційних каналів та ступінь впізнаваності України 
та її регіонів. Кінцева мета такого моніторингу – виявити, 
наскільки імідж регіону та бренд України близький укра-
їнцям і чи готові вони його прийняти. І допоки мешканець 
України не скаже, що він із Харкова, Одеси, Чернігова 
чи Чернівців – найбільш «багатокультурного, співочого, 
поетичного і багатого» міста великої України, яка сильна 
своїми самобутніми регіонами і через що в ній усе є, варто 
коригувати асоціативний ряд, іміджеву політику регіонів і 
програму національного брендингу України [7]. 

Ідеальною парадигмою розвитку держави та закрі-
плення її бренда у світі є синкретичність стратегії розви-
тку її національних інтересів і конститутивний вплив на 
світові процеси сучасності. 

Висновки. Досвід інших країн показує, що за пра-
вильного підходу до створення бренду країни, позитив-
ний результат дасть змогу позиціонувати себе як прива-
бливу для туризму і бізнесу країну. У подальшому увагу 
потрібно приділити проблемам брендингу регіонів та міст 
країни. Щоб стимулювати розвиток торгівлі та залучення 
іноземних інвестицій, Україна має демонструвати себе 
як країну з безпечним, прозорим та стабільним діловим 
середовищем. Це завдання подвійної складності, оскільки 
воно також вимагає боротьби з корупцією.

Для того щоб сформувати державний бренд Укра-
їни, перш за все необхідні чітка брендингова стратегія 
та до кінця продумана інформаційна політика країни. 
Під час його створення потрібно брати до уваги міжна-
родний досвід у цій сфері. Також важливим завданням є 
адекватне та оперативне реагування та донесення пози-
ції України на основні події, які відбуваються у світі. 
Потрібно пам’ятати, що таке поняття, як бренд, у сучас-
ному світі розглядається як одне з ключових надбань дер-
жави. На основі наявного бренду легко зробити висновок, 
що собою являє та чи інша держава: надійний партнер чи 
така, з якою краще не мати нічого спільного; держава – 
агресор чи миролюбна країна, яка не бере участі в гонці 
озброєнь, та ін. Позитивний державний бренд безпосе-
редньо впливає на економічний стан країни, на добробут 
її населення та на її відносини із зовнішнім світом.

Таблиця 1
Проект із формування «Марки Франції» [9]

Сфера Ключовий меседж Відповідальні за реалізацію
Інновації «Інвестуй у Францію!» Агентство «Інвестуй у Францію»
Культура «Вчи французьку мову» Французький інститут
Туризм «Зустрінемось у Франції» Агенція з розвитку туризму Atout France
Туризм / Просування регіонів «Відкрий свою Францію» Bourgogne, Cannes та інші регіональні агенції
Товари «Купуй французьке!» France Pro France
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ БРЕНДА УКРАИНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ
Аннотация. Проанализирован имидж Украины в сфере международных отношений с учетом внешних и внутрен-

них факторов влияния. Рассмотрены особенности формирования бренда Украины как страны постсоветского простран-
ства со значительными экономическими проблемами. Приведены примеры брендов и процессов ребрендинга европей-
ских государств. На основе проведенного анализа сформулированы основные мероприятия по быстрому построению 
положительного бренда Украины.

Ключевые слова: бренд, национальный бренд, бренд государства, ребрендинг, позиционирование, имидж.

PROBLEMS IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE BRAND OF UKRAINE  
IN THE INTERNATIONAL ARENA

Summary. The paper analyzes the image of Ukraine in international relations according to external and internal factors of 
influence. The article discusses the features of the brand of Ukraine as a country with significant post-Soviet economic prob-
lems. Examples of brands and the rebranding processes of different European nations are used for Ukraine as experience in 
research. For rapid construction of a positive brand of Ukraine were formed basic solutions of current problems. 

Key words: brand, national brand, state brand, rebranding, positioning, image.
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Анотація. У статті проаналізовано й обґрунтовано ефективні шляхи розвитку аграрного сектору економіки та ство-
рення сприятливого інвестиційного клімату в аграрних підприємствах держави. Результати дослідження показали, що 
вирішальною мірою вартість аграрних підприємств залежить від результатів виробничо-фінансової діяльності та на-
лежного їм ресурсного потенціалу – людського, включаючи інтелектуальний, земельного, матеріального та фінансово-
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Вступ та постановка проблеми. Сьогодні розвиток 
ринкових умов господарювання та перетворення сіль-
ського господарства в Україні передбачають створення 
необхідних передумов для інтенсифікації виробництва, 
розвитку нових форм господарювання, вдосконалення еко-
номічних взаємозв’язків в аграрному секторі економіки. 
Нині в Україні тривають спроби формування ринку землі. 
Проте одним із нагальних питань сьогодення, що потребує 
детального дослідження і вирішення, є проведення вива-
женої оцінки землі, зокрема земельних ділянок сільсько-
господарського призначення, що використовуватимуться 
як застава. Важливим при цьому є забезпечення ефек-
тивного використання всіх видів ресурсів. У сільському 
господарстві чільне місце займають земельні ресурси, 
які є основним засобом виробництва та предметом праці, 
фізичним базисом для розміщення об’єктів виробництва 
та інфраструктури. Особливе значення має не лише їх 
використання, а й збереження належного якісного стану. 
Сучасний рівень розвитку сільського господарства харак-
теризується високим ступенем розораності земельних 
ресурсів, що значно вищий порівняно з розвиненими краї-
нами світу, а в деяких областях України він навіть переви-
щує 90%. Застарілі технології виробництва спричиняють 
утрату гумусу, деградацію ґрунтів, поширення вітрової та 
водної ерозій. У сукупності це призводить до зниження 
природної родючості ґрунтів і негативно впливає на мож-
ливості підвищення ефективності використання земель-
них ресурсів суб’єктами господарювання, у т. ч. сільсько-
господарськими підприємствами [9; 10]. 

Питання, пов’язані з підвищенням якості експерт-
ної грошової оцінки об’єктів нерухомості, у тому числі 
аграрних підприємств, які виступають у ролі забезпе-
чення зобов’язання та вирішення проблем ефективного 
використання земельних ресурсів суб’єктами господарю-

вання, у т. ч. й сільськогосподарськими підприємствами, 
являють собою предмет постійного дослідження світової 
економічної науки. Економічна ефективність землекорис-
тування в сучасних умовах формується під впливом бага-
тьох чинників. До основних із них належать вихід продук-
ції на 1 га сільськогосподарських угідь або ріллі, валовий 
доход, прибуток на 1 га земельної площі, рівень інтен-
сивності використання землі тощо. Внаслідок того, що в 
Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільсько-
господарського призначення, цей ресурс дуже складно 
повноцінно відобразити в економічному обороті. Земля – 
це не лише економічний актив, що дає певні можливості 
для отримання прибутку для того, хто його використовує. 
Земля виступає основним засобом виробництва, пред-
метом праці, просторовим базисом розміщення об’єктів 
інфраструктури. Крім того, для українського селянства 
земля – це частина їхнього життя. Вирішенню цих про-
блем присвячено роботи багатьох учених та фахівців цієї 
галузі [11; 15]. 

Значна частина аграрних підприємств знаходиться у 
складній фінансово-економічній ситуації, що негативно 
впливає на прибутковість їхньої діяльності. Низька рента-
бельність та дефіцит обігових коштів здебільшого обмеж-
ують можливості товаровиробників удосконалювати 
процес виробництва та підвищувати ефективність вико-
ристання ресурсів. Тому зняття діючого мораторію поста-
вить дилему перед більшістю аграрних підприємств: з 
одного боку, вони будуть зацікавлені купити землю для 
забезпечення виробничо-господарської діяльності, а з 
іншого – не матимуть фінансових можливостей для задо-
волення такого попиту, оскільки запровадження вільного 
ринку землі вимагає значної капіталізації фінансових 
ресурсів. Якщо ці кошти будуть включені до економіч-
ного обороту, то це значною мірою вплине на собівартість 
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виробництва сільськогосподарської продукції. На сучас-
ному етапі розвитку вітчизняної економіки це негативно 
вплине на конкурентоспроможність вітчизняної продукції 
на світових ринках. Тому постає цілком логічне питання 
доцільності зняття діючого мораторію на ринку землі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
мам розвитку фінансово-економічної діяльності аграр-
ного сектору економіки нашої держави приділили зна-
чну увагу такі науковці: А. Даниленко, М. Дем’яненко, 
В. Месель-Веселяк, О. Єрмаков, В. Кілочко, С. Кручок, 
В. Кілочко, І. Лютий, А. Мартин, П. Саблук, М. Ступень, 
Н. Танклевська, А. Чупіс, О. Шпичак та ін.

Метою даної роботи є дослідження та аналіз проблем 
розвитку фінансово-економічної діяльності аграрного 
сектору економіки країни.

Результати дослідження. 
Фінансова діяльність аграрних підприємств – це про-

цес, спрямований на забезпечення виробничо-господар-
ської діяльності коштами (грішми, фінансовими ресур-
сами). Фінансова діяльність виконує обслуговувальну 
роль відносно виробничо-господарської діяльності, 
але вона тим не менше розглядається як один із най-
важливіших інститутів аграрного права [1]. Фінансова 
діяльність товаровиробників охоплює як внутрішні, так 
і зовнішні фінансові відносини. Метою перших є ство-
рення необхідної фінансової бази для виробництва про-
дуктів харчування, продовольства і сировини рослинного 
та тваринного походження структурними виробничими 
підрозділами, а метою других – сприяння аграрним това-
ровиробникам (через надання їм кредитів, страхування 
врожаю тощо) в їхній статутній діяльності, а також у 
реалізації виробленої ними продукції (продовольства, 
сировини, у тому числі й після їх переробки) відповідно 
до вимог сучасної ринкової економіки. Важливим дже-
релом формування фінансів суб'єктів аграрного підпри-
ємництва є кредити. Згідно зі ст. 2 Закону України «Про 
банки і банківську діяльність», банківський кредит – це 
будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, 
будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право 
вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення 
боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо 
повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання 
про сплату відсотків та інших зборів із такої суми [1]. 

В аграрному секторі економіки України існують певні 
особливості щодо кредитних відносин: 

– існує великий ризик неповернення наданих креди-
тів. Сільське господарство є галуззю ризикованого під-
приємництва, де природно-кліматичні та інші суб'єктивні 
й об'єктивні умови часто негативно позначаються на 
фінансово-економічному стані сільськогосподарського 
підприємства; 

– кредитні відносини суб'єктів аграрного господа-
рювання і банків безпосередньо пов'язані із сезонними 
витратами перших (посівні роботи, збирання врожаю, 
заготівля кормів, закупівля добрив і пально-мастильних 
матеріалів тощо); 

– на державному рівні регулярно приймаються нор-
мативно-правові акти, в яких передбачається пільговий 
порядок кредитування суб'єктів аграрного господарю-
вання. Відповідно до таких документів, різниця між від-
сотковою ставкою кредитів Національного банку України, 
які надаються комерційним банкам, і пільговою відсотко-
вою ставкою, за якою банки можуть надавати кредити 
сільськогосподарським підприємствам, повинна відшко-
довуватися комерційним банкам із коштів державного 
бюджету. Однак брак необхідних коштів у державному 
бюджеті призводить до того, що таке відшкодування або 

відкладається на невизначений термін, або взагалі не про-
вадиться, через що суб'єкти аграрного господарювання 
позбавляються права користуватися пільговими креди-
тами [4; 5]. 

Розрахунки між учасниками аграрних господарських 
відносин забезпечуються розрахунковими операціями 
банків. Згідно зі ст. 341 ГК, для здійснення розрахунків 
суб'єкти господарювання зберігають грошові кошти в 
установах банків на відповідних рахунках. Безготівкові 
розрахунки можуть здійснюватися у формі платіжних 
доручень, платіжних вимог, вимог-доручень, векселів, 
чеків, банківських платіжних карток та інших дебетових і 
кредитових платіжних інструментів, що застосовуються у 
міжнародній банківській практиці. Під час безготівкових 
розрахунків усі платежі проводяться через установи бан-
ків шляхом перерахування належних сум із рахунку плат-
ника на рахунок одержувача або шляхом заліку взаємних 
зобов'язань і грошових претензій. Платежі здійснюються 
у межах наявних коштів на рахунку платника. У разі 
потреби банк може надати платникові кредит для здій-
снення розрахунків. Установи банків забезпечують роз-
рахунки, відповідно до законодавства та вимог клієнта, на 
умовах договору на розрахункове обслуговування [2; 4].

Варто відзначити, що експертна грошова оцінка вар-
тості аграрних підприємств як цілісних майнових комп-
лексів вирішальною мірою залежить від результатів 
виробничо-фінансової діяльності та належного їм ресурс-
ного потенціалу – людського, включаючи інтелектуаль-
ний, земельного, матеріального та фінансового, який зре-
штою і втілюється в результатах діяльності підприємств. 

Важливо не лише констатувати факти, що засвідчують 
теперішній стан підприємств. Необхідно виявити тенден-
ції зміни основних параметрів оцінюваних підприємств, 
щоб правильно визначити перспективи їх розвитку, хоча 
б коротко- та середньострокові. Лише за такої умови стає 
можливою об’єктивна і з високою точністю оцінка реаль-
ної вартості аграрних підприємств як об’єктів і суб’єктів 
бізнесу. При цьому об’єктами проведеного дослідження є 
аграрні підприємства, що систематично використовують 
у виробництві сільськогосподарські угіддя. Це, насампе-
ред, сільськогосподарські підприємства, а також агропро-
мислові та агропромислово-торговельні корпорації, які 
орендують від кількох сотень до десятків і навіть сотень 
тисяч гектарів сільськогосподарських угідь [6; 10].

Ще наприкінці ХІХ ст. визначалися два шляхи розви-
тку капіталізму в сільському господарстві – американський 
та прусський. Американський шлях полягав у створенні 
й розвитку фермерських господарств, значною перевагою 
яких було поєднання в одній особі (фермерові) управлін-
ських і виконавських функцій, що, звичайно, не виклю-
чало застосування найманої робочої сили – постійної чи 
сезонної. Прусський шлях передбачав поступову транс-
формацію напівфеодальних поміщицьких землеволодінь 
у капіталістичні. Час переконливо довів перевагу першого 
шляху. Фермер є центральною фігурою сільськогоспо-
дарського виробництва в країнах Північної Америки та 
Європи, у тому числі Німеччини. Сьогодні можна вести 
мову ще й про третій шлях розвитку капіталізму в сіль-
ському господарстві – латиноамериканський, який полягає 
у створенні великих латифундій із широким застосуванням 
низькооплачуваної найманої праці та є найменш ефектив-
ним. Сучасна Україна остаточно не визначилася з вибраним 
шляхом. Вона ще має можливість, принаймні гіпотетичну, 
вибору різних шляхів розвитку або їх поєднання.

Найефективнішим шляхом розвитку аграрного сек-
тору економіки, на нашу думку, є створення великих 
фермерських господарств, для яких характерне не лише 
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поєднання управлінських і виконавських функцій в 
одній особі, а й завдяки значним розмірам (5–10 тис. га і 
більше) власної землі, наявна змога ефективного викорис-
тання сучасної високопродуктивної техніки. При цьому, 
що також дуже важливо, існує можливість переробки 
сільськогосподарської сировини на місці з привласнен-
ням відповідної доданої вартості. Для переважної біль-
шості країн Європи такий шлях практично неможливий. 
Маються на увазі розміри фермерських господарств і, від-
повідно, можливість власної переробки сільськогосподар-
ської сировини. І якщо проблеми, пов’язані з переробкою 
продукції, вирішуються шляхом кооперування порівняно 
невеликих фермерських підприємств, то обмежені мож-
ливості застосування високопродуктивної техніки є поки 
що нездоланною перешкодою, яка гальмує підвищення 
рівня продуктивності праці. Саме зі створенням вели-
ких фермерських господарств слід пов’язувати цілком 
реальну перспективу перетворення України в надпотужну 
аграрну державу світового значення. Земельним кодек-
сом і Законом України «Про плату за землю» встанов-
лено земельний податок. Плата за землю справляється у 
вигляді земельного податку або орендної плати, що визна-
чається залежно від якості та місцезнаходження ділянки 
виходячи з кадастрової оцінки землі.

Але останніми роками з’являється дедалі більше ознак 
того, що Україна схиляється до вибору найменш ефектив-
ного латифундистського шляху розвитку, що не сприя-
тиме повному використанню її аграрного потенціалу і на 
невизначений час відтермінує трансформацію аграрного 
сектору у високоефективний. Наприкінці ХХ – початку 
ХХІ ст. в Україні відбулася наймасштабніша в Європі 
земельна реформа, яка не завершена ще й досі. Тим не 
менше вона призвела до глибоких докорінних змін у зем-
лекористуванні (табл. 1).

Значне зменшення площі сільськогосподарських 
угідь, що перебувають у користуванні підприємств, 
пов’язане з трьома причинами, а саме трансформацією 
самих підприємств (роздержавлення тощо), появою зем-
лекористувачів, яких у радянський період не було (сіно-
косіння, випас худоби і виробництво товарної продукції 
особистими господарствами без створення юридичних 
осіб), а також розширенням землекористувань, зокрема 
для житлового і господарського будівництва, садівництва 
та городництва. Загалом зазначені зміни є позитивними, 
але недовершеними. Україна має найбільший у Європі 
земельно-ресурсний потенціал, ефективне використання 

якого без завершення земельної реформи неможливе. Роз-
рахунки показують, що за середньоєвропейського рівня 
використання цього потенціалу Україна здатна повністю 
забезпечити харчову, текстильну та шкіряну промисло-
вість, спроможних виробляти різноманітне продоволь-
ство, натуральні тканини з вовни, льону та шовку, а також 
шкіряні та хутряні вироби в обсягах, цілком достатніх 
для задоволення потреб 150 млн. осіб. Освоєння такого 
потенціалу сприятиме завоюванню ринків збуту в бага-
тих на енергоносії країнах Північної Америки, Близького 
та Середнього Сходу, не залишаючи поза увагою ринки 
Європи та колишнього СРСР. А поки що має місце про-
цес деградації українських земель (зменшення вмісту 
гумусу, заболочення і засолення частини земель та ін.), 
що переконливо доводить про нагальну необхідність 
швидкого, але всебічно продуманого завершення земель-
ної реформи. Потребує оптимізації структура сільськогос-
подарських угідь у нашій державі (рис. 1). 

Надмірний рівень розораності земель та порівняно 
незначна частка кормових угідь і багаторічних наса-
джень є характерними ознаками для України, яка за своєю 
загальною площею приблизно така ж, як і Франція, але 
має майже вдвічі більшу площу ріллі. Невідкладним для 
вирішення є питання поліпшення екологічного стану 
українських земель, що пов’язано не тільки з наслідками 
Чорнобильської катастрофи. Адже технологічно застарілі 
промислові підприємства забруднюють довкілля, а завжди 
раціональне використання пестицидів та низка інших 
чинників не сприяють поліпшенню екологічного стану 
сільськогосподарських угідь. Побіжний аналіз ситуації, 
що склалася із використанням сільськогосподарських 
угідь, лише окреслює складний і суперечливий комплекс 
наявних позитивних та негативних моментів у згаданій 
сфері аграрних відносин. Можливість аграрних підпри-
ємств використовувати національний земельно-ресурсний 
потенціал, який уважається одним із найкращих у світі, 
безперечно, підвищує вартість таких підприємств. Разом 
із тим низький рівень використання не сприяє зростанню 
(окремі винятки не відміняють існуюче правило, а лише 
підтверджують його). Слід зазначити, що тривалий час в 
Україні скорочується чисельність сільського населення. 
Цей процес розпочався ще до набуття Україною неза-
лежності. За останні двадцять років він лише посилився. 
Стрімко скорочується чисельність найманих працівни-
ків у сільському господарстві. Процеси скорочення сіль-
ського населення та зайнятих у сільськогосподарському 

Таблиця 1 
Динаміка сільськогосподарських угідь за категоріями землевласників  

і землекористувачів на території України, тис. га 

Показник Рік
2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015

Сільськогосподарські підприємства 20590 20499 20666 20437 20437 20549 20747
У тому числі:        
недержавні 19568 19489 19702 19478 19478 19605 19810
державні 1022 1010 963 959 959 944 937
Громадяни, у тому числі особисті селянські 
господарства та ділянки для будівництва 
й обслуговування житлового будинку та 
господарських будівель

4943 4984 5032 5040 5040 5046 5056

Товарне виробництво 9412 9472 9281 9504 9504 9425 9287
Колективні та індивідуальні сади 184 185 187 188 188 188 188
Колективні та індивідуальні городи 190 185 184 178 178 175 174
Ділянки для сінокосіння та випасу худоби 1162 1151 1123 1040 1040 1027 993

Джерело: узагальнено авторами за [1; 2]
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виробництві є об’єктивними. Вони притаманні більшості 
країн світу, принаймні тим із них, що характеризуються 
поступальним розвитком. Процеси урбанізації не оми-
нули й Україну. Стрімке скорочення зайнятих у сільському 
господарстві України пов’язане, зокрема, зі зростаючим 
рівнем застосування високопродуктивної імпортної тех-
ніки і відповідним підвищенням продуктивності праці. 
При цьому не можна оминути увагою той факт, що з карти 
України щорічно зникають десятки сіл. У багатьох селах 
уже немає мешканців у працездатному віці. Водночас у 
деяких регіонах, навпаки, щільність сільського населення 
досить висока і безробіття досягло тут вражаючих масш-
табів. Свого часу українці в пошуках незайнятих земель 
освоювали терени Слобожанщини, Північного Кавказу, 
Далекого Сходу, Канади, Австралії, Аргентини та бага-
тьох інших країн і сприяли їх розвитку. Раніше чи пізніше 
перед Україною постане нагальна потреба в розробленні 
та реалізації державних програм внутрішньої міграції 
сільського населення України, які б мали не лише еконо-
мічне, а й соціальне спрямування, пов’язане з розвитком 
інфраструктури сільських територій на зразок європей-
ської. У розвитку такої інфраструктури провідна роль 
відводиться державі. Складні процеси, що відбулися про-
тягом двадцяти років у сільському господарстві України, 
позначилися й на матеріально-технічній базі підприємств, 
насамперед на наявності необоротних і поточних біологіч-
них активів та основних засобів, а також на забезпеченні 
необоротних активів оборотними. Як свідчать показники 
динаміки поголів’я утримуваних тварин у сільськогоспо-
дарських підприємствах України, воно скорочується над-
звичайно високими темпами (табл. 2). 

Порівняно незначне скорочення поголів’я птиці 
зумовлене розвитком останніми роками мережі сучасних 
птахофабрик, діяльність яких характеризується, як пра-
вило, високою ефективністю. 
Вони забезпечують не лише вну-
трішню потребу України в про-
дукції птахівництва, а й стрімко 
нарощують експортний потен-
ціал (табл. 2). Аналіз показав, 
що на м'ясо птиці вітчизняні 
ціни останніми роками були зна-
чно вищі, ніж зовнішні. Але, з 
одного боку, населення зможе 
збільшити споживання м’ясних 
продуктів через зниження спо-
живчих цін на м'ясо птиці, з 
іншого – державі та національ-
ним виробникам для запобі-
гання значним утратам потрібно 
шукати резерви підвищення 

конкурентоспроможності (наприклад, здешевлення ком-
бікормів для вирощування птиці). Стан в інших галузях 
тваринництва можна характеризувати як катастрофіч-
ний. Так, поголів’я великої рогатої худоби зменшилося 
приблизно у 13 разів, свиней – у 5 разів, овець та кіз – у 
22,68 рази тощо. Причинами зменшення поголів’я є збит-
ковість виробництва тваринницької продукції та інші 
явища, спричинені соціально-економічною кризою. Зі 
скороченням поголів’я корів тваринницькі приміщення 
залучені разом з обладнанням у виробничому процесі 
частково. Аналіз наведених даних свідчить усе ж про 
потенційні можливості поліпшення теперішнього стану 
справ за врахування помилок минулого та виправлення 
економічної ситуації в аграрних підприємствах.

Ефективне використання земельних, трудових і біо-
логічних ресурсів залежить значною мірою від забезпе-
ченості господарств основними засобами виробництва 
та їхньої структури. Складовими частинами матеріально-
технічної бази є засоби виробництва і предмети праці, 
що виражені у грошовій формі та становлять необоротні 
й оборотні активи сільськогосподарських підприємств 
України. Необоротні та оборотні активи є потужним важе-
лем впливу людини на результати виробничо-фінансової 
діяльності підприємств. 

Застосування сучасних високопродуктивних засобів, 
їх постійне оновлення та модернізація, а також вико-
ристання порід сільськогосподарських тварин, сортів і 
гібридів сільськогосподарських культур із високим потен-
ціалом продуктивності є невід’ємною ознакою високороз-
виненого аграрного сектору передових в економічному 
відношенні країн. Протягом останніх років у цілому спо-
стерігалося зростання номінальної вартості основних 
засобів у сільськогосподарських підприємствах, але 
виключно за рахунок інфляційного чинника. Дослідження 

Рис. 1. Структура сільськогосподарських угідь у 2016 р.
Джерело: складено за [1; 2]

Таблиця 2
Поголів’я сільськогосподарських тварин і птиці в сільськогосподарських підприємствах, тис. голів

Показник Рік 2015 р.  
у % до 2010 р.2010 2011 2012 2013 2014 2015

ВРХ 1526 1511 1507 1438 1310 1271 83,3
у т. ч. корови 589 584 575 565 529 505 85,8
Свині 3625 3319 3557 3879 3733 3704 102,2
Вівці та кози 298 290 265 249 206 187 62,7
Коні 41,6 36,9 32,5 29,1 23,8 21,2 51,0
Кролі 75,6 124,4 133,3 174,2 129,8 131,4 173,8
Птиця 110561 105725 117889 132073 122078 112009 101,3
Бджоли, тис. сімей 95,4 83,9 77,4 71,0 59,0 49,9 52,3

Джерело: складено за [1; 2]
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показують, що основні виробничі засоби в переважній 
більшості сільськогосподарських підприємств спрацьо-
вані, зношені фізично та морально. Тому дані, наведені 
в табл. 3, враховують чинник інфляції стосовно динаміки 
ключових видів основних засобів, представлених у фізич-
них вимірниках. Таку інформацію містять нижче наведені 
табл. 4 та 5. Різке скорочення кількості тракторів і сумар-
ної потужності їхніх двигунів є негативним явищем, яке 
відчутно знижує вартість сільськогосподарських підпри-
ємств, що представлено в табл. 3. Допомога держави у 
фінансуванні аграрного сектору економіки здійснюється у 
незначних обсягах і спрямовується переважно на компен-
сацію різниці у цінах на сільськогосподарську продукцію, 
здешевлення кредитів, списання колишніх боргів тощо. 
Підтримка сільського господарства з боку держави необ-
хідна. Разом із тим потрібно здійснювати комплекс захо-
дів, які б забезпечували умови для рентабельної роботи. 
Більшість власників земельних ділянок, вийшовши з 
колективних сільськогосподарських підприємств, зараз не 
достатньо спроможна вести ефективне сільськогосподар-
ське виробництво. Перспективною видається передача їх 
у користування іншим особам (фізичним чи юридичним) 
на умовах оренди. Слід відзначити, що оренда земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення має істотні 
особливості, які підкреслюють принцип пріоритету сіль-
ськогосподарського землевикористання. 

Те ж саме можна стверджувати про забезпеченість цих 
підприємств іншими силовими, а також робочими маши-
нами (табл. 4). Аналіз забезпеченості сільськогосподар-
ських підприємств сільськогосподарськими машинами 
в період 2010–2015 рр. характеризується значним змен-

шенням по видах збиральних машин, комбайнів тощо. 
Наведені дані щодо стрімкого скорочення найактивнішої 
частини основних засобів сільськогосподарських підпри-
ємств переконливо свідчать про деіндустріалізацію аграр-
ного сектору національної економіки.

Ця тенденція, як указувалося, вкрай негативно позна-
чається на вартості аграрних підприємств, оскільки не 
дає змоги проводити польові роботи в оптимальні агро-
технічні строки, є однією з причин зниження врожайності 
сільськогосподарських культур та ефективності вироб-
ничо-фінансової діяльності переважної більшості підпри-
ємств. Разом із тим в Україні певна кількість підприємств, 
достатньо оснащена високопродуктивною технікою 
переважно імпортного походження, застосовує прогре-
сивні технології виробництва та переробки сільськогос-
подарської продукції і за своєю ефективністю не посту-
пається найкращими європейським зразкам. Проте така 
ситуація ще не стала правилом, а є скоріше винятком із 
нього. Накопичення невирішених проблем, переважання 
деструктивних процесів над конструктивними негативно 
вплинули на обсяги виробництва продукції підприєм-
ствами України (табл. 5).

Як свідчать статистичні дані, протягом останнього 
десятиріччя ХХ ст. виробництво валової продукції в сіль-
ськогосподарських підприємствах стрімко зменшувалося. 
У першому десятиріччі ХХІ ст. спостерігалася певна 
стабілізація. Обсяги виробництва валової продукції в 
окремі роки змінювалися, головним чином, під впливом 
коливання погодних чинників. Визначення розрахунків 
потенційних можливостей сільськогосподарських під-
приємств на ринку, аналіз фактичного стану, потенційних 

Таблиця 3
Забезпеченість тракторами сільськогосподарських підприємств України, тис. шт.

Показник
Рік

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 р.  
у % до 2010 р.

Трактори, тис. шт. 151,3 147,1 150,1 146 130,8 127,9 84,5
у розрахунку на 10 тис. га ріллі, шт. 78 77 78 76 70 68 87,2
Потужність двигунів тракторів, тис. кВт 12557 12656 12942 12908 11826 12033 95,8
Середня потужність двигуна трактора, кВт 83 86 85,9 88,4 90,4 94,1 113,4

Джерело: складено за [1; 2]

Таблиця 4
Забезпеченість сільськогосподарськими машинами сільськогосподарських підприємств

Показник Рік 2015 р.  
у % до 2010 р.2010 2011 2012 2013 2014 2015

Зернозбиральні комбайни, тис. шт. 32,8 32,1 32 30 27,2 26,7 81,4
у розрахунку на 10 тис. га посівної площі 
зернових (без кукурудзи), шт. 36 36 41 37 39 35 97,2

Кукурудзозбиральні комбайни, тис. шт. 2,5 2,3 2,1 2 1,8 1,6 64,0
у розрахунку на 10 тис. га посівної площі 
кукурудзи, шт. 12 8 6 5 5 5 41,7

Картоплезбиральні комбайни, тис. шт. 1,7 1,7 1,6 1,5 1,3 1,2 70,6
у розрахунку на 10 тис. га посівної площі 
картоплі, шт. 590 488 401 492 425 531 90,0

Бурякозбиральні машини, тис. шт. 4,2 3,8 3,6 3 2,7 2,4 57,1
у розрахунку на 10 тис. га посівної площі 
цукрових буряків (фабричних), шт. 92 80 87 134 92 114 123,9

Льонозбиральні комбайни, тис. шт. 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 40,0
у розрахунку на 10 тис. га посівної площі 
льону, шт. 84 73 68 59 64 31 36,9

Установки та агрегати для доїння корів, тис. шт. 10,9 10,8 11,2 11,2 10,5 10,2 93,6
Джерело: складено за [1; 2]
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Таблиця 5
Обсяги виробництва в сільськогосподарських підприємствах України, млн. грн.

Показник Рік 2015 р.  
у % до 2010 р.2010 2011 2012 2013 2014 2015

Валова продукція, усього 94,1 121,1 113,1 136,6 139,1 131,9 140,2
У тому числі:       
продукція рослинництва 66,8 92,1 82,1 103,1 105,5 99,6 149,1
продукція тваринництва 27,3 28,9 31,0 33,5 33,5 32,3 118,5

Джерело: складено за [1; 2]

Таблиця 6
Ефективність сільськогосподарського виробництва в сільськогосподарських підприємствах

Показник Рік
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Прибуток, збиток (-) від реалізації сільськогосподарської 
продукції, млн грн 12751 19926 20199 11804 33284 87621

У тому числі:       
продукції рослинництва 11376 17323 17030 8978 29528 80120
 продукції тваринництва 1375 2603 3170 2827 3756 7501
Рівень рентабельності виробництва 
сільськогосподарської продукції, % 21,1 27 20,5 11,2 25,8 45,6

У тому числі:       
продукції рослинництва 26,7 32,3 22,3 11,1 29,2 50,6
продукції тваринництва 7,8 13 14,3 11,3 13,4 22,1

Джерело: складено за [1; 2]

можливостей виробників сільськогосподарської продук-
ції досягти конкурентних рівнів собівартості продукції 
є ключовими у виробничо-фінансовій діяльності аграр-
них підприємств на ринку, у процесі узгодження ціни 
між товаровиробниками. На сучасному етапі проблеми 
аграрного сектору економіки пов’язані з відсутністю 
зарубіжних ринків збуту продукції переробки сільсько-
господарської продукції. Під час дослідження виникла 
необхідність аналізу й обґрунтування ефективних шляхів 
розвитку аграрного сектору економіки та створення спри-
ятливого інвестиційного клімату в сільськогосподарських 
підприємствах (табл. 6). 

Будь-які боки життя підприємства знаходься в умо-
вах постійних змін та розвитку як у часі, так і в просторі. 
Одним із визначальних завдань аналізу є вивчення та 
дослідження процесів змін та розвитку явищ (показників) 
у часі, тобто виявлення основних закономірностей.

Аналіз даних табл. 6 виявляє чітку закономірність: 
істотна зміна показників залежить від масштабів вироб-
ництва продукції рослинництва та тваринництва. Про-
тягом останніх років триває активний пошук шляхів 
виходу з кризи в аграрному секторі економіки України. 
Ефективність сільськогосподарського виробництва про-
тягом останніх років характеризується тенденцією до 
зростання рівнів рентабельності та прибутку від реалі-
зації сільськогосподарської продукції. Короткий аналіз 
тенденцій розвитку сільськогосподарських підприємств 
України за роки її незалежності переконливо свідчить 
про потужний потенціал аграрного сектору національної 

економіки та вкрай низький рівень його використання, що 
суперечливо впливає на вартість цих підприємств. Як уже 
зазначалося, в аграрному секторі української економіки 
поки що переважають деструктивні процеси. За винятком 
окремих позитивних прикладів у цілому має місце про-
цес деградації сільського господарства – ключової галузі 
національної економіки. Безперечно, негативні процеси 
у сільському господарстві не сприятимуть формуванню 
належних цін на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення. 

Висновки. Отже, легалізуючи ринок земель сільсько-
господарського призначення, слід виявити велику обе-
режність і вжити застережні заходи (нормативно-правові, 
організаційно-інституційні тощо) для недопущення ску-
півлі земель за безцінь із метою їх подальшого перепро-
дажу за вищими цінами всупереч інтересам української 
нації та держави. Безперечним є також і те, що згадані 
вище деструктивні процеси не лише негативно вплива-
тимуть на формування цін на земельні ділянки. Не менш 
негативно вони позначаються на вартості аграрних під-
приємств як цілісних майнових комплексів. Падіння 
дохідності та руйнація матеріально-технічної бази, тех-
нологій виробництва сільськогосподарської продукції, 
супроводжуване зниженням урожайності основних куль-
тур, яке знову ж таки призводить до подальшого падіння 
дохідності, є зачарованим колом, рух по якому лише змен-
шує вартість аграрних підприємств. Розірвання такого 
кола можливе лише на основі залучення значних інвести-
цій в аграрний сектор економіки нашої держави. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Аннотация. В статье проанализированы и обоснованы эффективные пути развития аграрного сектора экономики и 
создания благоприятного инвестиционного климата в аграрных предприятиях страны. Результаты исследования пока-
зали, что в решающей степени стоимость аграрных предприятий зависит от результатов производственно-финансовой 
деятельности и надлежащего ресурсного потенциала – человеческого, включая интеллектуальный, земельного, матери-
ального и финансового, который в итоге и реализуется в результатах деятельности предприятий.

Ключевые слова: финансовый, аграрный, сектор, экономика, товаропроизводители, рынок.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY  
OF THE AGRICULTURAL SECTOR ECONOMY OF UKRAINE

Summary. In this article, effective ways of developing the agrarian sector of the economy and creating a favorable invest-
ment climate in the agrarian enterprises of the state are analyzed and substantiated. The results of the study showed that the 
cost of agrarian enterprises depends crucially on the results of production and financial activities and their appropriate resource 
potential – human, including intellectual, land, material and financial, which ultimately is realized in the results of enterprises.

Key words: financial, agrarian, sector, economy, commodity producers, market.
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ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ  
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

Анотація. У статті розглянуто сутність поняття «фінансова стійкість страхової компанії». Проаналізовано понят-
тя «фінансова надійність», «платоспроможність», «ліквідність», які використовуються для характеристики діяльності 
страховиків. Зазначено спектр факторів, які впливають на фінансову стійкість страховиків. Досліджено особливості 
розрахунку необхідного платоспроможного капіталу страхової компанії відповідно до вимог Solvency II.

Ключові слова: фінансова стійкість, надійність, платоспроможність і ліквідність страхових компаній, фактори 
впливу на рівень фінансової стійкості страхової компанії, тести раннього попередження, Solvency II.

Вступ та постановка проблеми. Сьогодні страхові 
ринки займають ключові позиції у фінансових системах 
економічно розвинутих країн. В умовах невизначеності 
та широкого спектру ризиків страхові компанії покликані 
надавати надійний страховий захист юридичним та фізич-
ним особам, сприяючи їх ефективному функціонуванню 
та забезпечуючи їх впевненість у майбутньому. З огляду 
на це набуває актуальності питання забезпечення фінан-
сової стійкості страхових компаній як одного з визначаль-
них факторів безперервного виконання їх зобов’язань, що 
безпосередньо впливає на майнові та фінансові інтереси 
застрахованих осіб за настання страхових подій. Адже 
стійкість страхових компаній є не лише важливою переду-
мовою їх виживання, але й запорукою успішної реалізації 
їх місії та стратегічних цілей. Фінансова стійкість страхо-
вих компаній є основною умовою, за якої інститут страху-
вання може повноцінно виконувати свою багатопланову 
роль у процесі суспільного відтворення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансова 
стійкість страховика, зокрема її складники, знайшла відо-
браження в численних наукових працях. Основи фінансо-
вої діяльності та аналізу страхових компаній розглядали 
чимало вітчизняних та зарубіжних дослідників. Серед них 
слід відзначити таких українських науковців, як В.Д. Біг-
даш, А.О. Бойко, А.М. Єрмошенко, І.С. Іванюк, Н.В. Тка-
ченко, В.Д. Базилевич, С.В. Науменкова, С.С. Осадець.

Метою роботи є обґрунтування теоретичних аспектів 
визначення сутності фінансової стійкості страхових ком-
паній та її розгляд в Україні.

Результати дослідження. Термін «фінансова стій-
кість» походить з англійської мови (“financial stability”) і 
перекладається як фінансова стабільність або фінансова 
стійкість. В економічній літературі поняття «стійкість» 
ототожнюють з поняттями «стабільність», «надійність» 
і «рівновага», що приводить до методологічної некорек-
тності та не сприяє подальшому вдосконаленню дослі-
дження цієї проблематики. При цьому одні вчені ототож-
нюють терміни «стійкість» та «надійність». Інші науковці 
вважають, що фінансова стійкість є «частковим виявом 
фінансової надійності страховика» або характеристикою 
терміна «надійність». Останні вчені заперечують згада-
ний вище підхід, вважаючи фінансову надійність похід-
ною від категорії «фінансова стійкість» [2, с. 34].

Поняття фінансової стійкості страховика нормативно 
не визначене, проте існує багато тлумачень цього поняття. 
Досить вдалими та повними є такі визначення (табл. 1).

Ми погоджуємося з найбільш комплексним визна-
ченням цієї категорії, що надає Н.В. Ткаченко. Фінансова 
стійкість страхової компанії – це такий стан організа-
ції її грошових потоків (вхідних та вихідних), за якого 
страхова компанія здатна своєчасно та в повному обсязі 
виконувати свої зобов’язання (не тільки поточні, але й ті, 
що виникають за негативного впливу як зовнішніх, так і 
внутрішніх чинників) відносно всіх суб’єктів ринку про-
тягом визначеного часу за рахунок залучених та власних 
ресурсів, забезпечувати відновлення своїх фінансових 
показників за будь-якого несприятливого впливу бажа-
ного і/або оптимального рівня, адаптуватися до постійно 



118

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 22, частина 1 • 2018

Таблиця 1
Визначення сутності поняття «фінансова стійкість страхової компанії»

Автор Визначення

Р.Я. Пруц [12]

Економічна категорія, що характеризує такий стан його фінансових ресурсів, їхнього розподілу 
та використання, за якого страхова компанія є платоспроможною та здатною своєчасно й 
у повному обсязі виконати свої фінансові зобов’язання перед страхувальниками в умовах 
негативного впливу зовнішніх чинників, спричинених зміною параметрів середовища.

А.В. Палкін [9]
Система, що адаптується до змін зовнішнього середовища та має дві ознаки, а саме 
платоспроможність, тобто можливість розрахуватися за своїми зобов’язаннями, та наявність 
фінансових ресурсів для розвитку, щоб відповідати можливим змінам зовнішніх умов.

А.О. Бойко [3]

Комплекс дій (фінансового, інвестиційного та організаційного характеру), спрямованих на 
постійну підтримку балансу між витратами та зобов’язаннями страховика та фінансовими 
ресурсами, необхідними для їх покриття або виконання, в результаті чого досягається 
ефективний розвиток страхової компанії, незважаючи на зміну зовнішніх та внутрішніх 
факторів функціонування економіки.

В.Д. Базилевич [2] Здатність виконувати взяті зобов’язання за договорами страхування за умови дії несприятливих 
чинників, а також зміни в економічній кон’юнктурі.

О.Д. Вовчак [5] Здатність страховика виконувати прийняті страхові зобов’язання за договорами страхування та 
перестрахування.

змінюваного економічного середовища, використовувати 
нові обставини, властивості та відносини для цілеспря-
мованого й динамічного розвитку страховика на основі 
зростання прибутку й капіталу нині та в прогнозованій 
перспективі [14, с. 30].

Розглянемо поняття «фінансова стійкість», «фінан-
сова надійність», «платоспроможність» і «ліквідність», 
які використовуються для характеристики діяльності 
страховиків.

Загальноприйнятим підходом до визначення фінан-
сової стійкості страхової компанії є її характеристика як 
здатності виконувати взяті зобов’язання за договорами 
страхування в умовах впливу несприятливих факторів, 
змін в економічній кон’юнктурі.

Фінансову стійкість страхових компаній також визна-
чають як «здатність виконувати взяті на себе зобов’язання 
за усіма укладеними договорами страхування». Отже, 
поняття «фінансова стійкість» тісно пов’язане з понят-
тям «платоспроможність», оскільки системоутворюю-
чою категорією є «відповідальність за зобов’язаннями», 
тобто здатність здійснювати платежі за зобов’язаннями 
[14, с. 31].

Платоспроможність страховика – здатність викону-
вати зобов’язання в будь-який момент часу.

Згідно із Законом України «Про страхування» фінан-
сова стійкість страхових компаній визначається з огляду 
на умови забезпечення їх платоспроможності (рис. 1) [11].

Також фінансова стійкість характеризується з позиції 
ліквідності, тобто «наявності достатнього рівня покриття 
залучених пасивів активами, а також рентабельності 
та прибутковості, що забезпечує необхідний розвиток 
компанії». Термін «ліквідність» в діяльності страхови-
ків визначається як здатність забезпечувати своєчасне 
трансформування активів у гроші для виконання з міні-
мальними затратами виниклих страхових зобов’язань. 
В основі можливості такого трансформування лежать 
узгодженість руху активів та пасивів страхової компанії 
[14, с. 25]. Тобто недостатня ліквідність страховика може 
спричинити неочікуваний дефіцит платіжних засобів, 
який покривається шляхом збільшення затрат, що приво-
дить до зменшення прибутковості або неплатоспромож-
ності страхової компанії.

Є.С. Кузьменко характеризує фінансову надійність 
«як здатність швидко реагувати в разі настання несприят-
ливих фінансових ситуацій за умови стабільності інших 
факторів (економічна ситуація в країні, грошово-кредитна 

політика держави, відсутність різних змін у нормативно-
правових актах)» [15, с. 115].

Узагальнюючи сказане, можемо констатувати, що 
поняття «фінансова надійність» змістовно значно вужче, 
ніж поняття «фінансова стійкість» [2, с. 489]. На нашу 
думку, фінансова надійність виявляється лише в момент 
урегулювання фінансових зобов’язань страховиком за 
умов стабільного середовища, в якому внутрішні та 
зовнішні фактори впливу заздалегідь відомі та не зміню-
ються впродовж певного проміжку часу. Водночас фінан-
сово стійка страхова компанія завжди буде фінансово 
надійною. Для пояснення двох останніх тверджень слід 
вказати на можливість виникнення ситуації, коли вико-
нання фінансових зобов’язань страховиком приведе до 
порушення його фінансової стійкості, в результаті чого 
відбудеться зменшення обсягів прибутку, а в найгіршому 
випадку у нього виникнуть збитки. Отже, надійний стра-
ховик може бути фінансово нестійким.

Таким чином, можна виділити три основні та орга-
нічно взаємопов’язані складові фінансової стійкості стра-
хових компаній, такі як надійність, платоспроможність 
та ліквідність. Ліквідність – основоположний фактор 
(умова) платоспроможності, що є найбільш значущим 
критерієм надійності страхової компанії. Усі вони впли-
вають на формування рівня довіри до страховика та є під-
ґрунтям визначення його фінансової стійкості [8, с. 11].

Зазначимо спектр факторів, які впливають на фінан-
сову стійкість страховиків, зокрема науковці розрізняють 
внутрішні та зовнішні фактори впливу, але такий поділ 
багато в чому є умовним, оскільки один і той самий фак-
тор може виступати або як внутрішній, або як зовнішній 
[6, c. 16; 7, с. 139].

Будь-який показник роботи компанії є результатом 
взаємодії одразу декількох (часто взаємозалежних) фак-
торів (рис. 2).

Забезпечення фінансової стійкості страхової компа-
нії є можливим лише за умови постійного й детального 
контролю діяльності страховика та своєчасного реагу-
вання керівництва компанії на зміни у внутрішньому та 
зовнішньому середовищі.

Особливе значення фінансової стійкості страхових 
компаній для економіки загалом обумовлене низкою 
причин:

1) розвиток страхового сектору в системі фінансових 
відносин на макрорівні сприяє стабілізації економічних 
відносин та забезпеченню соціальної стійкості суспільства;
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2) зміцнення фінансової стійкості страхових компаній 
сприятливо впливає на ринкові відносини на макроеконо-
мічному рівні загалом;

3) страхові компанії суттєво впливають на ринок 
інвестицій, оскільки є надійним джерелом формування 
фінансового капіталу.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових 
послуг України (нині – Національна комісія з регулю-
вання ринків фінансових послуг України) «з метою стан-
дартизації процедур здійснення аналізу фінансової стій-
кості страховиків» своїм Розпорядженням від 17 березня 
2005 р. № 3755 затвердила «Рекомендації щодо аналізу 
діяльності страховиків», які ґрунтувались на тестах ран-
нього попередження. Відповідно до Рекомендацій здій-

снювався аналіз капіталу, активів, перестрахування, 
страхових резервів, дохідності, ліквідності, а також нада-
валась відповідна оцінка [13]. Розпорядженням Нацком-
фінпослуг від 16 січня 2018 р. № 66 згадане Розпоря-
дження втратило чинність.

Пруденційний нагляд у страхуванні сьогодні вимагає 
застосування нових методологічних стандартів щодо оці-
нювання ризиків страхової діяльності, оцінювання плато-
спроможності та фінансової стійкості. В цьому напрямі 
Україна орієнтується на світовий досвід, оскільки світ 
прямує шляхом глобалізації, а бажання України приєдна-
тись до європейської та світової спільноти є природним.

Однак реалізація цього шляху розвитку держави 
потребує приведення українського законодавства до 

Рис. 1. Елементи впливу на фінансову стійкість страховика

 

Фінансова стійкість страхової компанії 

Наявність сплаченого статутного та гарантійного фонду страховика 

Створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і 
страхових відшкодувань, а також їх правильне розміщення 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим 
нормативним запасом 

Правильно розраховані страхові тарифи 

Збалансований страховий портфель 

Перестрахові операції 

 гарантія забезпечення фінансової стійкості страхової компанії (особливо в 
умовах недостатності обсягу страхових премій та відсутності прибутку від 
інвестиційної діяльності); 
 джерело для інвестиційної діяльності страхової компанії. 

 

 є джерелом відшкодування втрат страховика за конкретним видом ризику в 
майбутньому; 
 забезпечують отримання інвестиційного прибутку, виконуючи функцію джерела 

інвестицій; 
 забезпечують розподіл відповідальності страхової компанії відповідно до видів 

ризиків та часу настання страхових випадків; 
 перекривають збитки страхової компанії від операційної діяльності за рахунок 

інвестиційного прибутку, підвищуючи платоспроможність страховика; 
 дають змогу зменшити розмір страхових тарифів, підвищивши 

конкурентоздатність страховика на страховому ринку. 
 

 дає змогу сформувати достатній обсяг страхового фонду за конкретним видом 
страхування; 
 дає змогу спрогнозувати обсяг страхових виплат страховика, що забезпечує його 

беззбитковість і стабільність діяльності. 
 

 забезпечує здійснення відбору й оцінювання ризиків, що приймаються на 
страхування та вже містяться в портфелі (здійснення аналізу страхових операцій на 
основі отриманих якісних показників); 
 забезпечує балансування між договорами, що закінчилися, та тими, що 

укладаються (оптимальне співвідношення між доходом страхової компанії та 
ризиком портфеля). 
 

 забезпечують зменшення відповідальності страхової компанії в межах значних за 
обсягами ризиків (зменшення нетто-тарифу за конкретними ризиками за рахунок 
розподілу відповідальності з перестраховиком); 
 дають змогу страховій компанії, виконуючи функцію перестраховика, залучити 

відсутні в її портфелі ризики та управляти терміном чинних договорів, забезпечивши 
збалансованість страхового портфеля; 
 забезпечують додатковий дохід для страховика, проводячи активну політику 

перестрахування за рахунок наявних інвестиційних ресурсів та розміщення активів 
страхової компанії у вигляді прав-вимог до перестраховиків. 
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європейських стандартів. Цей процес не є швидким, 
тому в Україні реалізуються поступова адаптація зако-
нодавства до вимог ЄС відповідно до напрямів, визначе-
них в Угоді про асоціацію, та забезпечення ефективного 
її виконання [3, с. 41]. Одним з пріоритетних напрямів 
реформування є страхова галузь, а стандарти діяльності 
включають положення Міжнародної організації у сфері 
нагляду за страховою діяльністю (IAIS), а також дирек-
тив ЄС. Solvency II – інноваційний перегляд режиму 
достатності капіталу в галузі страхування Європейського 
Союзу [16, с. 190].

Основними цілями Solvency II є перегляд європейської 
системи контролю та нагляду за страховиками, вдоскона-
лення захисту страхувальників, більш глибока інтеграція 
європейського страхового ринку, як наслідок, посилення 
конкурентоспроможності європейських страховиків на 
світовій арені [16, с. 191]. Ці заходи покликані знизити 

ймовірність банкрутства та від-
кликання ліцензії у страхових 
організацій до мінімально мож-
ливого рівня.

Особливості Solvency II такі 
[16, с. 192]:

– принципово нова кон-
цепція регулювання діяльності 
страхових організацій, засно-
вана на принципах пруденцій-
ного нагляду та обліку ризиків, з 
якими стикається фінансова уста-
нова в процесі своєї діяльності;

– зміна підходів до оціню-
вання платоспроможності, яка, 
згідно з новими вимогами, пови-
нна визначатись на основі інди-
відуальних ризиків, властивих 
окремому страховику.

Solvency II заснований на 
ризик-орієнтованому підході до 
розрахунку фінансової стійкості 
та платоспроможності страхо-
виків. За структурою вимоги 
Solvency II аналогічні системі 
Basel II у банківському секторі, 
які адаптовані до страхової діяль-
ності [16, с. 191]. Таким чином, 
Solvency II – це система комплек-
сного підходу до забезпечення 
платоспроможності страховиків 
на території ЄС, яка складається з 
трьох компонентів (рис. 3) [4, с. 8].

Відповідно до Solvency II 
оцінювання платоспроможності 
страхових компаній проводиться 
через розрахунок показника 
необхідного платоспроможного 
капіталу (SCR) (табл. 2) [1, с. 77].

Таким чином, система оці-
нювання платоспроможності 
страхових організацій України 
буде змінюватись, отже, іншими 
будуть підходи до оцінювання 
фінансової стійкості. Більшість 
страхових організацій позитивно 
оцінила ідею наближення вітчиз-
няних стандартів до міжнарод-
них, однак у багатьох виникають 
побоювання щодо термінів впро-

вадження нових правил та повної готовності страхових 
організацій відповідати заявленим критеріям. Звичайно, 
імплементація вимог Solvency II в Україні є складним 
процесом як для страховиків, так і для контролюючого 
органу, тому що ця система є новою парадигмою, яка має 
змінити світогляд страхових організацій щодо вивчення 
профіля ризиків та їх передбачення на майбутній період.

Такий підхід, безперечно, докорінно змінить корпо-
ративне управління страховиків, що зазвичай приводить 
до збільшення вартості капіталу, а також витрат на роз-
роблення та моніторинг моделей для розрахунку нових 
вимог до капіталу.

Фінансова стійкість страхової організації та її плато-
спроможність є об’єктами державного нагляду й контр-
олю. В Україні контроль за фінансовим станом страховиків 
покладено на Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг [10, с. 8].
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Рис. 2. Чинники (фактори) впливу  
на рівень фінансової стійкості страхової компанії
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Рис. 3. Структура вимог до платоспроможності відповідно до Solvency II [16, с. 191]
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Таблиця 2
Структура стандартної формули розрахунку необхідного платоспроможного капіталу [1, с. 78]
Показник Формула Характеристика

Необхідний 
платоспроможний капітал 
(SCR)

SCR BSCR SCRor= + . Сума коштів, здатна покрити збитки 
страхової компанії за умови реалізації 
всіх ризиків, котрі виникають у 
процесі її діяльності.

Базовий необхідний 
платоспроможний капітал 
(BSCR)

BSCR Corr SCR SCRji j i= ⋅ ⋅ ,
де Corrji – попарні коефіцієнти кореляції;
i – рядки кореляційної матриці;
j – колонки кореляційної матриці.

Необхідний 
платоспроможний капітал 
для покриття операційного 
ризику (SCRor)

SCR BSCR por val= ⋅ ⋅min( , ; , )0 3 0 03 ,
де Pval – обсяг валових страхових премій, тис. грн.

Сума збитків, що можуть виникнути 
внаслідок неадекватних або 
помилкових внутрішніх процесів, дій 
персоналу, а також зовнішніх подій.

Необхідний 
платоспроможний капітал для 
покриття ризику страхування, 
іншого ніж страхування 
життя та здоров’я (SCRnl)

SCRnl = ⋅ ⋅3 σ V ,
де σ – комбінований показник 
середньоквадратичного відхилення;
V – сума чистих страхових премій та резервів зі 
страхування, іншого ніж страхування життя та 
здоров’я, тис. грн.

Демонстрація можливих збитків 
страхової компанії за зобов’язаннями 
зі страхування, іншого ніж 
страхування життя та здоров’я.

Необхідний 
платоспроможний капітал для 
покриття ризику страхування 
здоров’я (SCRhealth)

SCR Vhealth = ⋅ ⋅3 σ ,
де V – сума чистих страхових премій та резервів зі 
страхування здоров’я, тис. грн.

Сума можливих втрат страхової 
компанії за зобов’язаннями зі 
страхування здоров’я.

Необхідний 
платоспроможний капітал 
для покриття ризику дефолту 
перестраховика (SCRdef)

SCR k Pdef y per= ⋅ − ⋅1 ω ,
де kγ – критична точка розподілу Стьюдента при 
заданій надійності γ;
Pper – сума премій, передана перестраховикам, 
тис. грн;
ω – бал, що відповідає рейтингу перестраховика.

Відображення можливих втрат через 
його несподіване банкрутство або 
погіршення платоспроможності на 
подальші дванадцять місяців.

Необхідний 
платоспроможний капітал для 
покриття ринкового ризику 
(SCRmkt)

SCR k Amkt y j mkt j= ⋅ ⋅2 2σ ( ) ,
де Аj – балансова вартість активу j–го типу, тис. грн;
σ(mkt)j – середньоквадратичне відхилення за j–м 
активом.

Сума втрат страхової компанії в разі 
змін ринкової кон’юнктури. В такому 
разі аналізується структура активів та 
зобов’язань страхової компанії.

Такий підхід в нинішніх умовах є цілком виправда-
ним, оскільки становлення українського страхового ринку 
здійснюється в надзвичайно складних умовах: більшість 
страховиків не має достатнього досвіду роботи, відсутня 
достовірна статистика, більшість прийнятих на страху-
вання ризиків необхідною мірою не досліджена за браком 
інформаційного забезпечення. З іншого боку, через нероз-
виненість механізму захисту прав споживачів та відсут-
ність бажаного режиму судочинства клієнти практично 
позбавлені можливості самостійно задовольнити претен-
зії до страхової організації в разі невиконання останньою 
своїх зобов’язань [10, с. 8].

В Україні також відсутні внутрішні механізми регу-
лювання ринку, до яких слід віднести діяльність ство-
рюваних страховиками самостійно спілок, асоціацій, 
а також страхових та перестрахувальних пулів. В еко-
номічно розвинених країнах з метою захисту інтересів 
клієнтів створюються гарантійні фонди, за рахунок 
яких оплачуються претензії страхувальників у разі бан-
крутства страхової компанії. В Україні подібна прак-
тика існує лише у сфері обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників назем-
них транспортних засобів за рахунок функціонування 
Моторно-транспортного страхового бюро України 
(МТСБУ) [3, с. 45].

Висновки. Проведене дослідження показало, що 
фінансова стійкість страхової компанії – це комплекс 
дій, спрямованих на постійну підтримку балансу між 
витратами та зобов’язаннями страховика й фінансовими 
ресурсами, необхідними для їх покриття або виконання, 
в результаті чого досягається ефективний розвиток стра-
хової компанії, незважаючи на зміну зовнішніх та вну-
трішніх факторів функціонування економіки. Фінансова 
стійкість страхової компанії перебуває під впливом вну-
трішніх та зовнішніх факторів.

Забезпечення фінансової стійкості страхової компанії є 
можливим лише за умови постійного та детального контр-
олю діяльності страховика й своєчасного реагування керів-
ництва компанії на зміни у внутрішньому та зовнішньому 
середовищі. Директива Solvency II націлена на надання 
дещо більшої свободи у формуванні ефективного ризик-
менеджменту страхової компанії, оскільки платоспромож-
ність контролюватиметься на основі методики, яка буде 
самостійно розроблена страховиком. Регулятор буде оці-
нювати лише адекватність цієї методики. Це й має сприяти 
підвищенню якості надання страхових послуг клієнтам.

Встановлення державою обов’язкових вимог щодо 
забезпечення фінансової стійкості страховиків, дер-
жавний нагляд і контроль за дотриманням цих вимог 
об’єктивно необхідні.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

Аннотация. В статье рассмотрена сущность понятия «финансовая устойчивость страховой компании». Проана-
лизированы понятия «финансовая надежность», «платежеспособность», «ликвидность», которые используются для 
характеристики деятельности страховщиков. Указан спектр факторов, влияющих на финансовую устойчивость стра-
ховщиков. Исследованы особенности расчета необходимого платежеспособного капитала страховой компании в соот-
ветствии с требованиями Solvency II.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, надежность, платежеспособность и ликвидность страховых компа-
ний, факторы влияния на уровень финансовой устойчивости страховой компании, тесты раннего предупреждения, 
Solvency II.

THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING  
THE FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE COMPANIES

Summary. The article investigates an issue of the essence of the concept of “financial stability of an insurance company”. 
There have been considered such concepts like “financial reliability”, “paying capacity”, “liquidity” that are used to characterize 
the activity of insurance carriers. Also the article investigates the spectrum of factors by which the financial stability of insurance 
carriers is influenced. Besides, the article investigates peculiarities of calculation of the required solvency capital of the insur-
ance company according to the requirements of the Solvency II Directive.

Key words: financial stability, reliability, paying capacity and liquidity of insurance companies, factors by which the level 
of financial stability of the insurance company is influenced, primary prevention tests, the Solvency II Directive.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО РАЗВИТИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Аннотация. В статье систематизированы теоретические подходы к решению задач по развитию строительного 
комплекса. Обоснована необходимость выявления технологии процесса управления с точки зрения общих законов вза-
имодействия управляющей и управляемой подсистем. Такой подход позволит учесть фундаментальные черты процесса 
управления в строительстве и устранить наиболее грубые ошибки в организации строительного процесса. На основе 
систематизации экономических теорий роста с позиции развития строительного комплекса выявлены основные крите-
рии и принципы его развития.

Ключевые слова: строительный комплекс, строительство, строительная отрасль, критерии развития, принципы 
развития.

Вступление и постановка проблемы. Строительный 
комплекс относится к воспроизводственному аспекту 
структуры национальной экономики и участвует в макро-
экономическом развитии. Он является основным звеном 
в развитии территорий и совершенствовании националь-
ного хозяйства страны, так как выполняет работы по про-
ектированию, строительству и реконструкции зданий, 
сооружений, инфраструктуры. Строительный комплекс 
национального хозяйства страны как экономическая 
система [6, c. 444] состоит из совокупности отраслей, то 
есть определенных областей экономической деятельно-
сти. В строительстве готовой продукцией является завер-
шенное строительство с выполненным объемом строи-
тельно-монтажных работ, сданных заказчику.

Строительный комплекс по праву относится к страте-
гическим объектам государства, поскольку он, во-первых, 
воплощает основу экономической цикличности развития; 
во-вторых, имеет тесные взаимосвязи со многими базис-
ными отраслями хозяйственного комплекса; в-третьих, 
выступает системообразующим фактором для развития 
отдельных регионов. Именно поэтому [1–4] строитель-
ный комплекс как движущий фактор развития экономики, 
инфраструктуры и территории представляет собой осо-
бый интерес для исследования в современных условиях.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Для изучения развития строительного комплекса и его 
влияния на развитие территории необходимо проанали-
зировать существующие концепции относительно разви-
тия территории и выделить перспективные направления 
исследований для этой области.

Представители неоклассических теорий роста 
Г.Х. Бортс, Дж.И. Штейн [5], Т. Свон [6], Р. Барро, К. Сала-
и-Мартин [7], А. Пред [8], Н. Манкив, Д. Ромер, Д. Вейл 
[9], К. Догерти, Д.В. Йоргенсон [10], Х. Зиберт [11], 

Р. Холл, Ч. Джонс [12], Дж. Харрис [13] рассматривают 
развитие территории на основе факторов, формирующих 
производственный потенциал, основными среди которых 
являются труд, земля, капитал. Дополнительными дви-
жущими силами выступают факторы пространственного 
размещения. Строительный комплекс, расположенный на 
территории, можно рассматривать как производственную 
систему, состоящую из нескольких отраслей. При этом 
взаимодействия между отраслями могут устанавливаться 
посредством рыночных отношений.

Достаточно широко исследованы и представлены тео-
рии, основанные на цикличности развития (Н. Кондра-
тьев [14], Й. Шумпетер [15], Д. Китчин [16], С. Кузнец 
[17], К. Жюгляр [18], Х. Кларк [19]).

Приверженцы кумулятивных теорий (синтез неокейн-
сианских, институциональных, экономико-географи-
ческих) Г. Мюрдаль [20], П. Кругман [21], Э. Венаблес 
[22], исследующие экономическое развитие территории, 
отдают предпочтение группе факторов, влияющих на про-
странственное развитие территории.

Сторонники теории полюсов роста Ф. Перру [23], 
Ж.Л. Будвиль [24], П. Потье [25] придерживаются мне-
ния, что развитие территории происходит в результате 
мультипликационного эффекта основной отрасли, то есть 
образуется «полюс роста», оказывающий влияние на тер-
риториальную структуру. В этом подходе присутствует дис-
куссионный аспект, который заключается в том, что стро-
ительный комплекс имеет непосредственное отношение к 
национальной экономике, следовательно, рассматривается 
как показатель экономического развития всей страны.

Теория секторов, представленная в работах А. Фишера 
[26], К. Кларка [27] и Ж. Фурастье [28], рассматривает 
промышленное производство и строительство как один 
из доминирующих секторов развития территории. Как 
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элемент целостной структуры национального хозяйства 
страны строительный комплекс имеет существенное пре-
имущество для увеличения интенсивности взаимодей-
ствия участников рынка и роста экономики.

Теория экономической базы, сторонниками которой 
являются В. Зомбарт [29] и Т. Манн [30], представляет 
собой попытку определить те виды экономической дея-
тельности, которые в результате позволят усилить эконо-
мический рост территории.

Целью работы является систематизация теоретиче-
ских подходов к решению задач по развитию строитель-
ного комплекса как инструмента в контексте формиро-
вания антикризисных управленческих решений по его 
развитию.

Результаты исследования. Пространственная органи-
зация в строительстве представляет собой структурирова-
ние строительного комплекса, в котором взаимодействуют 
все участники строительного процесса. При этом здесь 
затронуты две характеристики, а именно пространствен-
ная и функциональная. Пространственная характеристика 
отражает зависимость от размещения строительного про-
изводства. Функциональная характеристика отражает вну-
треннее взаимодействие строительного комплекса.

Исследование пространственного распределения 
строительного комплекса, основанное на агрегирован-
ных показателях, способно в целостной форме описать 
динамику развития строительной системы, включая при-
родные, экономические, социальные, экологические и 
другие системы. Основываясь на обобщающих выводах 
и укрупненных оценках, можем выявить качественные 
изменения в системе, определить степень трансформа-
ции структуры строительного комплекса и ожидаемые 
результаты развития.

Результат функционирования строительного ком-
плекса тесно связан не только с его расположением в про-
странстве, новыми технологиями, но и с другими факто-
рами, а именно человеческим и физическим капиталом. 
Так, можно представить взаимосвязь структурных компо-
нентов строительного комплекса на территории (рис. 1).

Стоит подчеркнуть, что распределение строитель-
ного производства на территории будет хаотичным, если 
нет внешнего стимула для развития технологий и факто-

ров роста. Чтобы включить пространственные экстерна-
лии в модель экономического роста, необходимо решить 
такие задачи:

1) измерить степень интенсивности пространствен-
ного распределения;

2) ввести элемент пространственной интенсивности в 
агрегатную производственную функцию;

3) расширить агломерационную экономику на всю 
территорию.

Связь пространственного распределения строитель-
ного комплекса на территории согласуется с интенсивно-
стью развития территории, а также может суммировать 
несколько различных направлений исследований по эко-
номическому росту территорий.

Мировой опыт фундаментальных и прикладных раз-
работок, предоставляющий научную базу для дальней-
шего исследования по экономическому росту, включает 
несколько направлений анализа и решения задач по раз-
витию строительного комплекса. Обобщая и системати-
зируя существующие подходы к решению задач развития 
строительного комплекса, можем выделить основные 
теоретические подходы, которые формируют принципы и 
критерии его развития (табл. 1).

Под критерием развития стоит понимать признак, 
характеризующий соответствие концептуальной основы 
теории представленным положениям, а именно связно-
сти, организации, сложности, масштабности, простран-
ственному размаху, централизованности, концентрации 
преимуществ. Это позволит определить вектор дальней-
ший исследований в данном направлении.

Под принципом развития стоит понимать основопола-
гающее утверждение каждой теории развития. К основ-
ным принципам развития строительного комплекса стоит 
отнести принципы цикличности развития, простран-
ственного развития территории, мультипликационного 
эффекта, промышленного производства, доминирующего 
сектора, кластерного развития.

Дискуссионными аспектами развития строительного 
комплекса можно считать следующие положения:

1) целостность (оказывает ли изменение одного 
элемента в строительном комплексе влияние на другой 
элемент);

2) устойчивость (сохраняет ли 
структура строительного комплекса 
нормальное функционирование при 
изменениях внешних и внутренних 
факторов);

3) наблюдаемость (можно ли по 
результату деятельности полностью 
восстановить информацию о состоянии 
строительного комплекса);

4) управляемость (можно ли пере-
вести строительный комплекс из одного 
состояния в другое);

5) детерминированность (можно ли 
определить результат);

6) открытость (есть ли возмож-
ность обмена ресурсами с внешней 
средой);

7) динамичность (происходит ли 
развитие во времени при изменении 
состава входящих компонентов при 
сохранении основных функций).

В результате проведенного иссле-
дования систематизированы теоретиче-
ские подходы к решению задач по разви-
тию строительного комплекса (табл. 1).

Рис. 1. Компоненты пространственного распределения  
строительного комплекса

Источник: составлено авторами
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Таблица 1
Систематизация теоретических подходов к решению задач по развитию строительного комплекса

Автор Критерий развития Основной принцип развития
Дискуссионный аспект 

развития строительного 
комплекса

Дж. Бортс, Р. Солоу, Т. Свон, 
А. Пред, Р. Барро, К. Сала-и-
Мартин, Р. Холл, Ч. Джонс, 
Н. Манкив, Д. Ромер, Д. Вейл, 
К. Догерти, Д.В. Йоргенсон, 
Х. Зиберт, Дж. Харрис.

Связность строительного 
процесса.

Факторы, формирующие 
производственный потенциал.

Целостность строительного 
комплекса как 
строительной системы.

Н. Кондратьев, М. Туган-
Барановский, Й. Шумпетер, 
Д. Китчин, С. Кузнец, 
К. Жюгляр, А. Гельфанд, 
Дж. Кларк.

Организация строительного 
процесса.

Цикличность развития. Устойчивость взаимосвязей 
в строительном комплексе.

Г. Мюрдаль, П. Кругман, 
Э. Венаблес, М. Хендерсон, 
П. Нийкамп, О. Ричардсон, 
Дж. Фридман, А. Хиршман, 
Г. Ханин.

Сложность организованной 
структуры.

Группа факторов, влияющих 
на пространственное развитие 
строительного комплекса.

Диагностика состояния 
строительного комплекса.

Ф. Перру, Ж.Л. Будвиль, 
П. Потье, Х. Ласуэн.

Масштабность. Мультипликационный эффект 
основной отрасли.

Управляемость 
сложной системой, 
детерминированность.

А. Фишер, К. Кларк, 
Ж. Фурастье, Д. Цейтлин, 
Ф. Чарльз, Ф. Сэйбл, 
Я. Тинберген, Х. Бос.

Централизованность 
процессов развития 
строительного комплекса.

Промышленное производство 
как доминирующий сектор 
развития территории.

Динамичность развития 
строительного комплекса.

Т. Манн, П. де Ла Кур, 
В. Зомбарт

Пространственный размах. Вид экономической 
деятельности, которая в 
результате позволит усилить 
развитие территории.

Детерминированность.

А.Т.Х. Куа, А. Маршалл, 
М. Портер, Е.Дж. Фесер, 
Т. Роланд, П. Хертог, 
О. Сульве, Г. Линквист, 
Ч. Кетелс.

Концентрация преимуществ. Кластерное развитие. Сложность контроля 
за формированием и 
развитием кластеров, 
открытость.

В. Асаул, В. Анин, 
А. Безух, В. Поколенко, 
И. Бланк, П. Виленский, 
А. Воронцовский, И. Мазур, 
В. Кирнос, И. Козлова, 
А. Касич, З. Лагутина, 
В. Молодецкий, В. Онищенко, 
С. Ушацкий, В. Федоренко, 
А. Шпаков, У. Шарп, П. Массе, 
М. Денисенко, Я. Крупка, 
А. Пересада, Л. Гитман.

Финансирование 
строительных проектов.

Инвестиции. Ожидаемый результат от 
финансовых вложений, 
детерминированность.

А. Пригожин, Б. Санто, 
Б. Твисс, М. Хучек, 
М. Шабуришвили, 
Н. Журавлева, И. Балабанов, 
Т. Бурнышева, Н. Молчанов, 
Ю. Яковец, С. Валдайцев, 
Ф. Янсен, Ю. Максимов, 
А. Касич, М. Егорова, 
В. Горбулин, В. Большаков, 
Ф. Валента, Л. Волдачек, 
М. Денисенко, О. Евдоченко, 
П. Завлина, Ф. Никсон.

Использование новой 
техники, новых 
технологических процессов, 
изготовление нового 
продукта или известного 
продукта с новыми 
свойствами, использование 
новых видов сырья или 
полуфабрикатов, изменения 
в организации производства 
и его материально-
техническом обеспечении.

Инновации. Технологический прорыв, 
устойчивость.

Источник: систематизировано авторами

На основе такой систематизации можно выделить 
теоретические подходы к решению задач развития стро-
ительного комплекса (рис. 2).

Можно констатировать, что развитие строитель-
ного комплекса не может быть решено традиционными 

методами на основе сформированных дисциплинар-
ных подходов. Для достижения целей необходимо 
опираться в теоретических разработках на результа-
тивность расчетов, ресурсоемкость технологий, опе-
ративность принятия решений, активность действий, 
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мощность и мобильность оборудования, производи-
тельность.

Качественное обновление принципов развития стро-
ительного комплекса возможно путем эволюции методо-
логии, включающей увеличивающийся междисциплинар-
ный аспект.

Это вызвано такими причинами:
1) отсутствие принципов пространственного развития 

территории и возможностей для реализации сбалансиро-
ванной модели роста;

2) трудности обмена информацией, в том числе по 
вопросам эффективности практического опыта управлен-
ческой тактики;

3) отсутствием вариантов адаптации зарубежных ана-
логов для отечественных методологических разработок.

Выводы. На основе проведенного исследования 
можно сделать такие выводы.

1) Большинство представителей экономической 
мысли не рассматривает развитие строительного ком-
плекса в контексте генерирования идеи по развитию тер-
ритории.
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2) Развитие строительного комплекса призвано выя-
вить технологию процесса управления с точки зрения 
общих законов взаимодействия управляющей и управ-
ляемой подсистем, характера регулятора, типа обратной 
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Рис. 2.Совокупность теоретических подходов к решению проблем  
развития строительного комплекса территории в соответствии с целью исследования
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ  
З РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація. У статті систематизовано теоретичні підходи до вирішення завдань з розвитку будівельного комплексу. 
Обґрунтовано необхідність виявлення технології процесу управління з точки зору загальних законів взаємодії керуючої 
та керованої підсистем. Такий підхід дозволить врахувати фундаментальні риси процесу управління в будівництві і 
усунути найбільш грубі помилки в організації будівельного процесу. На основі систематизації економічних теорій зро-
стання з позиції розвитку будівельного комплексу виявлені основні критерії та принципи його розвитку.

Ключові слова: будівельний комплекс, будівництво, будівельна галузь, критерії розвитку, принципи розвитку.

SYSTEMATIZATION OF THEORETICAL APPROACHES TO SOLVING THE TASKS  
FOR THE DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION COMPLEX

Summary. The article systematizes theoretical approaches to solving problems in the development of the construction 
complex. The necessity of identifying the management process technology from the point of view of the general laws of inter-
action between the controlling and controlled subsystems is substantiated. Such an approach will allow taking into account the 
fundamental features of the management process in construction and eliminating the most blunders in the organization of the 
construction process. On the basis of systematization of economic theories of growth from the standpoint of the development of 
the construction complex, the main criteria and principles of its development are identified.

Key words: building complex, construction, construction industry, development criteria, principles of development.
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ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ ЕКОЛОГІЧНО ОБҐРУНТОВАНОГО РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ У СПІВВІДНОШЕННІ З ТЕНДЕНЦІЯМИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Анотація. У статті показано, що охорона природи стала одним з основних пріоритетів України, оскільки збережен-
ня біологічного та ландшафтного різноманіття є основою, яка забезпечує можливість будь-якого природокористування 
та розвитку суспільства. Запропоновано напрями вдосконалення механізму формування та реалізації державної еколо-
гічної політики в Україні.

Ключові слова: економіка, екологічна економіка, еколого-економічне партнерство, сталий розвиток, державна еко-
логічна політика, механізм формування та реалізації державної екологічної політики, державний екологічний моніто-
ринг, стратегічна екологічна оцінка, екологізація.

Вступ та постановка проблеми. Визначальною озна-
кою сучасного світогосподарського розвитку є глобаліза-
ція, яка супроводжується наростанням антропогенного 
навантаження на довкілля, посиленням транскордонного 
характеру екологічних проблем і наближенням цивілізації 
до критичної межі в її взаємовідносинах з природою, що 
втрачає здатність до відтворення, асиміляції та саморегу-
лювання. Глобальна екологічна криза виявляється в без-
прецедентному за масштабами й темпами нарощуванні 
згубних природотрансформаційних процесів, зокрема 
кількісному та якісному виснаженні природних ресурсів; 
скороченні площі родючих земель і лісів, розширенні зони 
пустель; зменшенні запасів прісної води, забрудненні оке-
анів; інтенсифікації природних катаклізмів, стихійних 
лих та катастроф; глобальній зміні клімату, хімічному 
та радіаційному забрудненні біосфери; руйнуванні озо-
нового шару; парниковому ефекті; зростанні генетичних 
загроз популяції в результаті збільшення радіоактивних 
відходів та формування збудників нових хворіб; незворот-
них втратах у генофонді планети у зв’язку зі зникненням 
багатьох видів тварин і рослин.

Нині Україна перебуває на вістрі екологічних проблем. 
Так, за дослідженнями Колумбійського та Єльського уні-
верситетів (США), у 2012 р. Україна посіла 102 місце 
в рейтингу за індексом екологічної ефективності EPI 
(Environmental Performance Index) серед 132 країн світу. 
Індекс кількісно оцінює екологічний стан країн за 25 кри-
теріями (від якості води й повітря до використання пести-
цидів та біологічної варіативності).

В таких умовах виникає потреба вжиття конкретних 
заходів щодо послаблення техногенного тиску на довкілля 
шляхом зменшення енерго- і матеріалоємності виробни-

цтва, активного використання вторинних ресурсів, що має 
не стратегічний, а тактичний характер, пов’язаний з лікві-
дацією технологічного відставання України від провідних 
країн світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми 
економічної глобалізації та її екологічного аспекту знайшли 
своє відображення в працях таких вітчизняних та зарубіж-
них вчених, як Т. Левіт, У. Бек, В. Погорілков, М. Чешкова, 
Б. Баді, Т. Тимофєєв. Проте залишаються дискусійними 
питання екологічних наслідків економічної глобалізації. 
Дослідженню різних аспектів взаємозв’язків економіки та 
довкілля в умовах обмеженості ресурсів та всезростаючої 
економічної діяльності присвячено роботи І. Вернадського, 
С. Подолинського, В. Вовка, І. Грабинського, Л. Мель-
ника, Ю. Туниці, В. Будкіна, О. Веклич, Б. Буркинського, 
О. Балацького та інших вітчизняних вчених. Еколого-еко-
номічні питання розглядають багато іноземних вчених, 
зокрема Ж. Ґросман, А. Крюґер, Г. Дейлі, Д. Медоуз, Б. Коу-
пленд, C. Тейлор, П. Рао, Дж. Франкель, К. МакОсленд, 
Р. Петіґ. Водночас еколого-економічні основи сталого еко-
номічного розвитку потребують додаткового дослідження, 
зокрема у сфері систематизації вже наявних напрацювань 
та втілення їх у життя. Розгляду сучасних проблем охорони 
довкілля в Україні та визначенню особливостей форму-
вання й реалізації державної екологічної політики при-
святили свої публікації такі вчені, як Д. Ляпін, А. Павлюк, 
В. Потапенко, І. Шевчук, Л. Яценко. Однак чимало питань 
визначення напрямів удосконалення механізму форму-
вання та реалізації державної екологічної політики в Укра-
їні залишаються недостатньо дослідженими.

Метою роботи є дослідження теоретичних та прак-
тичних аспектів формування моделі екологічно обґрунто-
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ваного розвитку економіки у співвідношенні з тенденці-
ями глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Нинішню 
екологічну ситуацію в Україні можна охарактеризувати 
як кризову, що формувалась протягом тривалого періоду 
через нехтування об’єктивними законами розвитку та від-
творення природно-ресурсного комплексу України. Відбу-
валися структурні деформації народного господарства, за 
яких перевага віддавалася розвитку в Україні сировинно-
видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей 
промисловості [3–7]. Екологічна складова в проекті уря-
дової програми України спрямована на максимальну еко-
логізацію української економіки та перехід до сталого 
розвитку суспільства в перспективі. Як відомо, сталий роз-
виток передбачає обов’язкову узгодженість економічного, 
екологічного та людського розвитку таким чином, щоб від 
покоління до покоління не зменшувались якість та безпека 
життя людей, не погіршувався стан довкілля, а також відбу-
вався соціальний прогрес [8; 9]. Така екологізація не може 
звужуватися до тих чи інших природоохоронних заходів. 
Її зміст і призначення полягають у превентивному захисті 
довкілля безпосередньо в рамках виробничої діяльності, 
тобто всередині економічної системи, а не за її межами. 
Отже, ефективна природоохоронна політика має здійсню-
ватися передусім у контексті соціально-економічних пере-
творень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку. 
При цьому прямі природоохоронні заходи не замінюють, 
а органічно доповнюють екологічно сприятливий режим 
господарювання [10]. У Програмі діяльності уряду це 
сприятиме раціональному використанню та відтворенню 
природно-ресурсного потенціалу, формуванню передумов 
для переходу на засади екологічного управління й сталого 
розвитку [3; 11; 12].

Глобальна екологічна криза спонукає людство до екологі-
зації всіх сфер діяльності, тому віднедавна чинник екологіза-
ції став дедалі більше актуалізуватися й набувати пріоритет-
ності в міждержавних відносинах. З розвитком цивілізації, 
бурхливим зростанням кількості населення Землі, обсягів 
виробництва та його відходів проблеми взаємин суспіль-
ства й природи дедалі більше актуалізуються. До найакту-
альніших питань життєвого середовища людства належать 
деградація довкілля, виснаження природних ресурсів та 
екологічна безпека. Ці чинники набули особливого значення 
наприкінці XX – початку XXI ст. У багатьох країнах дегра-
дація біосфери призвела до великомасштабних природних 
катаклізмів, погіршення якості життя та здоров’я громадян.

Указом Президента України від 12 січня 2015 р. 
№ 5/2015 схвалено Стратегію сталого розвитку «Укра-
їна – 2020». Метою Стратегії є впровадження в Україні 
європейських стандартів життя та вихід країни на про-
відні позиції у світі. Першочерговою є реалізація таких 
реформ і програм [5]:

– реформа системи національної безпеки та оборони;
– оновлення влади та антикорупційна реформа;
– судова реформа;
– реформа правоохоронної системи;
– децентралізація та реформа державного управ-

ління;
– дерегуляція та розвиток підприємництва;
– реформа системи охорони здоров’я;
– податкова реформа;
– програма енергонезалежності;
– програма популяризації України у світі, а також 

просування інтересів України у світовому інформацій-
ному просторі.

Таким чином, господарське освоєння природних 
територій приводить до формування нового середовища 

шляхом проникнення виробничих елементів в природне 
середовище, що викликає його перебудову. Стратегія ста-
лого розвитку передбачає право на здорове та повноцінне 
життя людини в гармонії з природою. Забезпечення цього 
вимагає зміни стереотипів цінностей, гуманізації суспіль-
ства, активізації соціальної політики, забезпечення соці-
альних гарантій населенню, посилення ролі об’єднань 
громадян, ділових та наукових кіл [3; 8].

Концепція раціонального природокористування та 
екологізації економіки України має ґрунтуватись на роз-
витку екологічного менеджменту, який базується на таких 
засадах:

1) пріоритетність ідеї сталого розвитку в контексті 
поєднання економічної та екологічної безпеки країни та її 
регіонів;

2) системність і комплексність здійснення стратегії 
розвитку системи екологічного менеджменту як якісно 
нової ідеології управління національним господарством, 
головної ідеї екологізації економіки;

3) наступність у розвитку екологічного менеджменту 
духовних екологічних цінностей, системи екологічного 
виховання й освіти, культурної спадщини; тільки таким 
чином Україна зможе інтегруватись у світовий економіч-
ний простір, забезпечити гідний рівень економічної та 
екологічної безпеки й добробуту її населення [1; 3].

За наявності значної кількості екологічних проблем до 
національних пріоритетів екологізації економіки та раціо-
нального використання природних ресурсів зараховують:

– формування збалансованої системи природокорис-
тування й адекватної перебудови виробничого потенціалу 
національної економіки;

– екологізацію технологій в промисловості, енер-
гетиці, будівництві, сільському господарстві та на тран-
спорті;

– забезпечення біологічного та ландшафтного різно-
маніття, розвиток природно-заповідної справи [4].

Рівень економічного розвитку будь-якої країни сьо-
годні визначається не кількістю добутих або спожитих 
паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР), а ефективністю 
їхнього використання, насамперед величиною енергоєм-
ності валового внутрішнього продукту (ВВП). В Україні 
енерговитрати в собівартості товарів є критично високими, 
що є однією з причин їх низької конкурентоспроможності. 
Згідно з результатами досліджень Міжнародного центру 
перспективних досліджень потенціалу Україна є одним 
з найбільших у світі споживачів енергоресурсів на оди-
ницю валового внутрішнього продукту (коефіцієнт енер-
гоємності ВВП дорівнює 0,83–0,87 кг умовного палива/
грн.). У сучасних умовах господарювання в Україні осо-
бливо загострилась проблема покращення використання 
земельних ресурсів як основи просторового соціально-
економічного розвитку. Згідно з оцінками фахівців РВПС 
(Рада по вивченню продуктивних сил) НАН України орі-
єнтована вартість усіх природних ресурсів країни ста-
новить 5 трлн. дол. США, а основна частина цієї суми 
(близько 3 трлн.) припадає на земельні ресурси. В Укра-
їні земельні ресурси використовуються нераціонально, а 
саме водній та вітровій ерозії піддаються 15 млн. га сіль-
ськогосподарських угідь (35,2% загальної площі), дегра-
довано 60% чорноземів, економічні збитки від ерозії 
ґрунтів становлять близько 22,6 млрд. грн., в країні най-
вищі у світі показники сільськогосподарського освоєння 
та розораності (69,2% всієї земельної площі, зайнятої 
сільськогосподарськими угіддями, а з них ріллею – 54%). 
Особливо деструктивний вплив на процеси землекорис-
тування здійснюють інституціональні фактори, а саме 
відсутність сучасної системи земельного кадастру, недо-
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статня інституціональна впорядкованість комунальної 
форми власності на окремі категорії земель, розмитість 
прав та повноважень представницьких органів щодо охо-
рони та відтворення земельних ресурсів, нерозвиненість 
грошово-кредитних та фінансово-банківських інститутів, 
що опосередковують обіг сільськогосподарських угідь, 
системна розбалансованість окремих організаційно-пра-
вових форм аграрного природокористування (сільськогос-
подарські кооперативи, господарства громадян), що поси-
люють розбалансованість земельного потенціалу країни.

Багато населених пунктів не забезпечені очисними 
спорудами, а ті, що функціонують, належним чином не 
експлуатуються. Очисні споруди промислових підпри-
ємств також перебувають у занедбаному стані. В Україні 
більшість басейнів річок можна віднести до забруднених 
і дуже забруднених, близько 25–30% питної води з при-
родних водойм на 12,5% не відповідають санітарним 
нормам, високими є витрати під час транспортування, 
низька ефективність очистки промислових і стічних вод, 
що призводить до бактеріологічного та хімічного забруд-
нення головних річок України. Україна має значні запаси 
мінерально-сировинних ресурсів, які є надзвичайно важ-
ливою складовою інвестиційного клімату України, тому її 
потенціал має розвиватися та більш ефективно працювати 
над прискоренням соціально-економічного розвитку кра-
їни. Отже, сучасна еколого-економічна ситуація в Україні 
є складною. Необхідні розробка та реалізація дієвої еко-
логічної політики як на державному рівні, так і в регіонах, 
що будуть базуватись на світовому досвіді та фінансува-
тись за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх джерел.

Екологізація економіки України буде ефективною, 
якщо під час її формування та реалізації послідовно й до 
кінця буде витриманий критерій реальності. На жаль, між 
законодавчо-нормативним забезпеченням цього процесу 
та його практичною реалізацією зберігається ще досить 
велика дистанція. З урахуванням процесів екологіза-
ції суспільного життя має будуватися тактика природо-
охоронних дій на найближчі роки [3; 4]. Головна її мета 
полягає в тому, щоби в процесі економічного розвитку 
не допустити погіршення екологічної ситуації та сфор-
мувати ринок екологічних послуг України. Такий ринок 
разом з екополітикою вимагає внесення певних коректив 
у процеси подальшої екологізації економіки:

– своєму прямому призначенню має відповідати 
механізм екологічної відповідальності суб’єктів господа-
рювання за стан довкілля, який побудований на принципі 
«забруднювач платить»;

– першочергової уваги заслуговує питання пошуку 
дієвих засобів імплементації екологічних благ у систему 
суспільних цінностей; екологічно безпечне середовище в 
людській свідомості має посісти чільне місце поряд з тра-
диційними матеріальними та духовними потребами [2; 3];

– у складних економічних умовах актуальним є 
питання запровадження ефективних механізмів стиму-
лювання підприємницьких структур та приватного біз-
несу до участі у вирішенні екологічних проблем; у цьому 
напрямі необхідно встановити правила розподілу відпові-
дальності між державними органами та приватизованими 
підприємствами за вже завдані збитки навколишньому 
середовищу; екологічний фактор має знайти відобра-
ження у вартості об’єктів, які приватизуються, з метою 
вжиття необхідних природоохоронних заходів [5];

– назріла необхідність створити ефективні механізми 
встановлення суб’єктів відповідальності за екологічні 
порушення минулих років, а також розподілу зобов’язань 
щодо їх ліквідації та відшкодування нанесених збитків;

– важливою формою активізації екологічної політики 
мають стати регіональні екологічні програми [1].

Висновки. Нині суспільство має реальну можливість 
переломити негативні тенденції та здійснювати радикальне 
поглиблення ринкових реформ, зокрема через урахування 
екологічного чинника. Це передбачає реалізацію політики 
цілеспрямованого сприяння розвитку ефективних вітчиз-
няних виробництв, становленню національного екока-
піталу, активній підтримці створення в Україні сучасної 
конкурентоспроможної екологічно безпечної економіки. Її 
формування вимагає насамперед активізації ролі держави 
у цьому напрямі із залученням усього арсеналу ринкових 
інструментів за одночасного активного здійснення інсти-
туціональних перетворень, спрямованих на зростання 
ефективності та конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств. Необхідними є встановлення ефективної сис-
теми контролю за діяльністю природних монополій, роз-
роблення механізмів адаптації міжнародних вимог щодо 
оздоровлення навколишнього природного середовища та 
втілення їх у національних природоохоронних стандартах.
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ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  
В СООТНОШЕНИИ С ТЕНДЕНЦИЯМИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В статье показано, что охрана природы стала одним из основных приоритетов Украины, поскольку со-
хранение биологического и ландшафтного разнообразия является основой, которая обеспечивает возможность любого 
природопользования и развития общества. Предложены направления совершенствования механизма формирования и 
реализации государственной экологической политики в Украине.

Ключевые слова: экономика, экологическая экономика, эколого-экономическое партнерство, устойчивое развитие, 
государственная экологическая политика, механизм формирования и реализации государственной экологической по-
литики, государственный экологический мониторинг, стратегическая экологическая оценка, экологизация.

MODEL ENVIRONMENTALLY SOUND ECONOMIC DEVELOPMENT  
IN CORRELATION WITH THE GLOBALIZATION TREND

Summary. The article states that the modern state of the environment requires formation of ecological awareness of indi-
viduals and society. In the article it has been shown that the protection of nature is one of the main priorities in Ukraine, since the 
conservation of biological and landscape diversity is the basis that provides the possibility for nature management and society 
development.

Key words: ecologization of economics, ecological economics, sustainable development, ecologic and economic partner-
ships, triad, state ecological policy, mechanism of forming and realization of state ecological policy, state ecological monitoring, 
strategic environmental assessment.

УДК 330.34 (77)

Іршак О. С.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри банківського і страхового бізнесу
Львівського національного університету імені Івана Франка

Головнюк Ю. І.
магістр

Львівського національного університету імені Івана Франка

Irshak O. S.
Ph. D. Assistant Professor at Department of Banking  

and Insurance Business
Ivan Franko National University of Lviv

Holovniuk Yu. I.
Master

Ivan Franko National University of Lviv

АНТИКРИЗОВЕ ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ  
ТА ЙОГО СТРУКТУРА

Анотація. У статті досліджено поняття антикризового податкового регулювання фінансового сектору. Виявлено 
основні інструменти впливу на оподаткування фінансового сектору. Визначено зв’язок між суб’єктом та організацій-
ною структурою антикризового податкового регулювання. Наведено структуру антикризового податкового регулюван-
ня фінансового сектору в Україні.

Ключові слова: фінансовий сектор, антикризове податкове регулювання, податок, податкові пільги, податковий 
кредит, оподаткування фінансового сектору, структура антикризового податкового регулювання фінансового бізнесу.

Вступ та постановка проблеми. В умовах ринкових 
відносин основним завданням суспільства є питання роз-
витку держави, покращення умов проживання, соціаль-
ного захисту громадян, зміцнення фінансового сектору в 
країні. Однією з причин створення соціальної та еконо-
мічної кризи в державі є те, що недооцінюється державна 
роль у регулюванні діяльності підприємств як потужних 
інструментів впливу на весь фінансовий сектор України. 
Вирішити цю задачу можна через систему ефективного 
оподаткування. У сучасних умовах фінансовий сектор 

України не виконує функцію фінансового забезпечення 
стійкого економічного зростання належним чином. Спо-
стерігаються недостатні обсяги, короткостроковість та 
неконкурентні ставки кредитування бізнесу порівняно з 
європейськими умовами, недосконала система захисту 
прав кредитора, вкладника та інвестора, низький рівень 
стійкості фінансового сектору докризових явищ унаслі-
док недостатньої капіталізації, відсутність необхідних 
інституціональних умов для розвитку фондового ринку 
та фінансових інструментів, недосконалість аналізу, оці-
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нювання, прогнозування ризиків та управління стійкістю 
фінансової системи загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження питань антикризового податкового регулювання 
у фінансовому секторі розглядали такі вчені, як Т.І. Єфи-
менко [1] та М.В. Романюк [4]. Податкові механізми й 
важелі антикризової політики держави вивчено в працях 
О.В. Філатової [5] та інших науковців.

Метою роботи є визначення сутності поняття анти-
кризового податкового регулювання фінансового сектору, 
вивчення його структурних елементів (механізму) з точки 
зору виникнення кризових явищ.

Результати дослідження. Протягом останніх два-
дцяти років фінансовий сектор динамічним чином розви-
вався під впливом світових та регіональних інтеграційних 
процесів, у постсоціалістичних країнах сформувалися 
нові фінансові інститути. Стрімке розширення Європей-
ського Союзу, утворення Єврозони супроводжувалися 
становленням нової фінансової архітектури, розбудовою 
наднаціональних координаційних та регулюючих моне-
тарних і фіскальних механізмів [1, с. 11].

Антикризове податкове регулювання фінансового 
сектору полягає в раціональному та цільовому викорис-
танні податкових інструментів державою для покращення 
добробуту країни. Для досягнення цього результату слід 
застосовувати засоби податкової політики, де беруться 
до уваги саме мотивація учасників ринкових відносин до 
виконання завдань, що стоять перед економікою держави. 
Так, наприклад, зміна встановлених податковим законо-
давством норм амортизації основних засобів спричиняє 
реінвестування одержаного прибутку та нарахованих 
за новими, вищими ставками амортизаційних відраху-
вань в оновлення матеріально-технічної бази виробни-
цтва, застосування інноваційних технологій. Наслідки 
цього процесу з точки зору фіскальної функції податків у 
коротко- та довгостроковому періодах мають різну спря-
мованість. Якщо в короткостроковому періоді внаслідок 
зростання амортизаційних відрахувань зменшуються 
надходження до бюджету податку на прибуток, то в дов-
гостроковому періоді зростання обсягів виробництва, 
відповідно, валового доходу суб’єктів господарювання 
приводить до збільшення податкових надходжень [3].

На нашу думку, антикризове податкове регулювання 
фінансового сектору – це управління системою оподат-
кування, яке характеризується заходами для запобігання 
кризових ситуацій в державі та збільшення темпів еконо-
мічного зростання за рахунок введення певних методів 
оподаткування, таких як податкові санкції, сплата подат-
ків та їх правильне регулювання на рівні підприємства й 
держави. Вважаємо, що це також заходи, методи та інстру-
менти управління, за допомогою яких здійснюється вплив 
на всі ланки в державному секторі економіки, а також 
врегулювання економіки як колективних, так і суспільних 
інтересів, виявлення всіх можливих ризиків у податковому 
законодавстві, виправлення помилок та досягнення постав-
лених цілей за рахунок менших витрат та більших вигід як 
для держави, так і для населення. Адже однією з основних 
функцій антикризового податкового регулювання фінансо-
вого сектору держави є задоволення потреб споживачів.

Під основним змістом антикризового податкового 
регулювання розуміються принципи своєчасності вияв-
лення та реагування на негативні процеси. Проте, крім 
того, таке регулювання спрямовується як на фінансо-
вий сектор, так і на явища, що відбуваються в результаті 
впливу цього сектору на всю національну економіку.

Нарощення кризових явищ спричиняє необхідність 
саме податкового стимулювання, що реалізується за допо-

могою системи інструментів, серед яких слід назвати 
маніпулювання податковими ставками, перегляд складу 
платників, податкової бази, надання податкових пільг. 
При цьому найуживанішими є такі інструменти, як дифе-
ренціація податкових ставок та пільговий режим оподат-
кування. Вони можуть застосовуватись і до певних видів 
діяльності, і до окремих галузей [3].

Структура антикризового податкового регулювання 
фінансового сектору – це сукупність всіх елементів подат-
кової системи, які взаємодіють між собою та злагоджено 
працюють, щоб досягти найвищих економічних показ-
ників в умовах ринкових відносин, щоб уникнути всіх 
можливих втрат (майнових, фінансових, втрати клієнтів, 
інвесторів, партнерів, іміджу тощо) та отримати макси-
мальний прибуток в діяльності фінансових установ.

Детальніше структуру антикризового податкового 
регулювання фінансового сектору розглянуто на рис. 1.

Важливим є те, що об’єктом регулювання антикри-
зового податкового регулювання фінансового сектору 
економіки є діловий цикл. Кожне підприємство та кожна 
держава включають зміни, які відбуваються циклічно, 
тобто спостерігаються періодичні процеси падінь та зле-
тів. Фаза кризи є одним з періодів розвитку економіки. 
Саме тому до основних завдань антикризового податко-
вого регулювання відносять виявлення та своєчасне реа-
гування на зміни цієї фази в економіці країни.

До основних інструментів впливу антикризового 
податкового регулювання фінансового сектору відно-
сяться податки, мито, податкові пільги, податковий кредит.

Податок – це обов’язковий платіж, що стягується орга-
нами державної влади різних рівнів з юридичних осіб та 
фізичних осіб з метою фінансового забезпечення діяль-
ності держави [5].

Мито – це непрямий податок, різновид митних пла-
тежів, який накладається на товари, що переміщуються 
через митний кордон, тобто ввіз/вивіз чи транзит.

Податкові пільги – передбачене податковим та мит-
ним законодавством звільнення платника податків від 
обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, 
сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наяв-
ності підстав [2].

Податковий кредит – це сума (вартість) витрат, понесе-
них платником податку – резидентом у зв’язку з придбан-
ням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або 
юридичних осіб протягом звітного року (крім витрат на 
сплату податку на додану вартість та акцизного податку), 
на суму яких дозволяється зменшення суми його загаль-
ного річного оподатковуваного доходу, одержаного за 
наслідками такого звітного року, у випадках, визначених 
Законом [2].

Слід розуміти, що інструменти впливу податкового 
регулювання фінансового сектору на стан кризи в еко-
номіці країни не завжди мають оперативний характер, 
швидше за все, вони є стратегічними. Зрозуміти це можна 
через те, що антикризове податкове регулювання фінан-
сового сектору здійснює кілька функцій. Функції анти-
кризового податкового регулювання фінансового сектору 
розуміються як певні дії в певні етапи.

Перша функція, а саме передкризове регулювання, 
розуміється як діяльність фінансового сектору в період, 
коли всі економічні чинники спрямовуються на утворення 
кризи, де при цьому необхідно «витягувати» ситуацію 
на кращий рівень. Друга функція, а саме регулювання в 
умовах кризи, є такою діяльністю фінансових установ, 
яка намагається залишатись на плаву з тими ж економіч-
ними показниками, як і в умовах нормальних ринкових 
відносин та просто не збанкрутувати в умовах конкурен-
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ції. Третя функція, а саме регулювання процесів виходу 
з кризи, полягає в такій діяльності, щоб спрямувати всі 
зусилля на покращення своїх економічних показників та 
вийти на кращий рівень функціонування. Четверта функ-
ція, а саме стабілізація економічної ситуації, є діяльністю 
фінансових установ, яка вже під час покращення фінансо-
вих показників намагається залишитись на тому ж рівні 
або виходити на вищі показники.

Всі функції антикризового податкового регулювання 
фінансового сектору повинні взаємодіяти в сукупності з 
іншими функціями для того, щоб утворити єдину систему 
регулювання. При цьому діятиме взаємозв’язок на всіх 
рівнях регулювання держави, тому ефективність управ-
ління буде кращою.

Розрізняють як зовнішні, так і внутрішні чинники 
впливу на податкове регулювання. До зовнішніх чинни-
ків належать ті, які опосередковано стосуються діяльності 
фінансових установ, банків, страхових компаній, ломбар-
дів, тобто ті, які перебувають поза зоною цих установ та 
не можуть контролюватись ними. Це можуть бути зако-
нодавчі акти, укази Президента, рішення Верховної Ради, 
економічні кризи тощо.

До внутрішніх чинників належать ті, які прямо зале-
жать від діяльності установ у фінансовому секторі та 
можуть ними контролюватись. Це можуть бути рішення 
керівництва щодо розподілу прибутку та використання 
майна, своєчасна виплата податків, реагування на санкції 
та податкові правопорушення тощо.

На нашу думку, ці чинники мають вагомий вплив на 
антикризове податкове регулювання фінансового сектору, 
адже якщо на них не реагувати, то можна згубити цю 

діяльність тієї ж страхової компанії чи банку, отримавши 
величезні збитки через несвоєчасну несплату, втрату клі-
єнтів та їх довіри, порушення репутації, зрештою, втрату 
ліквідності та банкрутство.

Антикризове податкове регулювання економіки має 
ґрунтуватись на засадних принципах державного регулю-
вання економіки країни. До них належать [4]:

1) принцип цілеспрямованості, за якого податкове 
регулювання з боку держави має спрямовуватися на 
досягнення конкретних цілей (подолання кризи, мініміза-
ція витрат, викликаних кризовою ситуацією);

2) принцип комплексності, за якого наявна необхід-
ність використання всіх важелів впливу, інструментів, які 
є в арсеналі податкового механізму регулювання;

3) принцип наукової обґрунтованості, за якого здій-
снюється державне податкове регулювання на підставі 
реальних показників стану та фінансових можливостей 
національної економіки.

4) принцип пріоритетності, за якого виділяються 
основні соціально-економічні проблеми розвитку країни.

На нашу думку, до принципів антикризового подат-
кового регулювання все ж таки можна додати принцип 
ефективності, тобто принцип, в основі якого лежить 
забезпечення позитивного ефекту сплачених податків до 
їх цільового використання. Адже таке регулювання фінан-
сового сектору повинне забезпечувати ефект добробуту й 
можливість протидіяти кризовим явищам навколишнього 
середовища.

Звідси випливає, що суб’єкт та організаційна струк-
тура антикризового податкового регулювання фінансо-
вого сектору в Україні є взаємопов’язаними.

Рис. 1. Структура антикризового податкового регулювання фінансового сектору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антикризове податкове регулювання фінансового сектору 

Об’єкти податкового регулювання: матеріальні блага фізичних і 
юридичних осіб; діловий цикл. 

 

Інструменти впливу на податкове регулювання: податки, мито, 
податкові пільги, податковий кредит. 
 

Суб’єкти податкового регулювання: держава (органи влади, які 
встановлюють та регулюють механізм оподаткування), державні 
податкові органи (податкові адміністрації). 

Функції податкового регулювання: передкризове регулювання, 
регулювання в умовах кризи, регулювання процесів виходу з кризи, 
стабілізація економічної ситуації. 
 

Принципи цілеспрямованості, комплексності, наукової обґрунтованості. 

Чинники впливу на податкове регулювання: зовнішні, внутрішні. 
 

Методи податкового регулювання: рівне оподаткування, пропорційне 
оподаткування, прогресивне оподаткування, регресивне оподаткування, 
змішане оподаткування. 
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До методів оподаткування відносять такі [2].
1) Рівне оподаткування – метод оподаткування, за 

якого однакова сума податку встановлюється для кожного 
платника податків. Подібний метод припускає подушне 
оподаткування, тобто найбільш стародавній та простий 
вид оподаткування. Цей метод не враховує майнове ста-
новище платника податків, тому застосовується лише у 
виключних випадках (цільові податки).

2) Пропорційне оподаткування – метод оподаткування, 
за якого встановлюється стабільна ставка незалежно від 
збільшення об’єкта оподаткування. Прикладом пропорцій-
ного оподаткування є податок на прибуток підприємств.

3) Прогресивне оподаткування – метод оподатку-
вання, за якого в разі зростання податкової бази збільшу-
ється ставка податку. Вибір прогресивного оподаткування 
заснований на визначенні дискреційного доходу, тобто 
вільного доходу, використання якого визначається пере-
важно інтересами платника.

4) Регресивне оподаткування – метод, за якого під час 
зростання податкової бази відбувається скорочення роз-
міру ставки. У цьому разі податкові стягнення пропорційні 
збільшенню оподаткованого об´єкта. В економічному 
розумінні регресивними є непрямі податки (акцизний збір, 
податок на додану вартість), оскільки за самою своєю під-
ставою непрямі податки, що справляються зі споживання, 
мають поголовний характер, тобто не розрізняють, хто 
споживає, чи може він бути визнаний податним суб’єктом.

5) Змішане оподаткування – метод, що передбачає 
поєднання окремих елементів зазначених вище методів 
оподаткування. Відбувається начебто дроблення податко-
вого об’єкта, за якого для окремих його елементів вико-
ристовують різні методи оподаткування.

На нашу думку, антикризове податкове регулювання 
пов’язане з багатьма елементами, які працюють в унісон 
для покращення рівня життя та прожиткового мінімуму. 
Вибравши той чи інший метод оподаткування, за правиль-
ного використання податкових інструментів в діяльності 
фінансових установ можемо вести достойну конкурентну 
боротьбу на ринку й отримувати пристойні прибутки за 
рахунок сталого механізму антикризового податкового 
регулювання.

Податкове регулювання в системі антикризової еконо-
мічної політики в державі є однією із найбільш усклад-
нених складових загальної системи податкових право-
відносин. У цій системі воно зіставляється не лише зі 
вподобаннями щодо бюджету, але й з інтересами платни-
ків податків. Основною метою податкового регулювання 
є регулююча функція податків. Це пояснюється тим, що 
такий процес одночасно впливає на стан податкової полі-
тики та його економічний рівень країни загалом.

Найкраще сутність антикризового податкового регу-
лювання передають принципи своєчасного виявлення та 
реагування на негативні чинники навколишнього серед-
овища. Проте, крім того, таке управління спрямовується 
як на фінансовий сектор, так і на процеси, що утворю-
ються в результаті впливу цього сектору на всю націо-
нальну економіку.

Податкові пільги часто використовуються для досяг-
нення основних пріоритетів, тобто розвитку науково-тех-
нічного прогресу та зміни в організаційній структурі в 
економіці.

Оподаткування фінансового сектору є складовою 
загальної системи оподаткування. Під податковим регу-
люванням фінансового сектору розуміються чітко визна-
чені за цілями й очікуваними результатами зміни в системі 
його оподаткування, котрі пов’язуються з необхідністю 
[1, с. 11]:

– реагування на явища й процеси, що відбуваються в 
цьому секторі;

– попередження негативних явищ та процесів, які 
можуть відбутися в секторі;

– сприяння посиленню, розвитку певних явищ та 
процесів, котрі вже спостерігаються або є бажаними у 
фінансовому секторі.

Для досягнення відповідного рівня регулювання 
податковою системою у фінансовому секторі необхідно 
впорядкувати цю систему за рахунок Податкового кодексу, 
де основні положення відповідають основній стратегії 
утворення нових реформ щодо регулювання системи опо-
даткування в Україні.

До них належать [3]:
– вдосконалення процедур адміністрування платежів;
– запровадження стимулів для модернізації основних 

фондів шляхом звільнення від оподаткування частини 
прибутку, що спрямовується на реінвестування та збіль-
шення груп основних фондів із запровадженням відповід-
ної диференційованої шкали норм амортизації;

– відновлення дії податкових векселів для товарів 
«критичного імпорту»;

– створення умов для розвитку малого й середнього 
бізнесу;

– диференціація механізмів оподаткування операцій 
банківських установ залежно від видів операцій кредиту-
вання;

– запровадження оподаткування лізингових операцій 
за прогресивною шкалою залежно від ставок лізингу;

– вдосконалення системи рентних платежів у сфері 
надро- та природокористування;

– підвищення ставок акцизного збору до макси-
мально можливого економічно обґрунтованого рівня;

– вдосконалення системи соціальних внесків шляхом 
запровадження єдиного соціального внеску з диферен-
ційованою ставкою; введення зниження ставки єдиного 
соціального внеску для роботодавців, що збільшують 
кількість найманих працівників без зниження рівня заро-
бітних плат.

Особливістю використання податків є те, що навіть 
тут є можливість прогресу за рахунок отримання певних 
пільг та суттєвого зменшення податкового тиску від зако-
нодавства. Держава має можливість коригувати й чинити 
вплив на кон’юнктуру за рахунок допоміжних податкових 
пільг у різних галузях господарювання.

Використання пільг щодо системи оподаткування дає 
можливість отримати темп приросту своїх прибутків в 
декілька разів. Також можна суттєво зменшити величину 
витрат на одиницю продукції, що зекономить кошти й дасть 
можливість збільшити реалізацію товарів та послуг за раху-
нок можливого оновлення технічного забезпечення. Також є 
зворотна медаль, де зростання частки сплати податків при-
веде до росту цін та зменшення обсягів виробництва.

Висновки. Антикризове податкове регулювання фінан-
сового сектору здійснюється безперервно в усіх фазах еко-
номічного циклу в рамках економічної стратегії фінансо-
вих установ. Недооцінка ролі антикризового податкового 
регулювання в економічній стратегії банків, фінансових 
компаній, страхових компаній, інвестиційних фондів, кре-
дитних спілок та інших фінансових установ приводить до 
безсистемності прийняття управлінських рішень, їх ситуа-
тивного та слабкого впливу на ринку. Використання подат-
кових механізмів прямо залежить від вибраного методу 
оподаткування та рівня, на якому це відбувається, можли-
вих пільг та санкцій, тобто за правильного використання 
всіх цих елементів можна уникнути можливої кризи й 
досягти кращого розвитку фінансового сектору.
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АНТИКРИЗИСНОЕ НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА  
И ЕГО СТРУКТУРА

Аннотация. В статье исследовано понятие антикризисного налогового регулирования финансового сектора. Вы-
явлены основные инструменты влияния на налогообложение финансового сектора. Определена связь между субъектом 
и организационной структурой антикризисного налогового регулирования. Приведена структура антикризисного на-
логового регулирования финансового сектора в Украине.

Ключевые слова: финансовый сектор, антикризисное налоговое регулирование, налог, налоговые льготы, налого-
вый кредит, налогообложение финансового сектора, структура антикризисного налогового регулирования финансового 
бизнеса.

ANTI-CRISIS TAX REGULATION OF THE FINANCIAL SECTOR IN UKRAINE AND ITS STRUCTURE
Summary. The article deals with the concept of anti-crisis tax regulation of the financial sector. The basic tools of influence 

on taxation of the financial sector are revealed. Connection is certain between a subject and organizational structure of the anti-
crisis tax regulation. The structure of anti-crisis tax regulation of the financial sector in Ukraine is presented.

Key words: financial sector, anti-crisis tax regulation, tax, tax privileges, tax credit, taxation of financial sector, structure of 
anti-crisis tax regulation of financial business.
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Анотація. У статті розглянуто складові інноваційного потенціалу підприємства, на основі факторного аналізу ви-
значено найбільш значущі показники інноваційного потенціалу, розроблено методику кількісної оцінки інноваційного 
потенціалу підприємства на основі інтегрального показника, здійснено аналіз факторів, що мають найбільший влив на 
формування інноваційного потенціалу підприємства.

Ключові слова: інноваційний потенціал, оцінка інноваційного потенціалу, промислове підприємство, інтегральний 
показник, факторний аналіз.

Вступ та постановка проблеми. Головним чинником 
економічного зростання та забезпечення належного місця 
вітчизняної економіки у світовій економічній системі є 
ефективне використання інновацій, які відіграють про-
відну роль у вирішенні економічних, екологічних, соці-
альних та культурних завдань.

У зв’язку з цим особливої актуальності набуває розгляд 
комплексу питань щодо інноваційної діяльності підпри-
ємств, зокрема інноваційного потенціалу як системного 

показника, що характеризує рівень ефективності підпри-
ємства в реалізації стратегії інноваційного розвитку.

Інноваційний потенціал визначає рівень інноваційних 
можливостей усіх суб’єктів господарської діяльності, він 
є надійним підґрунтям забезпечення ефективності іннова-
ційної діяльності підприємства. Від величини інновацій-
ного потенціалу залежить вибір стратегії інноваційного 
розвитку. Якщо підприємство має всі необхідні ресурси, 
то воно може піти шляхом стратегії лідера, розробляючи 
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та впроваджуючи принципово нові або базисні інновації, 
а якщо інноваційні можливості підприємства обмежені, 
то доцільно їх нарощувати та вибирати стратегію послі-
довника, тобто реалізовувати поліпшуючі технології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тема статті є 
актуальною, тому що в сучасних економічних умовах впро-
вадження інновації є вирішальним фактором стратегічного 
розвитку промислових підприємств. Проблемним питан-
ням оцінювання інноваційного потенціалу підприємств 
присвячено чимало праць вітчизняних та закордонних 
авторів. Принципові положення, що стосуються іннова-
цій, висвітлили О.І. Амоша, А.І. Базилевич, А.П. Вожжов, 
С.М. Ілляшенко, І.В. Колесова, О.П. Молчанова, С.В. Соро-
кіна, А.В. Сурін, Р.А. Фатхутдінов, А.М. Хімченко, О.Г. Шев-
люга та багато інших науковців. Автори здійснюють кла-
сифікацію інновацій за різними ознаками, обґрунтовують 
роль та значення інновацій для промислових підприємств, 
пропонують різні методичні підходи до оцінювання інно-
ваційного потенціалу підприємства. Однак досить багато 
важливих питань ще не отримали свого вирішення, напри-
клад досі відсутній системний підхід до оцінювання інно-
ваційного потенціалу підприємства з урахуванням різних 
його видів та факторів впливу.

Метою роботи є узагальнення та розвиток теоретич-
них і методичних підходів до оцінювання інноваційного 
потенціалу підприємств.

Результати дослідження. У дослідженні інновацій-
ний потенціал розглядається на рівні підприємства. Осно-
вними елементами предметної галузі дослідження є:

– інноваційний потенціал та його складові (інтелек-
туальний, науково-технічний, майновий, фінансовий та 
організаційний потенціал);

– оцінка інноваційного потенціалу;
– економічний розвиток підприємства залежно від 

рівня інноваційного потенціалу.
У цій роботі визначено механізм оцінювання іннова-

ційного потенціалу підприємства, структуру якого зобра-
жено на рис. 1.

Розглянемо детальніше складові інноваційного потен-
ціалу підприємства.

Одним з важливих елементів інноваційного потен-
ціалу є інтелектуальний потенціал, завдяки якому під-
приємства мають можливості формувати конкурентні 

переваги, до яких належать ідеї, кваліфікаційний рівень 
персоналу, ступінь впровадження інформаційних техно-
логій та комп’ютеризації управлінської діяльності. Інте-
лектуальний потенціал розглядається з урахуванням інте-
лектуальної власності, людських ресурсів, ринкових та 
інфраструктурних активів.

Негативні впливи на інтелектуальну складову спри-
чиняють відтік провідних висококваліфікованих пра-
цівників, зниження питомої ваги науковців та інже-
нерно-технічного персоналу, зниження винахідницької 
та раціоналізаторської активності, зниження освітнього 
рівня працівників, а особливо працівників апарату 
управління.

Для визначення рівня інтелектуальної складової інно-
ваційного потенціалу використовують такі показники:

– плинність працівників високої кваліфікації, що 
розраховується як відношення кількості працівників, що 
звільнились, до загальної кількості працівників цієї квалі-
фікації;

– питома вага інженерно-технічного персоналу та 
науковців, що розраховується як відношення їхньої кіль-
кості до всієї кількості працюючих;

– показник винахідницької (раціоналізаторської) 
активності, що визначається як відношення кількості 
винаходів (рацпропозицій) до кількості працюючих чи 
інженерно-технічних працівників;

– показник освітнього рівня, що визначається як від-
ношення кількості осіб, що мають вищу спеціальну освіту 
відповідно до профіля діяльності підприємства, до загаль-
ної кількості працюючих тощо.

Наступною складовою інноваційного потенціалу 
є науково-технічний потенціал, що є сукупністю всіх 
засобів науково-технічної діяльності та її ресурсів. Роз-
винутий науково-технічний потенціал є визначальною 
передумовою для встановлення ефективного розвитку 
міжнародних науково-технічних зв’язків. Науково-техніч-
ний потенціал включає:

– матеріально-технічну базу науки (сукупність засо-
бів науково-технічної праці, наукове обладнання й уста-
новки, експериментальні заводи, лабораторії, електронно-
обчислювальна база, інформаційне забезпечення);

– кадри наукової системи (вчені, дослідники, кон-
структори, науково-технічний персонал);

– інформаційну систему, 
яка забезпечує постійне вдоско-
налення наукових знань (наукові 
прогнози, банк патентів, автор-
ських свідоцтв, банк відомостей 
про світові досягнення в галузі 
конкретних наук), яка здатна до 
оперативної обробки інформації 
та надання її користувачу;

– організаційно-управлін-
ську підсистему (планування 
науково-дослідних і дослідно-
конструкторських робіт, їх 
фінансування, структура управ-
ління, організаційно-управлін-
ські структури наукових під-
розділів, методи управління 
науково-дослідними та дослідно-
конструкторськими роботами).

Таким чином, науково-тех-
нічний потенціал – це узагаль-
нююча характеристика рівня 
наукового забезпечення вироб-
ництва (науки, техніки, техноло-Рис. 1. Механізм оцінювання інноваційного потенціалу підприємства
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гії, інженерної справи, виробничого досвіду, можливос-
тей та ресурсів, зокрема науково-технічних кадрів), які є 
в розпорядженні підприємства для розв’язання науково-
технічних проблем [1].

Майновий потенціал підприємства – це сукупність 
засобів підприємства, які перебувають під його контр-
олем. Наявність майнового потенціалу відображається в 
бухгалтерському балансі, що дає змогу отримати інфор-
мацію про власність підприємства, його вартість, визна-
чити стійкість фінансового положення підприємства.

Майновий потенціал характеризується складом і ста-
ном активів, якими володіє та розпоряджається підпри-
ємство для досягнення своїх цілей. Під час аналізування 
майнового потенціалу розглядаються не функціональні 
характеристики, а його оцінювання у грошовій формі, 
представлене в активі балансу. Величина майнового 
потенціалу залежить від дії низки факторів, а його дина-
міка визначається фінансовими результатами, що досяга-
ються підприємством [2].

Також на результати діяльності підприємства великий 
вплив має структура основних виробничих фондів. Праг-
нення забезпечити високу частку активної частки виробни-
чих фондів може викликати порушення виробничих умов 
праці або приводить до необґрунтованого росту парку 
устаткування за рахунок старого устаткування [3]. У зв’язку 
з цим під час аналізування структури основних фондів 
необхідно враховувати віковий состав їх активної частки.

Оборотні виробничі фонди вступають у виробництво 
у своїй натуральній формі та в процесі виготовлення про-
дукції цілком споживаються, тому під час оцінювання від-
повідних компонентів економічного потенціалу підприєм-
ства оборотні фонди доцільно враховувати через вартість 
кінцевої продукції або непрямим шляхом у показниках 
ефективності виробничого процесу [3].

Фінансовий потенціал у працях багатьох вчених 
визначається як обсяг власних, позичених та залучених 
фінансових ресурсів підприємства, якими воно може роз-
поряджатися для здійснення поточних та перспективних 
витрат [4; 5]. Ці ресурси беруть участь у виробничо-гос-
подарській діяльності та залучаються до фінансування 
певних стратегічних напрямів розвитку підприємства.

Фінансовий потенціал забезпечує можливість транс-
формації ресурсного та виробничого потенціалів в резуль-
таті діяльності підприємства. Не менш важливою є його 
роль у відтворювальних процесах на підприємстві. До 
складу фінансового потенціалу включаються різні фінан-
сові ресурси, що складаються зі статутного, додаткового 
та резервного капіталів, цільового фінансування, фондів 
накопичення, оборотних активів тощо.

Таким чином, фінансовий потенціал можна визначити 
як фінансові ресурси, щодо яких виникають відносини на 
підприємстві з метою досягнення його ефективного функ-
ціонування.

Характеристика фінансового потенціалу може бути 
виконана з позиції як короткострокової, так і довгостро-
кової перспективи. У першому випадку говорять про 
ліквідність та платоспроможність підприємства, у дру-
гому – про його фінансову стійкість. Фінансовий потен-
ціал забезпечує можливість трансформації ресурсного та 
виробничого потенціалів у результати діяльності підпри-
ємства. До певної міри фінансовий потенціал виступає в 
ролі важеля, що формує механізм динамічної трансфор-
мації ресурсів у результати діяльності підприємства та 
забезпечує відтворювальні процеси на підприємстві.

Отже, фінансовий потенціал є сукупністю фінансових 
ресурсів, що перебувають у розпорядженні підприємства, 
а також можливістю, здатністю та необхідністю їх як про-

стого, так і розширеного відтворення з метою забезпе-
чення стійкого, динамічного та збалансованого розвитку 
підприємства.

Таким чином, важливим є визначення сутності та 
складових фінансового потенціалу, способів його розши-
рення та примноження, адже його потужність, ефективне 
та доцільне використання його ресурсів сприятиме подо-
ланню критичних явищ у діяльності підприємств, дава-
тиме можливості для підвищення їх конкурентоспромож-
ності та нарощування обсягів виробництва.

Останньою складовою інноваційного потенціалу є орга-
нізаційний потенціал. Його основу складає організаційний 
ресурс керівників, а саме функція повноважень, влади, 
лідерських якостей, стиля управління, що використову-
ється, та ціннісних установок. Сукупний організаційний 
ресурс загалом може бути інтегрованою сумою ресурсів 
керівництва, необхідних для досягнення цілей організації.

Оцінювання організаційного ресурсу вимагає дослі-
дження наявної системи управління, розподілу функцій 
та повноважень в її рамках, професійних та особистих 
властивостей керівників та організаційного клімату.

Формування організаційного потенціалу досягається:
– проектуванням структури підприємства як ціле-

спрямованої системи;
– організацією діяльності відповідно до встановле-

них цілей установи;
– організацією планування та інформаційного забез-

печення діяльності;
– реструктуризацією підприємства та реорганізацією 

його діяльності відповідно до зміни потреб суспільства й 
стану зовнішнього середовища;

– розвитком систем управління тощо.
Аналіз та узагальнення відомих в літературі підходів 

до визначення інноваційного потенціалу та його складо-
вих можуть бути адаптовані для оцінювання інновацій-
ного потенціалу підприємства. При цьому повинні бути 
враховані всі ресурсні складові інноваційного потенціалу, 
що були виділені вище. Кількісний інтегральний показ-
ник інноваційного потенціалу підприємства формується 
за складовими, які характеризують такі ресурси, як інте-
лектуальні, науково-технічні, майнові, фінансові та орга-
нізаційні.

У зв’язку з тим, що рівень інноваційного потенціалу 
на багатьох українських підприємствах дуже низький, 
виникає велика кількість проблем, що потребують вирі-
шення. Основні проблеми, пов’язані з оцінюванням інно-
ваційного потенціалу, відображені на карті проблем під-
приємства (рис. 2).

Першою та основною проблемою виявлено низький 
рівень ефективності діяльності підприємства та необхід-
ність його підвищення. З огляду на цю проблему виникає 
потреба підвищення рівня інноваційного потенціалу.

Реалізація інноваційної політики на підприємстві 
повинна здійснюватися з точки зору первинної значу-
щості людських ресурсів, тобто кадрів підприємства, що 
сприяють надходженню інвестицій, забезпечують нау-
ково-дослідну та дослідно-конструкторську роботу, ство-
рюють технології, поставляють інформацію, сприймають 
і здійснюють інновації.

Отже, з одного боку, потрібно організувати людський 
фактор як головну продуктивну силу для кожного кон-
кретного підприємства в рамках досягнення його цілей, 
а з іншого боку, слід сприяти самореалізації кожного пра-
цівника, перш за все тих, хто функціонально займається 
інноваційною діяльністю.

Далі виникає необхідність удосконалення методики 
оцінювання інноваційного потенціалу, що обумовлено 
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недостатньою обґрунтованістю наявних систем показ-
ників, які не дають змогу реально оцінити стан іннова-
ційного потенціалу підприємства. Отже, перш за все слід 
звернути увагу на статистичні показники, які характери-
зують господарську діяльність підприємства, а також на 
фактори, що впливають на стан та тенденції розвитку під-
приємства.

Основними показниками, які характеризують іннова-
ційні процеси підприємства, є:

– питома вага працівників, що виконують науково-
технічні роботи;

– питома вага витрат на дослідження та розроблення 
(без амортизації) в загальному обсязі витрат на інновації;

– питома вага власних інвестицій на технологічні 
інновації в загальному обсязі витрат на інновації;

– питома вага інвестицій в нематеріальний основний 
капітал в загальному обсязі інвестицій в основний капітал;

– питома вага інвестицій на інформатизацію в загаль-
ному обсязі інвестицій.

Отже, відповідно до отриманої за перерахованими 
вище показниками інформації можна зробити висновки 
про рівень інноваційної активності підприємства у дослі-
джуваний період діяльності.

Основною причиною, яка стримує інноваційну актив-
ність промислових підприємств, є передусім відсутність 
власних коштів на придбання новітньої техніки та впрова-
дження нових технологій. Інноваційній діяльності також 
заважають невдосконалена законодавча база, високий 

економічний ризик, недостатність інформації технічного 
та технологічного характеру [6].

Дослідження готовності підприємства до новацій про-
водиться на основі оцінювання його інноваційного потен-
ціалу. Форма діагностики потенціалу може залежати від 
організаційно-управлінської структури, галузевої специ-
фіки підприємства тощо.

Інноваційний потенціал підприємства включає такі 
складові, як трудовий потенціал, науково-технічний 
потенціал, майновий потенціал, фінансовий потенціал, 
організаційний потенціал. До кожної складової вибира-
ється група показників, що найбільше характеризують 
той чи інший потенціал [7]. У табл. 1 наведено групи 
показників, що характеризують трудовий, науково-техніч-
ний, майновий, фінансовий та організаційний потенціал 
підприємства.

На основі цих показників будується матриця, яка міс-
тить значення вищенаведених показників на підприєм-
ствах, що належать до однієї галузі.

Після того як буде побудована матриця, здійснюється 
формування еталона, з яким будуть робитися порівняння. 
Для цього всі розглянуті часткові показники розбива-
ються на дві групи, такі як показники-стимулятори та 
показники-дестимулятори. Для першої групи еталонним 
є максимальне, а для другої – мінімальне значення з усіх 
показників.

Для визначення інноваційного потенціалу необхідно 
використовувати інтегральний показник, який включатиме 

найбільш значущі показники 
інноваційного потенціалу. Для 
цього скористаємось факторним 
аналізом, який дає змогу оці-
нити вплив факторів на величину 
результативних показників [8].

Залежно від типу факторної 
моделі розглядають два основні 
види факторного аналізу, а саме 
детермінований та стохастич-
ний. Детермінований факторний 
аналіз є методикою дослідження 
впливу факторів, зв’язок яких з 
результативним показником має 
функціональний характер. Сто-
хастичний аналіз є методикою 
дослідження факторів, зв’язок 
яких з результативним показни-
ком є неповним, кореляційним [4].

Таблиця 1
Складові інноваційного потенціалу підприємства

Потенціал Показники
Трудовий Питома вага робітників, навчених новим професіям.

Питома вага робітників, що підвищили кваліфікацію у звітному періоді.
Науково-технічний Питома вага інвестицій у інновації в загальному обсязі інвестицій в основний капітал.

Питома вага інноваційної продукції в загальному обсязі відвантаженої продукції.
Майновий Коефіцієнт придатності основних фондів.

Коефіцієнт оновлення основних фондів.
Фінансовий Коефіцієнт фінансової стійкості.

Коефіцієнт автономії.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності.
Рентабельність сукупного капіталу.

Організаційний Питома вага підрозділів підприємства, що беруть участь в реалізації інноваційних проектів в 
їх загальній кількості.
Питома вага працівників, що беруть участь у реалізації інноваційних проектів в загальній 
кількості працівників підприємства.

Рис. 2. Карта проблем підприємства
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Якщо за функціональної залежності зі зміною аргу-
менту завжди відбуваються відповідні зміни функції, то 
за кореляційної – зміна аргументу може дати декілька зна-
чень приросту функції залежно від поєднання інших фак-
торів, що визначають цей показник.

Вихідними даними для розрахунку інтегрального 
показника інноваційного потенціалу є:

– Х1 – питома вага робітників, навчених новим про-
фесіям;

– Х2 – питома вага робітників, що підвищили квали-
фікацію у звітному періоді;

– Х3 – питома вага інвестицій на інновації в загаль-
ному обсязі інвестицій в основний капітал;

– Х4 – питома вага інноваційної продукції в загаль-
ному обсязі відвантаженої продукції;

– Х5 – коефіцієнт придатності основних фондів;
– Х6 – коефіцієнт оновлення основних фондів;
– Х7 – коефіцієнт абсолютної ліквідності;
– Х8 – коефіцієнт фінансової стійкості;
– Х9 – коефіцієнт автономії;
– Х10 – рентабельність сукупного капіталу;
– Х11 – питома вага підрозділів підприємства, що 

беруть участь в ізації інноваційних проектів в їх загальній 
кількості;

– Х12 – питома вага працівників, що беруть участь 
у реалізації інноваційних проектів в загальній кількості 
працівників підприємства.

За правилами факторного аналізу в подальших дослі-
дженнях беруть участь тільки ті фактори, які пояснюють 
не менше 75% дисперсії.

Для підприємств, що аналізуються, найбільшу значу-
щість має фактор, що пояснює більшу частину загальної 
дисперсії. Далі в цьому факторі виділяються показники, 
що мають найбільшу вагу, наприклад Х5 (коефіцієнт при-
датності основних фондів), Х7 (коефіцієнт абсолютної 
ліквідності), Х8 (коефіцієнт фінансової стійкості), Х9 (кое-
фіцієнт автономії). У зв’язку з цим цей фактор можна 
інтерпретувати як фінансовий потенціал підприємства.

Інші фактори пояснюють наступні за розміром час-
тини загальної дисперсії. Залежно від складу найбільш 
значущих показників у тому чи іншому з факторів можна 
розглядати його як організаційний, науково-технічний, 
майновий або трудовий потенціал підприємства. Напри-
клад, якщо найбільшу вагу мають такі показники, як 
Х11 (питома вага підрозділів підприємства, що беруть 
участь в реалізації інноваційних проектів в їх загальній 
кількості) та Х12 (питома вага працівників, що беруть 
участь в реалізації інноваційних проектів в загальній 
кількості працівників підприємства), то другий фактор 
характеризує організаційний потенціал.

Для оцінювання рівня інноваційного потенціалу під-
приємств доцільно використовувати підходи, які оперують 
статистичними даними, тому була розроблена методика 
кількісної оцінки інноваційного потенціалу підприємства 
на основі інтегрального та часткових показників.

Визначивши на основі факторного аналізу показники, 
які є значущими для інноваційного потенціалу підприєм-

ства, можемо оцінити його за допомогою інтегрального 
показника. Відповідно до методу багатомірного таксоно-
метричного аналізу [9] інтегральний показник визнача-
ється за такою формулою:
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де х ej  – значення j-го показника-еталона;
х ij  – значення j-го показника;
n – число показників.
Чим нижче значення показника, тим більше інновацій-

ний потенціал підприємства. Для підприємств з невисоким 
інноваційним потенціалом доцільно запропонувати такі 
заходи, як впровадження методики оцінювання іннова-
ційного потенціалу на підприємстві, залучення провідних 
фахівців з питань розроблення та впровадження інновацій.

Кількісний інтегральний показник інноваційного 
потенціалу підприємства формується за складовими, які 
характеризують такі ресурси, як трудові, науково-тех-
нічні, майнові, фінансові та організаційні (табл. 1). Ці 
часткові показники характеризують трудову, науково-тех-
нічну, майнову, фінансову та організаційну складові інно-
ваційного потенціалу підприємства.

Запропонована сукупність часткових показників була 
застосована автором для оцінювання складових іннова-
ційного потенціалу та розрахунку інтегрального показ-
ника інноваційного потенціалу підприємств Дніпропе-
тровського регіону.

Висновки. Впровадження методики оцінювання інно-
ваційного потенціалу дасть змогу підприємству оцінити 
інноваційний потенціал, підвищити його рівень, що при-
веде до росту інноваційної активності підприємства та 
його економічного зростання, а залучення провідних 
фахівців з питань розроблення та впровадження іннова-
цій сприятиме постійному розвитку підприємства в інно-
ваційному напрямі.

За допомогою факторного аналізу можна не тільки 
перевірити, чи існує залежність, але й визначити її ступінь. 
Цей аналіз дає змогу одержати інформацію про число фак-
торів у цій ситуації, їхню природу та взаємозв’язок.

Перехід до інноваційної моделі розвитку еконо-
міки – найхарактерніша ознака сучасного етапу в розви-
нутих країнах, що стає визначальним фактором еконо-
мічного зростання. Активізація інноваційного розвитку є 
одним з найголовніших факторів виживання вітчизняних 
суб’єктів господарювання в умовах жорстокої конкурент-
ної боротьби.

Саме тому підприємствам в Україні слід приділяти 
більшу увагу вивченню питань сутності та складових 
власного інноваційного потенціалу, постійно відслідкову-
вати зміни інноваційного клімату, а також систематично 
працювати над формуванням та вдосконаленням власної 
інноваційної культури. До того ж успішне управління 
інноваційним потенціалом у сучасних умовах слід розгля-
дати як умову забезпечення високого рівня конкуренто-
спроможності підприємства, а отже, його існування.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОЦЕНИВАНИЯ  
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены составляющие инновационного потенциала предприятия, на основе факторного 
анализа определены наиболее значимые показатели инновационного потенциала, разработана методика количествен-
ной оценки инновационного потенциала предприятия на основе интегрального показателя, осуществлен анализ факто-
ров, имеющих наибольшее влияние на формирование инновационного потенциала предприятия.

Ключевые слова: инновационный потенциал, оценка инновационного потенциала, промышленное предприятие, 
интегральный показатель, факторный анализ.

MECHANISM FORMATION FOR ASSESSING AN ENTERPRISE'S INNOVATION POTENTIAL
Summary. The article deals with an enterprise's innovation potential, based on the factor analysis the most significant indi-

cators of innovation potential are defined, methods of quantitative evaluation of an enterprise's innovation potential on the basis 
of the integral index are developed, analysis of the factors which influence the innovation potential formation of an enterprise 
the mast is conducted.

Key words: innovation potential, innovation potential assessment, industrial enterprise, integral index, factor analysis.
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МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ  
ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

Анотація. У статті приділено увагу формуванню та обґрунтуванню наукових рішень, спрямованих на побудову но-
вої, більш ефективної моделі управління розвитком сільських територій в Україні. Запропоновано модель оптимізації 
управління інноваційним розвитком сільських територій в Україні, що містить ключові напрями впливу на інновацій-
ний розвиток сільських територій як об’єкт управління, а також охарактеризовано вплив певних напрямів розроблення 
та впровадження інновацій на розвиток сільських територій.

Ключові слова: інноваційний розвиток, інновації, сільські території, сільське господарство, конкурентоспромож-
ність, моделювання, оптимізація.

Вступ та постановка проблеми. Сучасні глобальні 
тенденції розвитку сільського господарства – це перш за 
все значне підвищення продуктивності сільськогосподар-
ської техніки та технологій [5; 7], що обумовили карди-
нальне зменшення потреби в людській праці, мали наслід-
ком зміни в структурі зайнятості сільського населення та 

перспективах розвитку сільських територій в Україні. Зне-
цінились та продовжують знецінюватись традиційні пере-
ваги здійснення економічної активності на селі, що веде 
до посилення тенденцій урбанізації, негативно відобража-
ється як на якості та рівні життя сільського населення, так 
і на перспективах розвитку сільських територій загалом.
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За цих умов важливою науково-практичною пробле-
мою стає формування та обґрунтування наукових рішень, 
спрямованих на побудову нової, більш ефективної моделі 
управління розвитком сільських територій в Україні. 
З огляду на потребу забезпечення конкурентоспромож-
ності сільських територій як місця розміщення бізнесу 
в сучасних умовах такий розвиток має орієнтуватись на 
створення сприятливого для впровадження та поширення 
інновацій середовища, яке б мало заохочувати бізнес до 
інноваційної діяльності на селі. Це вимагає змін в системі 
управління розвитком сільських територій, зокрема її 
оптимізації, що здійснюватиметься відповідно до моделі, 
наукове обґрунтування якої є предметом дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Слід 
відзначити внесок вітчизняних дослідників у розви-
ток теорії та методології інноваційного управління, 
зокрема Б.І. Валуєва, М.В. Задорожного, О.В. Кантаєвої, 
Я.Д. Крупки, Ю.А. Кузьмінського, М.Р. Лучко, І.В. Мель-
ничука, В.О. Озеран.

Також здійснювались успішні спроби теоретичного 
осмислення та формування практичних рішень щодо 
порушеної у статті проблематики оптимізації управ-
ління розвитком територій у працях таких вчених, як 
В.М. Баутин, Ф.А. Важинський, В.Д. Залізко, І.О. Ірти-
щева, І.В. Прокоп, П.Т. Саблук, Л.О. Шепотько, М.А. Хве-
сик, В.В. Юрчишин, О.В. Яценко. Стосовно специфіки 
управління інноваційним розвитком саме в сільській міс-
цевості цікавими є роботи П.Дж. Христини, Д. Хербеля, 
Р. Халеда, Ч. Пенсі, Є. Кроулі, Н.О. Хаддад, М. Лі, Р. Халед, 
В.В. Готри, М.І. Ігнатко, О.В. Яценко, Л.І. Крачка.

Наявність та зміст великої кількості досліджень з про-
блеми інноваційного управління, стимулювання іннова-
ційного розвитку, забезпечення ефективного створення, 
впровадження та поширення інновацій свідчать не лише 
про науковий інтерес до проблем управління розвитком 
на основі інновацій, але й про відчутну потребу з боку 
суб’єктів ринкового середовища у використанні їх резуль-
татів у практиці управління, зокрема управлінні розви-
тком сільських територій.

Відзначаючи суттєвий внесок науковців у розкриття 
порушеної у статті проблематики, зазначимо, що дослі-
дження стосовно передумов створення інструментів 
стимулювання територіального розвитку села на основі 
формування сприятливого інноваційного середовища про-
водились досить обмежено. Автори показують, що спе-
цифіка розвитку сільських територій, особливості аграр-
ного бізнес-середовища й аграрного продукту як товару є 
факторами, що впливають на конфігурацію та структуру 
механізмів управління розвитком сільських територій в 
сучасних умовах, проте не пропонують досить обґрунто-
ваних моделей, на основі яких має реалізовуватись опти-
мізація системи управління розвитком сільських терито-
рій в Україні в сучасних умовах.

Метою роботи є формування моделі оптимізації 
управління інноваційним розвитком сільських територій 
в Україні з урахуванням специфіки управління інновацій-
ним розвитком сільських територій.

Досягнення поставленої мети пов’язане з необхід-
ністю докорінної зміни наявних стереотипів господарю-
вання на селі, методів та принципів управління розви-
тком сільських територій. Основою такої зміни повинні 
стати об’єктивні чинники розвитку сільських територій в 
поточній ситуації, у сучасному, глобалізованому світі під 
впливом технологічних факторів та за наявних тенденцій.

Результати дослідження. Вирішення проблеми стаг-
нації та відсутності перспектив розвитку українського 
села є можливим через застосування інструментарію 

запобігання або мінімізації впливу змін макросередовища 
на розвиток сільських територій, формування програми 
дій та організації контролю за її виконанням у рамках сис-
теми управління розвитком сільських територій в Україні, 
що стимулюватиме впровадження інновацій на найбільш 
важливих напрямах.

Сільське господарство є невід’ємною частиною 
вітчизняної економіки. Саме тому важливою, але не єди-
ною сферою, що потребує вдосконалення та суттєво впли-
ватиме на розвиток сільських територій в Україні, є сфера 
управління інноваціями в сільському господарстві [2].

Інновації можна розглядати з двох концептуальних 
позицій:

1) процес, що здійснюється за певним порядком та 
має особливості, які дають змогу інтерпретувати його з 
точки зору процесного підходу;

2) новий продукт, певне поліпшення, що є наслідком 
реалізації інноваційного процесу.

Інновації в сільському господарстві виконують важ-
ливі функції, сприяючи модернізації сільськогосподар-
ської продукції, значною мірою поліпшуючи її якість. Їх 
основою є ідеї та концепції, процес розроблення та вті-
лення, а також команда, що впроваджує нові технології та 
сучасні методи у виробництво з урахуванням переваг для 
потенційних споживачів. Такі інновації охоплюють всю 
роботу з дослідження та розроблення, пов’язану зі ство-
ренням та обґрунтуванням інноваційної ідеї, яка загалом 
закінчується реалізацією інновацій на практиці.

Сьогодні інновації є міцною основою розвитку сучас-
ної економіки [9; 10], зокрема це стосується проблеми 
розвитку сільських територій та сталого зростання сіль-
ського господарства [1; 3]. Водночас надзвичайно важ-
ливим є впровадження інновацій у сфері організації та 
управління сільським господарством [1], державного 
адміністрування на селі, а також у створенні сприятливої 
для бізнесу та життя людей в сільській місцевості інфра-
структури.

У прагненні краще використовувати потенціал роз-
витку сільського господарства доцільно докласти зусиль 
до створення нових форм конкурентних переваг роботи 
на селі.

Одним з найважливіших факторів розвитку сучасного 
села в Україні, на думку автора, можуть стати інновації, 
створення та використання яких залежить від стану, в 
якому перебувають сільські території України на даний 
момент, орієнтації на певні пріоритети розвитку, розпо-
ділу суспільних ресурсів, можливостей та проектів інф-
раструктурного розвитку країни загалом та конкретних її 
регіонів. В цьому сенсі сільські території не відрізняються 
від міських, адже вони також мають пропонувати бізнесу 
привабливі умови для старту та розміщення виробництва, 
а для працівників – прийнятний рівень та якість життя 
[10]. Певною мірою сільські території програють міським 
у цій конкурентній боротьбі, натомість важливими є вияв-
лення та задіяння потенційно результативних конкурент-
них переваг сільських територій саме для розміщення 
інноваційного бізнесу, для чого існує потреба ефектив-
ного управління розвитком сільських територій [4], його 
оптимізації, адаптації до сучасних потреб та умов.

Інноваційні процеси мають у сільському господарстві 
ті ж функції, що й в інших галузях економіки, але під час 
реалізації нових продуктів слід враховувати насамперед 
специфічний та унікальний характер сільськогосподар-
ської продукції, особливості ведення бізнесу у сільській 
місцевості. Отже, на інноваційний розвиток сільських 
територій в Україні впливає комплекс факторів, основні з 
яких можна об’єднати в такі групи [1; 8]:
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– кліматичні умови;
– економічні умови;
– маркетингові умови (попит на продукцію, виро-

блену на селі, та на діяльність бізнесу у сільській місце-
вості);

– пошук альтернативних джерел доходу.
Нововведення та нові сучасні технології стають кри-

тичним елементом у процесі прийняття управлінських 
рішень стосовно розвитку сільських територій:

1) технологічні зміни вимагають часу;
2) адаптація та прийняття нових інноваційних рішень 

часто на певному етапі негативно впливають на обсяги 
виробництва та економіку місцевості;

3) важливим є розуміння керівництвом, що інновації 
є джерелом розвитку території і впровадження техноло-
гічних змін, отже, так само інноваційними мають бути 
управлінські рішення, моделі та інструменти, що вико-
ристовуються для стимулювання розвитку сільських 
територій.

Удосконалення управління інноваційним розвитком 
сільських територій передбачає зміни, що відбуваються у 
сфері планування, зайнятості населення територій, про-
сування продукції, комунікаціях між владою та бізнесом, 
владою та населенням, управлінні знаннями. Справжнім 
викликом з точки зору впровадження інновацій у сфері 
управління інноваційним розвитком сільських територій 
в Україні є забезпечення сприйняття нових ідей, проце-
сів та поведінки в умовах села, де демографічна ситуація 
показує значне домінування населення старшого віку, що 
частіше за все не підтримує суттєвих змін у процесах 
діяльності, які стали для них звичними.

У цьому контексті важливо орієнтуватись на співп-
рацю з активною частиною населення, пошук спільних 
ідей щодо вирішення складних соціально-економічних 
проблем, формування нового погляду, нової парадигми та 
порядку вирішення проблем, способів усунення перешкод 
для творчого мислення, пошук прикладів та аналогій, які 
здатні допомогти у виявленні потенційних можливостей 
розвитку сільських територій.

На думку Н.А. Кулагіної [6], інноваційна складова 
розвитку у сільському господарстві сприяє забезпеченню 
конкурентоспроможності продукції, виробленої на селі, 
за рахунок розроблення та впровадження інновацій. 
Дослідник виділяє такі групи інновацій [6]:

– інновації організаційно-управлінські;
– інновації виробничі-технологічні;
– інновації селекційно-генетичні;
– інновації соціально-екологічні.
Загалом можна погодитися з позицією Н.А. Кулагіної, 

але вважаємо, що необхідно доповнити означений перелік 
такими групами, що є важливими не лише для розвитку 
аграрного бізнесу на селі, але й для забезпечення умов 
життя населення та розвитку бізнесу в сільських тери-
торіях. Такими додатковими групами є інфраструктурні 
інновації, інформаційно-комунікаційні інновації.

На рис. 1 представлено сформовану автором статті 
схему моделі оптимізації управління інноваційним розви-
тком сільських територій в Україні.

Інновації у сфері управління розвитком, реалізовані 
відповідно до запропонованої моделі, можуть забезпе-
чити конкретні сільські території довгостроковими кон-
курентними перевагами та стимулювати їх розвиток, або 
принаймні стримувати «стагнацію» села. Ці нововве-
дення дадуть перевагу, якщо буде виконано хоча б одну 
з трьох умов.

1) Управління розвитком сільських територій буде 
засноване на інноваційних принципах, які підривають 

непорушність традиційних поглядів на село як серед-
овище розміщення робочої сили для забезпечення потреб 
сільського господарства у низькокваліфікованих трудових 
ресурсах.

2) Управління розвитком сільських територій буде 
засноване на застосуванні системних рішень, що охоплю-
ють багато процесів та методів.

3) Управління розвитком сільських територій буде 
частиною постійної інноваційної програми, в якій з 
часом створюватиметься, накопичуватиметься та реа-
лізовуватиметься потенціал сталого розвитку сільських 
територій країни загалом.

В разі управління розвитком сільських територій 
йдеться про орієнтацію на зміни у сфері місцевого само-
управління та адміністрування, в організаційній струк-
турі, способах управління (скорочення бюрократії) та 
спосіб обслуговування й забезпечення потреб населення 
та бізнесу.

В інноваційному менеджменті сільської території 
слід застосовувати комплексний підхід, який означає, що 
реорганізація системи управління потребує об’єднання 
та гармонізації багатьох факторів успіху, а саме лідер-
ства, структури організації, процесів, інфраструктури 
(включаючи технології), людські ресурси (включаючи 
стимулювання дій та змін у поведінці працівників: від 
бюрократів до керівників).

Підтримка розвитку інноваційної діяльності за пев-
ними напрямами дає змогу отримати певний конкретний 
ефект, важливий для забезпечення розвитку сільських 
територій. Напрями інноваційної активності та види очі-
куваного від їх реалізації ефекту згруповано автором у 
табл. 1.

Визначальним вектором інноваційного розвитку села 
за сучасних умов є розвиток інфраструктури у сільській 
місцевості, що забезпечує не лише транспортні комуніка-
ції, доступ до товарів та послуг, але й можливість вико-
ристовувати та обробляти інформацію. Отже, важливими 
компонентами управління інноваційним розвитком сіль-
ських територій має стати побудова ефективної інформа-
ційної інфраструктури, забезпечення доступу бізнесу та 
населення на селі до Інтернету. Для повноцінного досяг-
нення цієї мети слід вживати заходів, які згруповані за 
такими напрямами:

– поліпшення умов економічної діяльності на селі 
та умов життя сільського населення шляхом зменшення 
законодавчих та адміністративних обмежень викорис-
тання ІТ-інфраструктури для ведення бізнесу, отримання 
знань, реалізації інноваційних ідей;

– представлення діяльності органів державного 
управління через забезпечення легкого доступу до публіч-
ної інформації.

В разі сільських територій продуктові інновації, які 
можуть суттєво вплинути на розвиток цих територій, 
включають модифікацію, вдосконалення адміністратив-
них послуг, що надаються бізнесу та населенню на цій 
територій. Завдання управління інноваційним розвитком 
полягає в тому, щоб забезпечити клієнтів новими можли-
востями, тоді можуть мати велике значення електронні 
послуги, що суттєво спрощують роботу на селі та вима-
гають зменшення участі людини та витрачання нею часу.

Однак для впровадження сучасних технологій на селі 
потрібна сучасна апаратна платформа, придбання необ-
хідного програмного забезпечення та організація тре-
нінгів для підвищення компетентності посадових осіб. 
Сучасні технології повинні допомогти підвищити ефек-
тивність функціонування державного управління та само-
врядування.
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Таблиця 1
Напрями розроблення та впровадження інновацій та їх значення для розвитку сільських територій

Напрями розроблення  
та впровадження інновацій Важливість для розвитку сільських територій

Впровадження сучасних технологій. Розвиток інфраструктури та підвищення продуктивності праці на селі.
Зміни у способах управління людськими 
ресурсами.

Більш ефективні системи мотивації та стимулювання, підвищена ефективність 
роботи та здатність людських ресурсів сприймати й впроваджувати інновації.

Навчання, орієнтоване на засвоєння новітніх 
знань та навичок.

Підвищення кваліфікації та продуктивності праці людських ресурсів на 
селі, виявлення навичок створення інновацій та креативності.

Зміни в організаційній структурі управління 
розвитком сільських територій.

Більша гнучкість, адаптивність до мінливих умов середовища та 
ефективність системи інноваційного розвитку сільських територій.

Інформатизація. Швидший доступ до інформації, економія часу на виконання функцій, які 
можуть бути автоматизовані.

Джерело: розроблено автором

Рис. 1. Модель оптимізації управління інноваційним розвитком сільських територій в Україні
Джерело: розроблено автором

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний стан системи 
управління інноваційним 

розвитком сільських територій 

Аналіз внутрішнього та зовнішнього 
оточення, виявлення базових факторів, що 

забезпечують конкурентоспроможність 
території як місця розміщення бізнесу за 

сучасних умов 

Виявлення невідповідності поточного стану 
системи управління інноваційним розвитком 

сільських територій потребам ринку 

Тенденції розвитку 
сільськогосподарських технологій  

та техніки 

Виявлення можливостей та діапазону 
змін у системі управління інноваційним 

розвитком сільських територій 

Поточний соціально-
економічний стан 

сільських територій 

Формування та обґрунтування системи заходів впливу на інноваційний розвиток сільських 
територій як об’єкт управління за такими основними напрямами 

Удосконалення державної політики у сфері земельних 
відносин, використання та охорони земель сільських 
територій. Здійснення земельної реформи. 

Підвищення ефективності використання земель сільських 
територій за рахунок застосування сучасних технічних 
засобів та технологій. 

Мінімізація ризиків ведення бізнесу на селі та ефективне 
управління ними. 

Забезпечення цільового використання земель; охорона 
природних ландшафтів у сільській місцевості, 
збереження екології та біорозмаїття. 

Пільгове оподаткування діяльності на сільських 
територіях, що має характер інноваційної та  велике 
значення для розвитку місцевості та зайнятості населення 

Реалізація програм розвитку різних видів економічної 
діяльності на селі на основі наявного потенціалу та 
потреб у продукції і послугах на конкретних територіях 

Створення системи консультаційної та фахової підтримки 
інноваційної діяльності на селі із застосуванням сучасних 
комунікаційних технологій та систем підтримки 
прийняття рішень 

Розвиток інфраструктури сільських територій, особливо 
транспортної та інформаційної, як засобів комунікації та 
отримання доходів від надання послуг та реалізації товарів 

селекційно-генетичні інновації 

виробничі-технологічні інновації 

організаційно-управлінські 
інновації 

соціально-екологічні інновації 

інфраструктурні інновації 

інформаційно-комунікаційні 
інновації 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ  
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УКРАИНЕ

Аннотация. В статье уделено внимание формированию и обоснованию научных решений, направленных на по-
строение новой, более эффективной модели управления развитием сельских территорий в Украине. Предложена модель 
оптимизации управления инновационным развитием сельских территорий в Украине, содержащая ключевые направ-
ления воздействия на инновационное развитие сельских территорий как объект управления, а также охарактеризовано 
влияние определенных направлений разработки и внедрения инноваций на развитие сельских территорий.

Ключевые слова: инновационное развитие, инновации, сельские территории, сельское хозяйство, конкурентоспо-
собность, моделирование, оптимизация.

MODELLING OPTIMIZATION OF MANAGING INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF RURAL TERRITORIES IN UKRAINE

Summary. The research paper focuses on the formation and substantiation of scientific solutions aimed at building a new, 
more effective model of rural territories development management in Ukraine. The research paper proposes a optimization 
model form a management of innovative development of rural areas in Ukraine, which contains key directions of influence on 
innovative development of rural territories as an object of management, and also describes the influence of certain directions of 
development and implementation of innovations on the development of rural territories.

Key words: innovation development, innovation, rural territories, agriculture, competitiveness, modelling, optimization.

Висновки. Ефективне управління розвитком сіль-
ських територій за сучасних умов має бути інноваційним 
та орієнтованим на комплексне врахування зв’язку між 
змінами стану цих територій в умовах впливу макросе-
редовища, внутрішніми ресурсними та управлінськими 
можливостями, екологічними обмеженнями, соціальними 
зобов’язаннями, що забезпечують формування основ 
сталого розвитку цих територій. Оптимізація управління 
інноваційним розвитком сільських територій в Україні 
може надати конкретним територіям, де таке управління 
реалізується, конкурентні переваги, а також сприяти їх 
відродженню навіть за сучасних умов, несприятливих для 
розвитку села в Україні демографічних, технологічних та 
соціально-економічних тенденцій.

У статті запропоновано модель оптимізації управ-
ління інноваційним розвитком сільських територій в 
Україні, що містить ключові напрями впливу на інно-
ваційний розвиток сільських територій як об’єкт управ-
ління. Охарактеризовано вплив певних напрямів розро-
блення та впровадження інновацій на розвиток сільських 

територій. Відзначено пріоритетність стимулювання 
інфраструктурного забезпечення як фактору розвитку 
сільських територій, а також розглянуто особливості, 
моделі, методи та методичні підходи, що складають 
цілісну методологічну базу стимулювання розвитку 
сільських територій на основі інновацій в інфраструк-
турному забезпеченні.

Водночас успішність, масштаб та обсяг реалізації 
інноваційних рішень у сільській місцевості значною 
мірою визначається людським чинником, що передбачає 
значний обсяг робіт з виділення, заохочення до впрова-
дження змін та стимулювання готового й здатного до реа-
лізації інновацій на селі активного прошарку сільського 
населення. З огляду на це успішне управління іннова-
ційним розвитком сільських територій в Україні – це не 
просто отримання бажаного ефекту у технологічному, 
економічному та соціальному плані, але й насамперед 
формування відповідної інноваційної бізнес-культури на 
селі, стимулювання активної участі сільських жителів у 
формуванні власного майбутнього.
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МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Анотація. У статті розглянуто питання ефективного соціально-економічного функціонування макроекономічних 
процесів, що забезпечується надійним і дієвим механізмом державного регулювання, який повинен бути адаптований 
до загальної політики держави, з врахуванням факторів зовнішнього або внутрішнього впливу та векторів розвитку 
промислового сектору, який є рушієм прискореного економічного зростання й якісних змін у структурі національної 
економіки країни. Розглянуто основні підходи до трактування механізму державного регулювання. Запропонована 
концептуальна модель механізму державного регулювання. Запропоновано впровадження інституційного контролінгу 
заходів державного регулювання розвитку промисловості у національному макроекономічному середовищі, що до-
зволить виокремити слабкі місця, порушення, негативні вища, відкоригувати окремі прогнозні та планові параметри 
розвитку промисловості та її суб’єктів, і раціоналізувати сегментну структуру та спектр функціональних обов’язків 
державних інституцій країни, враховуючи принципи, цілі, задачі та стратегічні орієнтири.

Ключові слова: державне регулювання, промисловий сектор, національна економіка, промислова політика, меха-
нізм, макроекономічне середовище.

Вступ та постановка проблеми. Розвиток національ-
ної економіки в умовах сьогодення залежить від продо-
вження ринкових реформ у державі та від пошуку більш 
ефективних механізмів її динамічного розвитку. Суть 
механізмів полягає в активному інституційному регу-
люванні національного макроекономічного середовища 
та його сегментних складових, впровадженні цілеспря-
мованої структурної, інтеграційної, інноваційно-інвес-
тиційної, зовнішньоекономічної, соціальної та природо-
охоронної політики, раціональній організації процесів 
формування внутрішньогалузевих, міжгалузевих і тери-
торіальних потоків у промисловості країни.

Будь-який механізм регулювання у макроекономіч-
ному середовищі розглядають як складову частину відпо-
відної системи регулювання, що забезпечує дієвий вплив 
на фактори та процеси, стан яких обумовлює результат 
діяльності суб’єктів регулювання.

Сучасні наковці поняття «механізм» застосовують 
досить широко. Зокрема, термін «механізм» часто вико-
ристовується в поєднанні з означенням «економічний», 
«організаційний», «організаційно-економічний», «гос-
подарський», «ринковий» тощо, проте у наукових дослі-
дженнях чітко не розмежовано сфери застосування цих 
понять. Залежно від конкретних завдань соціально-еко-
номічного розвитку, для яких використовують поняття 
«організаційно-економічний механізм», «господарський 
механізм», «економічний механізм» тощо, а також сфери 
інтересів авторів, під цими назвами мають на увазі достат-
ньо різноманітну сутність та змістовно-функціональні 
складові [1].

Досліджуючи внутрішні фактори регулювання, у нау-
ковому середовищі застосовують поняття «механізм регу-
лювання системою», а регулювання системи – це «меха-
нізм взаємодії з іншими системами».

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дженню й розвитку загальної теорії та практики форму-
вання й функціонування механізмів державного регу-
лювання у промисловості відводилось значне місце у 
наукових працях значної кількості відомих українських та 

зарубіжних учених, зокрема: В. Геєця, Б. Буркинського, 
В. Ільяшенко, В. Мунтіяна, В. Богдановича, О. Власюка, 
Г. Григор’єва, Ю. Сафонова, С. Філиппової, М. Мерку-
лова, О. Побережець, Є. Масленнікова, В. Захарченко, 
В. Бакуменка, І. Булєєва, Ю. Древаля, Р. Майерсона, 
Р. Рудницької, О. Сидорчука, О. Стельмаха, Н. Харченко, 
В. Косевцова та ін.

У сучасних умовах стабілізації національної еконо-
міки актуалізуються аспекти глобалізації соціально-еко-
номічних процесів, що має позитивний вплив на стан 
і динаміку розвитку макроекономічних показників та 
функціональність промислового сегменту країни зокрема.

Але також необхідно пам’ятати про негативні аспекти, 
які є наслідком впливу відповідних факторів, до яких 
можна віднести відкритість процесів державного інститу-
ційного регулювання, побудову та розвиток промислової 
виробничої співпраці між окремими країнами міжнарод-
ного середовища, що у свою чергу, крім розвитку, може 
привнести у національний макроекономічний простір 
дестабілізацію, розхитування, підвищений ризик глобаль-
ної кризи та соціальні потрясіння. 

Метою дослідження є розробка механізму держав-
ного регулювання розвитку промисловості національ-
ного макроекономічного середовища, що спрямована на 
досягнення стратегічної мети пов’язаної з забезпечення 
стабільного економічного зростання та розвитку про-
мислового сектору національної економіки та тактичних 
цілей – підвищення конкурентоспроможності української 
промислової продукції, забезпечення платоспроможності, 
збалансованості макроекономічних індикаторів, що спів-
падають із політикою державного регулювання націо-
нальної економіки в трансформаційних умовах.

Результати дослідження. Серед дієвих важелів сег-
ментної трансформації у макроекономічному середовищі 
країни виділяють систему державного регулювання роз-
витку промисловості, яка спрямована не тільки на регла-
ментацію дій, процесів та явищ, але й на обов’язкове 
обґрунтоване удосконалення та гнучкість в умовах вирі-
шення стратегічних завдань щодо захисту інтересів 
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суб’єктів промислової галузі, держави та національного 
суспільства. 

З метою виконання своїх функцій і завдань дер-
жавні інституції застосовують різноманітні інструменти 
(важелі, методи, засоби та ін.) державного регулювання у 
промисловому секторі національної економіки.

Сучасна теоретико-методологічна підтримка системи 
державного регулювання не дає прямого трактування 
визначених вище категорій та не розмежовує їх, що позна-
чається на існуванні численних класифікацій механіз-
мів державного регулювання розвитку промисловості у 
макроекономічному середовищі. Механізм – це сукуп-
ність процесів, взаємопов’язаних дій, обґрунтованих при-
йомів (методів, підходів та ін.), за допомогою яких відбу-
ваються зміни у відповідній системі з метою досягнення 
визначених орієнтирів.

Будь-який механізм – це сукупність взаємозалежних і 
взаємодіючих частин або елементів за наявності, з одного 
боку, внутрішньої впорядкованості й узгодженості між 
ними, а з іншого – диференціації та відносної автоном-
ності. Механізм – це система в дії, а не дія системи, тому 
слід розвивати термінологічний зміст поняття «механізм» 
у теорії державного регулювання [12].

Комплексний механізм державного регулювання – це 
сукупність нормативно-правових, адміністративно-роз-
порядчих, організаційно-економічних, мотиваційних і 
соціальних засобів обґрунтованого цілеспрямованого 
впливу суб’єктів державного регулювання і впливу на їх 
діяльність, що забезпечує взаємопов’язану узгодженість 
інтересів учасників державного регулювання у промисло-
вому сегменті національної економіки.

Враховуючи, що державне регулювання розвитку про-
мисловості є невід’ємною функцією державного регу-
лювання національної економіки, вважаємо визначити 
наступні його аспекти:

– інструмент реалізації функцій державних інституцій 
щодо ефективності функціонування та розвитку націо-
нальної промисловості;

– відповідні заходи, важелі, стимули, засоби, орієн-
тири за допомогою яких державні інституції впливають 
на взаємопов’язані відносини з суб’єктами національної 
економіки для досягнення стратегічної мети державного 
регулювання;

– сукупність певних сегментних складових елементів 
регулювання, які створюють організаційно-економічну 
основу певних явищ, процесів та дій;

– елемент комплексної системи державного регулю-
вання, який здатний забезпечити збалансоване та ефек-
тивне функціонування національної промисловості та її 
сегментних складових;

− сукупність цілеспрямованих та обґрунтованих 
засобів організації регулюючих процесів і спосо-
бів впливу на розвиток національної промисловості з 
використанням адекватних методів державного регу-
лювання, які спрямовані на вирішення стратегічних 
завдань системи державного регулювання національної 
економіки та її сегментів;

– штучно створена взаємопов’язана складна система, 
яка має певну організаційну структуру та призначена для 
досягнення тактичних цілей державного інституційного 
впливу на суб’єкти та об’єкти державного регулювання 
національної економіки та її сегментів.

У наукових дослідження більшість авторів стверджу-
ють, що механізм державного регулювання необхідно 
розглядати як сукупність організаційно-економічних 
методів та інструментів, за допомогою яких виконуються 
взаємопов’язані функції для забезпечення безперервної, 

ефективної дії відповідно системи (держави) на підви-
щення функціонування економіки [2]. 

Тобто, державні інституції регулюють макроеконо-
мічні процеси, виконують нормативно-правові, адміні-
стративні та соціально-економічні функції за рахунок 
відповідного інструментального забезпечення (комплексу 
засобів, важелів, моделей, методів, прийомів та ін.), що 
забезпечує вирішення стратегічних завдань пов’язаних з 
розвитком національного макроекономічного середовища 
та її сегментних складових, утому числі промисловості. 
На сьогодні проблемним є питання класифікації механіз-
мів державного регулювання виходячи з методів, засобів, 
важелів та інструментів, причому проблема полягає у їх 
достатньому науково-практичному обґрунтуванні [2]. 

Таким чином, механізми інституційного регулю-
вання – це сукупність заходів і відповідних інституцій, за 
допомогою яких держава здійснює свій вплив на макро-
економічне середовище та її суб’єктів й об’єктів.

У науковій літературі виділяють окремі види та форми 
механізмів, а саме: організаційний механізм, механізм 
управління, економічний механізм, господарюючий меха-
нізм, фінансовий механізм, трансмісійний механізм та 
інші. Розглядаючи сутність механізму з точки зору дер-
жавного регулювання, необхідно враховувати наявність 
відповідних функцій держави щодо управління еконо-
мічними, фінансовими, соціальними, екологічними та 
іншими процесами, для ефективності яких необхідною 
умовою є дієвий механізм впровадження [3]. 

Необхідно також відмітити, що категорія «механізм 
регулювання» характеризується складністю значення та 
особливістю структурних компонентів. Механізм регу-
лювання підкреслює свою актуальність як на мікро-
рівні – механізм регулювання суб’єкта промисловості, 
мезорівні –механізм внутрішньогалузевого регулювання, 
так і на макрорівні – механізм міжгалузевого регулю-
вання. Основні підходи до трактування механізму держав-
ного регулювання (табл. 1).

Під господарським механізмом розуміють механізм, 
який реалізує взаємодію керуючої і керованої підсистем 
і представляє собою сукупність економічних методів 
і важелів, організаційної структури управління, форм 
і методів впливу на діяльність економічної системи, 
орієнованих на суспільні потреби. Такому механізму 
характерні наступні системні властивості: складність 
ієрархічної структури; специфічні особливості природи 
економічних процесів і явищ, що виражаються у вза-
ємодії об'єктивних і суб'єктивних факторів; цілісність 
системи; складні інформаційні процеси, обумовлені чис-
ленними взаємозв’язками між суб’єктом і об’єктом гос-
подарського механізму; множинність цілей, які можуть 
не збігатися із цілями окремих складових; динамічність 
процесів, які мають стохастичний характер та багато-
функціональність [3].

Дослідження відповідних механізмів державного 
регулювання, підкреслює, що вони відрізняються кіль-
кістю рівнів функціонування, цілеспрямованістю, зміс-
том, способами або методами реалізації та важелями, 
здійснюється у кількох напрямках у залежності від визна-
чених елементів макроекономічного середовища. 

Слід підкреслити, що деякі науковці розглядають 
механізм державного регулювання як сукупність осно-
вних напрямів, форм і методів цілеспрямованого впливу 
державних і наддержавних органів управління на функці-
онування і розвиток економічної системи (в т.ч. окремих 
її підсистем) для її стабілізації та пристосування до умов, 
що змінюються, інші розуміють – комплекс заходів дер-
жави, спрямованих на скеровування суб’єктів економічної 
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Таблиця 1
Основні підходи до трактування механізму державного регулювання

Автор Авторське бачення
1 2

Григор’єв Г. [3] Складна багатокомпонентна система, яка характеризується високою ефективністю, функціональністю, 
результативністю та узгодженістю сегментів, та включає стратегічну мету, функції, принципи та 
комплекс заходів державного регулювання, який дає можливість цілеспрямованого впливу суб’єктів 
макроекономічного середовища та об’єкти регулювання за допомогою методів, важелів та сегментного 
забезпечення, враховуючи векторіальну спрямованість національної економіки

Кобута І. [4] Це система прийняття рішень та практичного здійснення заходів й процедур управління, спрямованих 
на забезпечення запланованого рамкового режиму (тобто умов) ефективного функціонування і 
розвитку економічної системи

Андріяш В. [9] Це діяльність владно-розпорядчого характеру спрямовану на задоволення потреб, що здійснюється на 
виконання Конституції та законів України

Мочерний С.[5] Сукупність основних напрямів, форм і методів цілеспрямованого впливу державних і наддержавних 
органів управління на функціонування і розвиток економічної системи ( в т.ч. окремих її підсистем) 
для її стабілізації та пристосування до умов, що змінюються

Ком’яков О. [10] Необхідно розглядати як сукупність організаційно-економічних методів та інструментів, за допомогою 
яких виконуються взаємопов’язані функції для забезпечення безперервної, ефективної дії відповідно 
системи (держави) на підвищення функціонування економіки

Багудина Е. [6] Одна з основних форм участі держави в економіці, яка полягає в її впливі на розподіл ресурсів і доходів, 
на рівень і темпи економічного розвитку й добробут населення країни

Румянцева Е. [7] Прямий чи непрямий вплив держави на розподіл ресурсів, доходів від економічної діяльності та 
формування макроекономічних пропорцій

Михасюк І. [8] Комплекс заходів держави, спрямованих на скеровування суб'єктів економічної діяльності в напрямі, 
необхідному для досягнення поставлених органами державної влади й управління цілей

Адамовська В. [8] Це сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави на розвиток суспільного способу 
виробництва (в т.ч. продуктивних сил, техніко-економічних, організаційно-економічних та соціально-
економічних відносин) для його стабілізації та пристосування до умов, що змінюються.

діяльності в напрямі, необхідному для досягнення постав-
лених органами державної влади й управління цілей [3]. 

Механізм державного регулювання – це цілеспря-
мована система, яка забезпечує здійснення державного 
впливу на об’єкти та суб’єкти національної економіки і 
має визначену структуру й інструментальне забезпечення.

Механізм державного регулювання розвитку промис-
ловості має соціально-економічні орієнтири та забезпечує 
формування і визначення сприятливих нормативно-пра-
вових, соціально-економічних, організаційних та інших 
умов розвитку промислового потенціалу національного 
макроекономічного середовища й підвищення ефектив-
ності його використання, а також пріоритетної інститу-
ційної підтримки національних виробників промислової 
продукції.

Відмітимо, що державне регулювання розвитку про-
мисловості повинно здійснюватися у стабільних та 
належних умовах функціонування ринкового механізму 
та мати цілеспрямований вплив відповідних державних 
інституцій на функціонування промислової галузі та її 
сегментних складових.

Також необхідно зазначити, що соціально-економічна 
ефективність та результативність інституційного регулю-
вання залежить від дієвості механізму державне регулю-
вання розвитку промисловості, враховуючи його елементи 
та обґрунтовані зовнішні та внутрішні фактори впливу. 

Досліджуючи проблематику механізму розвитку 
функціонування економічних систем перехідного пері-
оду деякі дослідники, застосовують категорію «госпо-
дарський механізм», розглядаючи його, як механізм дії та 
використання економічних законів, багатоскладову сис-
тему, що виступає, як функціональна частина виробничих 
відносин, виражає взаємодію останніх із продуктивними 
силами і надбудовою [3]. 

Таким чином, формування дієвого механізму держав-
ного регулювання розвитку промисловості є важливим 

етапом стратегічного розвитку національного макроеко-
номічного середовища, враховуючи актуальні теоретико-
методологічні підходи та досвід промислово-розвинених 
країн глобального міжнародного простору. Механізм 
державного регулювання розвитку промисловості у наці-
ональному макроекономічному середовищі та його кон-
цептуальна модель представлені рис. 1.

Механізм державного регулювання розвитку промис-
ловості за своєю організаційною структурою має вигляд 
взаємопов’язаної системи, яка охоплює стратегічну мету 
державного регулювання, тактичні цілі, оперативні дії, 
завдання, принципи, функції, комплекс заходів, фактори 
впливу на суб’єктів та об’єктів державного регулювання, 
методи прямої та непрямої дії, що підкреслює значимість 
сукупності державних інституційних заходів, сегментне 
забезпечення та важелі державного регулювання, зба-
лансованість інтересів, методи контролю та відповідні 
результати.

Механізми державного регулювання прямої дії забез-
печують виконання сформованих та затверджених норма-
тивно-правових документів щодо розвитку національної 
промисловості. Непрямі механізми державного регулю-
вання формують підґрунтя для функціонування відпо-
відних процесів у промисловості за рахунок відповідних 
важелів впливу економічного, фінансового, екологічного, 
інноваційно-інвестиційних тощо.

Значна кількість дослідників також визначає основні 
методи державного регулювання економіки як «способи 
впливу держави на сферу підприємництва, інфраструк-
тури ринку, некомерційний сектор економіки з метою 
створення умов їх ефективного функціонування від-
повідно до напрямів державної економічної політики, 
кожен з яких ґрунтується на використанні сукупності 
інструментів (регуляторів, важелів)». Базовим інстру-
ментом прямого державного регулювання є нормативно-
правові акти, макроекономічні плани, цільові програми 
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розвитку, державні замовлення, державні бюджети. До 
методів непрямого регулювання відносять інструменти 
фіскальної, бюджетної, грошово-кредитної, інвестицій-
ної, амортизаційної, інноваційної економічної політики 
тощо [13].

Визначені компоненти загального синтезованого 
механізму державного регулювання розвитку промисло-

вості складаються з взаємопов’язаних функціональних 
підсистем, які формуються на основі стратегічної про-
мислової політики країни та залежать від впливу зовніш-
ніх та внутрішніх факторів впливу.

Таким чином, механізм державного регулювання роз-
витку промисловості є багаторівневою цілеспрямованою 
системою, яка складається з конкретних механізмів регу-
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Рис. 1. Концептуальна модель механізму державного регулювання 
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лювання суб’єктів та об’єктів національного макроеконо-
мічного середовища.

Будь-який суб’єкт регулювання є керуючою системою 
і за внутрішнім своїм складом розглядається як сукуп-
ність наступних компонентів:

– процес регулювання характеризує її у статичній 
динаміці;

– механізм регулювання, який складається з мети, так-
тичних цілей, оперативних дій;

– базових інструментів: принципи, функції завдання;
– комплекс заходів державного регулювання: ринкові 

механізми або моделювання за кращими аналогами;
– методичний інструментарій прямої та непрямої дії;
– інформаційно-аналітичне забезпечення;
– нормативно-правове забезпечення;
– важелі державного регулювання: економічні, фінан-

сові, соціальні, екологічні та інші;
– функціональний інструментарій: моніторинг, діа-

гностика, аудит та контролінг;
– сукупність необхідних елементів, які характеризу-

ють керуючу систему у відносній статиці: структура, тех-
ніка, технологія та інші; 

– механізм удосконалення системи регулювання. 
Визначені компоненти достатньо складно розмеж-

увати через їх безперервний рухливий стан, постійну вза-
ємодію, абстрактність, тому рекомендується здійснювати 
їх поділ відповідно до специфіки застосування: 

– пов’язаність із процесами розробки та прийняття 
ефективних рішень щодо розвитку промисловості країни; 

– забезпеченість впливу на об'єкти регулювання; 
– активізація реалізації властивостей суб’єктів регулю-

вання, як системи, яка здатна до саморозвитку під впливом 
факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

Базисом ефективного функціонування механізму 
державного регулювання розвитку промисловості націо-
нального макроекономічного середовища є сформований 
та налагоджений організаційно-правовий механізм, який 
включає наступні компоненти:

– нормативно-правову системи;
– організаційна орієнтація;
– аналітичні інструменти багато параметричного 

застосування. 
Процес державного регулювання розвитку промис-

ловості потребує застосування аналітичних інструментів 
багатопараметричного застосування – планування, про-
гнозування та бюджетування, та залежить від векторних 
орієнтирів розвитку національного макроекономічного 
середовища під впливом глобалізаційних факторів.

Функціями механізму регулювання розвитку промис-
ловості у національному макроекономічному середовищі 
є загальнонаукові функції системи регулювання: органі-
заційна, інформаційна, аналітична, регулююча, стимулю-
юча, планування, прогнозування, діагностування, моніто-
ринг, аудит і контроль. 

Сформований механізм є сучасним стратегічно важли-
вим інструментом у системі регулювання розвитку про-
мисловості у національному макроекономічному серед-
овищі, що надає можливість збільшити ефективність 
інституційного втручання в окремі організаційно-еконо-
мічні процеси у промисловій галузі, використовуючи від-
повідні сучасні методи, орієнтири, заходи, параметри та 
дієві важелі впливу. 

Таким чином, механізм державного регулювання 
розвитку промисловості у національному макроеконо-
мічному середовищі характеризується інтегрально-вер-
тикальною функціональністю його елементів, що забезпе-
чує можливість оперативно реагувати на відповідні зміни 

як внутрішнього, так і зовнішнього середовища промис-
ловості, з врахуванням факторів відповідного впливу. 

При формуванні та функціонуванні запропонованого 
механізму суттєвим аспектом є можливість застосування 
окремих його компонентів під впливом зміни багатоварі-
ативних чинників.

Отже, створення ефективного механізму державного 
регулювання розвитку промисловості у національному 
макроекономічному середовищі, який повинен базува-
тись на стратегічних методологічних підходах прямої 
та непрямої дії, залежить від системності застосування 
сучасних прийомів процесу регулювання промисловістю 
та прогнозуванню результативних показників їх діяль-
ності, які враховують динамічні зміни у країні в умовах 
міжнародної інтеграції. 

Сучасні методологічні підходи щодо системи інсти-
туційного регулювання окремими процесами у макро-
економічному середовищі країни, можуть бути доповнені 
структурою механізму державного регулювання розви-
тку промисловості, що забезпечить не тільки визначення 
складу, змісту та орієнтири основних елементів зазначе-
ного механізму, але й сформувати зміст категорії з ураху-
ванням особливостей функціонування промислової галузі 
та її впливу на макроекономічні показники країни.

Формування структури ефективного механізму дер-
жавного регулювання розвитку промисловості залежить 
від наповненості кожного його сегмента змістовними 
складовими.

Також необхідно зазначити, що запропонована кон-
цептуальна модель механізму державного регулювання 
розвитку промисловості продукує мультикомпонентну 
систему цілеспрямованої взаємодії між відповідними сег-
ментами, що забезпечить стабільне економічне зростання 
та розвиток промислового сектору національної еконо-
міки та збалансованість макроекономічних індикаторів. 

Відмітимо, що формулювання стратегічної мети дер-
жавного регулювання розвитку промисловості є визна-
чальним аспектом при розробці оптимального комплексу 
інституційних заходів, методичного інструментарію, сег-
ментного забезпечення та відповідних важелів впливу на 
промисловість країни. 

Основні орієнтири при формулювання стратегічної 
мети державного регулювання розвитку промисловості: 
ефективна система регулювання, яка має властивості 
транспорентності та трансформації; підтримує і тактично 
впливає на показники промислової діяльності; враховує 
соціально-економічні та природоохоронні аспекти; забез-
печує європейський вектор розвитку країни тощо.

Стратегічна мета державного регулювання трансформу-
ється у відповідні тактичні цілі, які деталізують стратегічну 
мету та дають можливість визначити необхідні оперативні 
дії та методологічну спрямованість щодо її впровадження. 

Важливим спектром ефективного соціально-економіч-
ного функціонування механізму державного регулювання 
розвитку промисловості у національному макроекономіч-
ному середовищі є функції та принципи інституційного 
регулювання, які підкреслюють спрямованість обраного 
типу його в умовах міжнародної інтеграції країни.

На думку автора дослідження, оцінка ступеня впливо-
вості суб’єктів державного регулювання розвитку промис-
ловості у національному макроекономічному середовищі 
на відповідні об’єкти промислової галузі з визначенням 
компонентів ефективності і законності дій суб’єктів з 
врахуванням моделювання альтернативних варіантів роз-
витку та за умови дотримання пріоритетних принципів і 
методів інституційного регулювання, представляє собою 
завдання державного контролю на основі інституційного 
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контролінгу державного регулювання розвитку промис-
ловості країни. 

Комплекс основних завдань інституційного контр-
олінгу, за допомогою якого формуються напрями регулю-
вання розвитку промисловості у національному макро-
економічному середовищі:

– концептуальна підтримка системи державного регу-
лювання розвитку промисловості країни;

– виокремлення стратегічних, тактичних та оператив-
них аспектів у регулювання розвитку промисловості наці-
онального макроекономічного середовища;

– дослідження виконання запланованих комплексних 
програм, які забезпечують розвиток галузі та їх результа-
тивність, виявлення причин і джерел відхилень;

– забезпечення організаційно-методичних функцій у 
інституційному контролі промислової галузі країни;

– моніторинг розвитку промисловості країни;
– діагностика стану промисловості країни;
– аудит суб’єкта національної економіки;
– економіко-математичне моделювання розвитку про-

мисловості у національному макроекономічному серед-
овищі;

– інформаційна та аналітична підтримка суб’єктів 
інституційного регулювання; 

– методичне забезпечення системи оцінювання інсти-
туційного регулювання розвитку промисловості у націо-
нальному макроекономічному середовищі;

– формування результатів інституційного контролінгу;
– виокремлення сегментних пропозицій при розробки 

стратегічних прогнозів розвитку промисловості країни та 
вдосконалення їх методології;

– координаційний супровід регуляторної діяльності 
пов’язаної з розвитком промисловості національної еко-
номіки.

Функціональна складова інституційного контролінгу 
забезпечує: отримання інформації та аналітичних компо-
нентів; контроль та сервісну підтримку; коригування пла-
нів та прогнозів; комунікацію та координаційний супровід 
регуляторної діяльності пов’язаної з розвитком суб’єктів 
промислової галузі країни.

Результати проведеного інституційного контролінгу 
заходів державного регулювання розвитку промисловості 
у національному макроекономічному середовищі нада-
ють можливість виокремити слабкі місця, порушення, 
негативні вища, відкоригувати окремі прогнозні та пла-
нові параметри розвитку промисловості та її суб’єктів, і 
раціоналізувати сегментну структуру та спектр функціо-
нальних обов’язків державних інституцій країни, врахо-
вуючи принципи, цілі, задачі та стратегічні орієнтири.
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Висновки. Слід підкреслити, що співставлення отри-
маних результатів державного регулювання розвитку про-
мисловості зі стратегічною метою, тактичними цілями 
та оперативними діями, в межах запропонованого меха-
нізму, надає можливість визначити ступінь їх досяжності, 
з урахуванням застосованих методів прямої й непрямої 
дії, важелів та інструментів інституційного регулювання 
розвитку промисловості у національному макроекономіч-
ному середовищі. 

Таким чином, запропонований механізм державного 
регулювання розвитку промисловості національного 
макроекономічного середовища, який складається із 
окремих взаємопов’язаних компонентів, спрямований на 
досягнення стратегічної мети пов’язаної з забезпечення 
стабільного економічного зростання та розвитку про-
мислового сектору національної економіки та тактичних 
цілей – підвищення конкурентоспроможності української 
промислової продукції, забезпечення платоспроможності, 
збалансованості макроекономічних індикаторів, що стіка-
ється із політикою державного регулювання національ-
ної економіки в трансформаційних умовах під впливом 
факторів глобалізації, міжнародної інтеграції та європей-
ського вектору розвитку країни.

При формуванні та функціонуванні запропонованого 
механізму державного регулювання розвитку промис-
ловості, суттєвим аспектом є можливість застосування 
окремих його компонентів під впливом зміни мульті-
варіативних чинників, а не тільки чітке дотримання 
структури всіх рівнів. Також між стратегічною метою 
державного регулювання, тактичними цілями та опе-
ративними діями, завданнями, принципами та функці-
ями, з одного боку, та комплексом заходів державного 
регулювання розвитку промисловості, з іншого, надає 
можливість застосування адекватних методів прямої 
або непрямої дії процесу регулювання та інструментів 
впливу суб’єктів у вигляді інституцій державного або 
недержавного характеру та відповідні об’єкти, а саме: 
процеси соціально-економічного зростання та розвитку 
промисловості, а також їх сегментні складові, які мають 
проблемний або кризовий стан і потребують негайного 
втручання з боку суб’єктів національного макроеконо-
мічного середовища.

Безперечна ефективність та дієвість сформованого 
механізму державного регулювання розвитку промисло-
вості підтверджується підвищенням раціональності вико-
ристання ресурсного потенціалу, зростанням індикаторів 
соціально-економічного розвитку у промисловості країни 
в умовах європейської векторіальної спрямованості наці-
онального макроекономічного середовища.
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы эффективного социально-экономического функционирования макроэ-

кономических процессов, который обеспечивается надежным и действенным механизмом государственного регулиро-
вания, должен быть адаптирован к общей политике государства, с учетом факторов внешнего или внутреннего влия-
ния и векторов развития промышленного сектора, который является двигателем ускоренного экономического роста и 
качественных изменений в структуре национальной экономики страны. Рассмотрены основные подходы к трактовке 
механизма государственного регулирования. Предложенная концептуальная модель механизма государственного регу-
лирования. Предложено внедрение институционального контроллинга мероприятий государственного регулирования 
развития промышленности в национальной макроэкономической среде, что позволит выделить слабые места, наруше-
ния, негативные вещи, откорректировать отдельные прогнозные и плановые параметры развития промышленности и 
ее субъектов, и рационализировать сегментную структуру и спектр функциональных обязанностей государственных 
институтов страны, учитывая принципы, цели, задачи и стратегические ориентиры.

Ключевые слова: государственное регулирование, промышленный сектор, национальная экономика, промышлен-
ная политика, механизм, макроэкономическая среда.

THE MECHANISM OF STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY
Summary. The article deals with the issues of effective socio-economic functioning of macroeconomic processes provided 

by a reliable and effective mechanism of state regulation, which should be adapted to the general policy of the state, taking into 
account the factors of external or internal influence and the vectors of development of the industrial sector, which is the engine 
of accelerated economic growth and qualitative changes in the structure of the national economy of the country. The main ap-
proaches to the interpretation of the state regulation mechanism are considered. The conceptual model of the state regulation 
mechanism is proposed. It is proposed to introduce institutional control over the measures of state regulation of industrial de-
velopment in the national macroeconomic environment, which will allow to identify weaknesses, violations, negative higher, to 
adjust certain forecast and planned parameters of the development of industry and its subjects, and to streamline the segmental 
structure and spectrum of functional responsibilities of the state institutions of the country, taking into account principles, goals, 
objectives and strategic guidelines.

Key words: state regulation, industrial sector, national economy, industrial policy, mechanism, macroeconomic environment.
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СТРУКТУРИЗАЦІЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  
БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація. Метою статті є визначити складові економічної безпеки банківського сектору та запропонувати підхід до 
оцінювання ризиків банківської діяльності. У ході дослідження узагальнено існуючі підходи до визначення складових 
економічної безпеки банківського сектору; обґрунтовано складові економічної безпеки банківського сектору; запропоно-
вано підхід до оцінювання ризиків банківської діяльності на основі складових економічної безпеки банківського сектору. 
За результатами дослідження більш чітко визначено ризики, які можуть виникнути у сфері безпеки банківського сектору 
національної економіки. Ідентифікація ризиків та формування ефективної системи їх оцінювання є запорукою розробки 
дієвої системи мінімізації супутніх ризиків. Оскільки більшість ризиків банківської діяльності неможливо визначити 
кількісно, то запропоновано застосувати експертний метод для оцінювання ризиків банківського сектору. Для чого струк-
туровано економічну безпеку банківського сектора національної економіки за такими складовими: глобалізаційна, по-
літично-правова, регулятивна, маркетингова, фінансова, інформаційна. Здійснено формалізацію структурних елементів. 

Ключові слова: структура, структурні елементи, економічна безпека, банківський сектор, банківські ризики, оці-
нювання.

Вступ та постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку національної економіки на неї впливають ендо-
генні та екзогенні чинники, що визначають її курс. Для 
України посилення інтеграційних процесів, що сприя-
ють приєднанню до європейської спільноти, одночасно 
є можливістю та загрозою. Якщо спрямувати переваги 
євроінтеграції у правильний бік розвитку національної 
економіки, то з’явиться можливість завершити трансфор-
маційні процеси, що тривають вже 27 років і створити 
умови для сталого розвитку економіки. З іншого боку, слід 
розуміти, що євроінтеграція має свої вади і загрози для 
безпеки національної економіки, що необхідно врахову-
вати інтегруючись до європейської спільноти. По-перше, 
Україна знаходиться не в рівних умовах з розвинутими 
країнами, що дає змогу впливати на політичний та еко-
номічний курс нашої держави. По-друге, рівень боргової 
безпеки дедалі знижується, що пов’язано зі зростанням 
внутрішнього і зовнішнього державного боргу. В таких 
нестабільних та несприятливих економіко-політичних 
умовах розвитку країни найбільше знижується рівень 
економічної безпеки банківського сектору. Це пов’язано із 
загальним погіршенням економічної ситуації в країні, що 
не дає можливості відновити кредитну діяльність банків 
і утримує банківський сектор та й всю економіку у стані 
тривалої стагнації. У цих умовах надзвичайно важливим є 
дослідження складових економічної безпеки банківського 
сектору, що сприятиме стабілізації його діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Складові 
економічної безпеки банківського сектору досліджували у 
своїх працях такі вітчизняні науковці, як О. Барановський, 
Л. Білодід, М. Виклюк, Ю. Гаруст, О. Колодізєв, Н. Про-
копенко, Б. Шпильовий, О. Штаєр, С. Яременко та інші. 
Серед зарубіжних вчених, питання забезпечення еконо-

мічної безпеки банківського сектору висвітлювали такі 
науковці: У. Альбрехт, Є. Андреєва, Т. Вільямс, Д. Мель-
ник, А. Паттокс, Д. Смірнов, А. Сюмкіна, А. Тарадаєва, 
Дж. Хоффман, П. Швейзер та багато інших. Незважаючи 
на велику кількість публікацій присвячених економічній 
безпеці банківського сектору та визначенню її складових, 
єдиного підходу до переліку складових економічної без-
пеки та способу їх вимірювання досі не існує.

У наукових публікаціях можна виокремити два під-
ходи до визначення складових економічної безпеки. Пер-
ший підхід виходить з того, що банківський сектор роз-
глядається як сукупність окремих банків, а тому складові 
економічної безпеки на макрорівні, такі ж, як і на рівні 
окремого банку. Другий підхід полягає у чіткому розмеж-
уванні складових економічної безпеки макро- та мікро-
рівня. Так, С. Яременко до складових економічної безпеки 
банківського сектору відносить такі елементи: безпеку 
матеріальних ресурсів; фінансову безпеку; інформаційну 
безпеку; кадрову безпеку [7].

На думку Н. Прокопенко та М. Виклюк система складо-
вих елементів економічної безпеки банківського сектору є 
більш складною. Вона поділяється на звичайні складові (бор-
гова, валютно-курсова безпека, безпека фондового ринку, 
інвестиційна безпека ринку) та внутрішні складові (техніко-
технологічні фактори, кадрова безпека, рівень менеджменту, 
визначення індикаторів фінансової безпеки, фінансові інтер-
еси, фінансові відносини, фінансові можливості, інформа-
ційний ресурс, фінансові регламенти) [6, с. 306].

Такі різні думки науковців щодо складових економіч-
ної безпеки банківського сектору спонукають до більш 
детального дослідження цього питання.

Метою статті є визначити складові економічної без-
пеки банківського сектору та запропонувати підхід до 
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оцінювання ризиків банківської діяльності. Відповідно до 
поставленої мети, було сформульовано наступні завдання:

– дослідити існуючі підходи до визначення складових 
економічної безпеки банківського сектору;

– обґрунтувати пропоновані складові економічної без-
пеки банківського сектору;

– запропонувати підхід до оцінювання ризиків банків-
ської діяльності на основі складових економічної безпеки 
банківського сектору.

Результати дослідження. На думку Д. Мельника, існує 
тісний взаємозв’язок між елементами економічної без-
пеки країни, до яких він пропонує відносити інвестиційну, 
соціальну, інформаційну, банківську, валютно-фінансову, 
інноваційну та енергетичну безпеку. Економічну безпеку 
банківської системи науковець вважає базовою складовою 
економічної безпеки країни, оскільки вона забезпечує без-
перервність руху грошових потоків, регулювання обсягів 
грошової маси в обігу, контроль індексу цін, здійснює через 
центральний банк валютно-фінансове регулювання [4].

Наведена вище теза наштовхує на думку, що складові 
економічної безпеки країни тотожні з елементами еконо-
мічної безпеки банківського сектору. Щоб з’ясувати спра-
ведливість цього твердження розглянемо складові еконо-
мічної безпеки, які наведені у Методичних рекомендаціях 
щодо розрахунку рівня економічної безпеки України [5]. 
У цьому документі зазначається, що до складу економіч-
ної безпеки країни рекомендовано відносити: виробничу, 
демографічну, енергетичну, зовнішньоекономічну, інвес-
тиційно-інноваційну, макроекономічну, продовольчу, 
соціальну та фінансову безпеку [5].

На думку більшості науковців, однією з головних скла-
дових економічної безпеки банківського сектору є фінансова 
[1]. При цьому серед складових загальної економічної без-
пеки держави, фінансова безпека відіграє важливу роль і поді-
ляється на банківську, боргову, бюджетну, валютну, грошово-
кредитну та безпеку небанківського фінансового сектору [5]. 

Р. Вовченко зазначає, що економічну безпеку банків-
ського сектору на рівні національної економіки не можна 
ототожнювати з економічною безпекою на рівні окремого 
банку, що роблять деякі науковці [2, с. 43]. У зв’язку з цим 
твердженням важливу роль відіграє праця Н. Зачосової, у 
якій автор досліджує регулятивну складову економічної 
безпеки фінансових установ на макрорівні [3]. 

Як бачимо, усі вищезазначені дослідження характери-
зуються концентрацією або лише на одній складовій еко-
номічної безпеки, або на складових економічної безпеки 
на рівні окремої банківської установи. На нашу думку, 
доцільно визначити складові економічної безпеки банків-
ського сектору ґрунтуючись на ризиках, від яких мають 
захищати ці складові. Виходячи з цього пропонуємо 
наступну систему складових економічної безпеки банків-
ського сектору національної економіки (рис. 1).

Для вимірювання економічної безпеки (ES) банківського 
сектору на основі сукупного інтегрованого ризику пропону-
ється використовувати наступний кортеж параметрів:

ES <A,V,M,P,E>,                             (1)

де А – сфера прояву ризику; V – види ризику; M – сту-
пінь ризику; Р – вірогідність настання ризику; Е – методи 
оцінювання ризику. 

Рис. 1. Складові економічної безпеки банківського сектора національної економіки
Джерело: розробка автора
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Глобалізаційна 
складова 

Ризики: світова фінансова криза, геополітичні 
ризики, зміна кон’юнктури на світовому 
банківському ринку, геоекономічні ризики 

Регулятивна 
складова 

Ризики: загроза стабільності функціонування 
НБУ, зміна керівництва НБУ, зміна політики 
НБУ, зменшення золотовалютного резерву, 
втрата незалежності від влади 

Політично-
правова 
складова 

Ризики: зміна влади, зміна політичного курсу, 
зміна курсу реформ у банківському секторі, 
зміна нормативно-правової бази банківської 
діяльності, юридичний ризик 

Маркетингова 
складова 

Фінансова 
складова 

Інформаційна 
складова 

Ризики: зміна кон’юнктури банківського 
ринку, поява нових продуктів та технологій 
банкінгу, репутаційний ризик 

Ризики: інфляційний ризик, валютний ризик, 
ризик відтоку іноземного капіталу, кредитний 
ризик, ризик достатності капіталу, ризик 
ліквідності, ризик прибутковості, депозитний 
ризик 

Ризики: ризик втрати конфіденційності, ризик 
шахрайства, ризик втрати даних, ризик 
втручання у роботу СЕП НБУ 
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Оцінювання ризиків за складовими економічної без-
пеки також можна здійснити якісним методом, визна-
чивши відповідні кортежі за видами ризиків:

– глобалізаційна складова:
V WG , , ,� � �P C E ,                               (2)

де VG – види ризику за глобалізаційною складовою 
економічної безпеки; W – світова фінансова криза; P – 
геополітичні ризики; С – зміна кон’юнктури на світовому 
банківському ринку; Е – геоекономічні ризики;

– політично-правова складова:
V P C R L JP , , , , ,                             (3)

де VP – види ризику за політично-правовою скла-
довою; Р – зміна влади; С – зміна політичного курсу; 
R – зміна курсу реформ у банківському секторі; L – зміна 
нормативно-правової бази банківської діяльності; J – 
юридичний ризик;

– регулятивна складова:
V S M P G IR , , , , ,                            (4)

де VR – види ризику за регулятивною складовою; 
S – загроза стабільності функціонування НБУ; М – зміна 
керівництва НБУ; Р – зміна політики НБУ; G – зменшення 
золотовалютного резерву; І – втрата незалежності від 
влади;

– маркетингова складова:
V C N RM , , ,                                (5)

де VM – види ризику за маркетинговою складовою; 
С – зміна кон’юнктури банківського ринку; N – поява 
нових продуктів та технологій банкінгу; R – репутацій-
ний ризик;

– фінансова складова:
V I C F CR A L P DF , , , , , , , ,                    (6)

де VF – види ризику за фінансовою складовою; І – 
інфляційний ризик; С – валютний ризик; F – ризик відтоку 
іноземного капіталу; CR – кредитний ризик; А – ризик 
достатності капіталу; L – ризик ліквідності; Р – ризик 
прибутковості; D – депозитний ризик;

– інформаційна складова:
V C F D P EI , , , , ,                            (7)

де VI – види ризику за інформаційною складовою; С – 
ризик втрати конфіденційності; F – ризик шахрайства; D – 
ризик втрати даних; Е – ризик втручання у роботу СЕП НБУ.

Вищенаведені кортежі можуть набути кількісного зна-
чення у разі використання експертного методу для оціню-
вання зазначених ризиків банківської діяльності. Таким 
чином, можна оцінити ризики, що впливають на економічну 
безпеку банківського сектору національної економіки.

За допомогою експертів з економічних проблем 
можна провести оцінювання ризиків банківського сек-
тору і скласти характеристику ризиків на основі джерел їх 
виникнення за складовими економічної безпеки (табл. 1).

З табл. 1 бачимо, що завдяки визначенню складових 
економічної безпеки банківського сектору можна класифі-
кувати та оцінити ризики експертним шляхом. На практиці 
це дає можливість спрогнозувати деякі ризики за індикато-
рами і вчасно застосувати заходи щодо їх мінімізації.

Висновки. Дослідження складових економічної без-
пеки банківського сектору є важливим, оскільки дає змогу 
більш чітко визначити ризики, які можуть виникнути у цій 
сфері. Ідентифікація ризиків та формування ефективної 
системи їх оцінювання є запорукою розробки дієвої сис-
теми мінімізації цих ризиків. Оскільки більшість ризиків 
банківської діяльності неможливо визначити кількісно, то 
запропоновано застосувати експертний метод для оціню-
вання ризиків банківського сектору. 

Таблиця 1
Характеристика ризиків банківського сектору на основі джерел їх виникнення

Складова Ризики
Індикатори, 

ідентифікації або 
передвісники

Ймовірність 
настання
Від 0 до 1

Ступінь 
впливу

Від 0 до 1

Характер 
впливу (-1;0;1) 

негативний, 
позитивний, 
нейтральний

Наслідки

1 2 3 4 5 6 7

Гл
об

ал
іза

ці
йн

а с
кл

ад
ов

а

світова фінансова 
криза 

Курс валют, ВВП, рівень 
життя населення, відтік 
іноземного капіталу, 
погіршення стану 
кредитних активів 
світових банків

0,3 0,8 -1

Інфляція, знецінення 
валюти, зниження 
адекватності капіталу, 
початок національної 
фінансової кризи

геополітичні 
ризики

Початок загострення 
військових конфліктів, 
прояви тероризму, зміна 
лідерів і політичного 
курсу провідних країн 
світу

0,6 0,7 -1

Погіршення кредитоспро-
можності країни та її 
населення, збільшення 
непокритого дефіциту 
бюджету, різкі коливання 
курсу світових валют 

зміна 
кон’юнктури 
на світовому 
банківському 
ринку

Виникнення 
нових фінансових 
посередників, які здатні 
конкурувати з банками 
у наданні банківських 
послуг, зниження попиту 
на кредитні ресурси, 
зниження попиту на 
депозитні послуги

0,8 0,5 1

Іноземні банки будуть 
активно інвестувати 
кошти у банки тих 
України, де попит на 
кредити ще зберігся; 
розвиток банківських 
послуг та технологій в 
Україні 

геоекономічні 
ризики

Зміни головних 
індикаторів світової 
економіки

0,6 0,7 -1
Коливання курсу 
гривні, інфляція, відтік 
іноземного капіталу
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1 2 3 4 5 6 7
П

ол
іт

ич
но

-п
ра

во
ва

 ск
ла

до
ва

зміна влади Обрання нового 
Президента України, 
депутатів ВРУ

1 1 -1

Вірогідність припинення 
реформ у банківській 
сфері, гальмування 
реформ та стан 
невизначеності в 
економіці через зміну 
влади, девальвація гривні

зміна 
політичного 
курсу

Кадрові зміни ключових 
посад у міністерствах та 
НБУ

0,9 0,9 -1
Зміна фінансової політики 
держави, зміна політики 
НБУ

зміна курсу 
реформ у 
банківському 
секторі

Формування нового 
пакету реформ у 
банківському секторі 0,6 1 1 або -1

Якщо реформи будуть 
вдалими ефективність 
роботи банківського 
сектору зросте, і навпаки

зміна 
нормативно-
правової бази 
банківської 
діяльності

Внесення змін у діючі 
нормативно-правові акти, 
що регулюють діяльність 
банків або прийняття 
нових 

0,6 0,7 -1

Невизначеність у роботі 
банківських установ через 
мінливість законодавства, 
складність ведення 
бізнесу у банківському 
секторі 

юридичний 
ризик

Недосконалість 
законодавчої бази, 
двозначність деяких 
нормативно-правових 
актів

0,7 0,9 -1

Втрата капіталу, 
залучених коштів, 
прибутку окремих банків, 
відтік клієнтів, втрата 
ліцензії деякими банками

Ре
гу

ля
ти

вн
а с

кл
ад

ов
а

загроза 
стабільності 
функціонування 
НБУ

Кібератаки на СЕП НБУ 
та офіційний сайт НБУ, 
зміна влади 0,7 0,8 -1

Блокування роботи 
банківської системи, 
нестабільність у 
банківському секторі

зміна керівництва 
НБУ

Зміна складу ради НБУ з 
ініціативи Президента чи 
ВРУ, звільнення голови 
або члена ради НБУ за 
власним бажанням

0,8 1 1 або -1

У разі вдалих кадрових 
змін в раді НБУ можливо 
сформувати ефективну 
команду, що сприятиме 
розвитку банківського 
сектору, і навпаки

зміна політики 
НБУ

Зміна загальної 
фінансової або 
економічної політики, 
призначення на посаду 
нового голови НБУ 0,9 1 1 або -1

За умови запровадження 
політики, що сприятиме 
стабілізації курсу гривні 
та цін можливо досягти 
зростання економіки 
та сталого розвитку 
банківського сектору, і 
навпаки

зменшення 
золотовалют-
ного резерву

Зростання зовнішнього 
боргу, необхідність 
погашати зовнішні 
позики

0,7 0,8 -1

Платоспроможність 
держави опиняється під 
загрозою, девальвація 
гривні

втрата 
незалежності від 
влади

Ухвалення закону, 
що позбавляє НБУ 
незалежності 0,3 1 -1

Перехід банківського 
сектора у повну 
залежність від політики 
діючої влади

М
ар

ке
ти

нг
ов

а с
кл

ад
ов

а

зміна 
кон’юнктури 
банківського 
ринку

Зміна попиту на кредити 
або депозити зумовлена 
зміною відсоткової 
ставки, зменшенням 
кредитоспро-можності 
підприємств та доходів 
населення

0,8 1 -1

Зниження прибутковості 
банків, неможливість 
залучення депозитних 
ресурсів, банкрутство

поява нових 
продуктів та 
технологій 
банкінгу

Застосування нових 
технологій та розробка 
нових продуктів 
банками, що займаються 
інноваційною діяльністю

0,9 0,7 1

Виділення лідера-
інноватора серед 
загальної кількості банків 
сприяє слідуванню за ним 
та розвитку банківського 
сектору

Продовження табл. 1
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1 2 3 4 5 6 7

М
ар

ке
ти

нг
ов

а 
ск

ла
до

ва

репутаційний 
ризик

Погіршення іміджу 
банківського сектору 
через часті банкрутства 
банків

0,8 1 -1

Зниження довіри 
населення до банківського 
сектору

Ф
ін

ан
со

ва
 ск

ла
до

ва

інфляційний 
ризик

Зростання соціальних 
стандартів, відсутність 
державного 
регулювання цін, низька 
продуктивність праці

0,8 1 -1

Зростання цін, 
дестабілізація економіки

валютний ризик Нестабільність 
вільноконвертованих 
світових валют, рецесія 
економіки України

0,7 1 -1

Девальвація гривні

ризик відтоку 
іноземного 
капіталу

Зміна інвестиційного 
клімату, відсутність 
привабливих об’єктів для 
інвестування

0,5 0,8 -1

Вихід з національного 
ринку представництв 
та філій банків зі 
100% іноземним 
капіталом, зниження 
адекватності капіталу 
в банків з частковими 
іноземними інвестиціями, 
дестабілізація 
банківського сектору

кредитний ризик Зниження реальних 
доходів населення, 
зростання цін, 
збільшення облікової 
ставки, зменшення 
кредитоспроможності 
підприємств

0,8 1 -1

Погіршення якості активів 
банків, втрата прибутку 
банками, необхідність 
рефінансування деяких 
банків НБУ

ризик 
достатності 
капіталу

Відтік або дефіцит 
депозитних ресурсів, 
погіршення якості 
активів, втрата прибутку

0,4 1 -1

Зменшення кількості 
банків через банкрутство 
та ліквідацію

ризик ліквідності Неефективна 
монетарна політика 
НБУ, збільшення 
«тіньового» обороту 
готівки, зменшення 
короткострокових 
пасивів банків, недовіра 
до банківського сектору з 
боку населення

0,3 0,9 -1

Обмеження можливості 
видачі готівки та 
строкових депозитів 
банками, дестабілізація 
роботи банків, втрата 
частини ресурсної бази

ризик 
прибутковості

Рецесія в економіці, 
зменшення попиту на 
кредитні ресурси з боку 
підприємств та населення

0,6 1 -1

Збитковість банків, 
неможливість збільшення 
власного капіталу, 
зниження надійності 
банківського сектору 

депозитний 
ризик

Очікування населення 
та підприємств щодо 
зміни індексу інфляції, 
відсоткової ставки за 
депозитами, поява більш 
надійних напрямів 
інвестування вільних 
коштів, доларизація 
заощаджень 

0,7 0,9 -1

Відтік клієнтів та 
депозитних ресурсів, 
зниження ліквідності, 
обмеження можливостей 
для кредитної діяльності 

Ін
фо

рм
ац

ій
на

 
ск

ла
до

ва

ризик втрати 
конфіденційності

Недостатній захист 
інформації, відсутність 
перевірки осіб, що мають 
доступ до банківської 
таємниці

0,3 0,9 -1

Розкриття банківської 
таємниці

Продовження табл. 1
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СТРУКТУРИЗАЦИИ И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Аннотация. Целью статьи является определить составляющие экономической безопасности банковского сектора и 
предложить подход к оценке рисков банковской деятельности. В ходе исследования обобщены существующие подходы 
к определению составляющих экономической безопасности банковского сектора; обоснованно составляющие экономи-
ческой безопасности банковского сектора; предложен подход к оценке рисков банковской деятельности на основе со-
ставляющих экономической безопасности банковского сектора. По результатам исследования более четко определены 
риски, которые могут возникнуть в сфере безопасности банковского сектора национальной экономики. Идентификация 
рисков и формирования эффективной системы их оценки является залогом разработки эффективной системы мини-
мизации сопутствующих рисков. Поскольку большинство рисков банковской деятельности невозможно определить 
количественно, то предложено применить экспертный метод для оценки рисков банковского сектора. Для чего струк-
турировано экономическую безопасность банковского сектора национальной экономики по таким составляющим: гло-
бализационная, политическая, правовая, регулятивная, маркетинговая, финансовая, информационная. Осуществлено 
формализацию структурных элементов.

Ключевые слова: структура, структурные элементы, экономическая безопасность, банковский сектор, банковские 
риски, оценка.

STRUCTURALIZATION AND EVALUATION OF ECONOMIC SAFETY OF THE BANKING SECTOR  
OF THE NATIONAL ECONOMY OF UKRAINE

Summary. The purpose of the article is to identify the components of the economic security of the banking sector and to pro-
pose an approach to assessing the risks of banking activities. The study summarizes the existing approaches to the definition of 
components of economic security of the banking sector; substantiated components of economic security of the banking sector; 
An approach to assessing the risks of banking activity based on the components of the economic security of the banking sector 
is proposed. As a result of the decision, the risks that may arise in the security of the banking system of the national economy 
are more clearly identified. Identification of risks and formation of an effective system of their evaluation is a key to develop-
ing an effective system for minimizing associated risks. Since most of the risks of banking activities can not be quantified, an 
expert method for assessing the risks of the banking sector is proposed. Why is the economic security of the banking sector of 
the national economy structured according to the following components: globalization, politico-legal, regulatory, marketing, 
financial, informational. The formalization of structural elements is carried out.

Key words: structure, structural elements, economic security, banking sector, bank risks, estimation.

1 2 3 4 5 6 7
Ін

фо
рм

ац
ій

на
 ск

ла
до

ва

ризик 
шахрайства

Неефективна робота 
служби безпеки, поверхні 
перевірки банків 
регулятором

0,6 0,9 -1

Втрата капіталу, 
залучених коштів, 
прибутку, довіри 
населення

ризик втрати 
даних

Застосування старого 
обладнання (серверу) 
для зберігання даних, 
недостатній захист баз 
даних від зовнішніх 
втручань

0,7 1 -1

Повна або часткова втрата 
клієнтської бази, втрата 
інформації про рух коштів 
на рахунках клієнтів

ризик втручання 
у роботу СЕП 
НБУ

Низька захищеність 
СЕП НБУ від 
зовнішніх втручань, 
ймовірність отримання 
несанкціонованого 
доступу до мережі

0,2 1 -1

Блокування роботи СЕП 
НБУ, втрата частини 
даних

Закінчення табл. 1
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