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Зінгаєва н. Є.
аспірант кафедри менеджменту організацій та права
Миколаївського національного аграрного університету

Zingaieva N. E.
Postgraduate Student Organizations and Management Rights

Mykolayiv National Agrarian University

сучасний стан та перспективи роЗвитку  
вітчиЗнЯного ринку сонЯШниковоЇ оліЇ

CURRENT SITUATION AND PROSPECTS  
OF THE DOMESTIC MARKET SUNFLOWER OIL

анотація. у статті досліджено сучасний стан вітчизняного ринку соняшникової олії. виробництво соняшникової 
олії – це одна з тих галузей, де україна залишається одним зі світових лідерів навіть в умовах світової фінансово-еко-
номічної кризи. у роботі проаналізовано виробництво, споживання соняшникової олії та структуру експорту. на осно-
ві отриманих даних визначено тенденції ринку та окреслено пріоритетні напрями подальшого розвитку вітчизняного 
ринку соняшникової олії.

ключові слова: тенденції розвитку, вітчизняний ринок, соняшникова олія, експорт, переробні підприємств.

постановка проблеми. виробництво соняшникової 
олії є однією з найважливіших економічних та продоволь-
чих складових агропромислового комплексу в україні. 
щороку збільшуються обсяги її виробництва та експорту, 
що виводить країну в лідери на вітчизняному та міжна-
родному ринках.

олійно-жирова галузь є однією з перспективних і 
стратегічних, оскільки є стабільним джерелом валютних 
надходжень для україни. тому подальша участь україни 
на світовому ринку соняшникової олії є досить важливою. 
але економічна ситуація в країні, яка негативно вплинула 
на аграрний сектор в цілому та ринок соняшникової олії 
зокрема, може завадити подальшому розвитку. у зв`язку 
з цим доцільним буде провести дослідження сучасного 
стану ринку соняшникової олії з метою визначення пер-
спектив подальших темпів розвитку олійно-жирової 
галузі україни та зміцнення позицій на світовому ринку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дження формування та функціонування ринку олійно-
жирової продукції, забезпечення її динамічного розвитку 
та подальшого пошуку шляхів підвищення ефективності 
її функціонування продовжує привертати увагу багатьох 
дослідників, таких як: о.в. Бронін, т.в. занько, а.в. кар-
пенко, о.о. Маслак, і.і. Мулик, о.в. одосій, в.і. осад-
чук, а.а. Побережна, а.о. турчановський, о.М. Шпичак, 
в.в. Юрчишин та ін. науковці розглядають сучасний стан 
ринку соняшнику та олійної продукції, перспективи його 
розвитку, проте питання адаптації олійно-жирової галузі 
до сучасних умов, а також недопущення втрат лідирую-
чої позиції україни з експорту соняшникової олії у світі 
потребують подальшого дослідження.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану ринку 
олійної продукції в україні, розгляд перспектив розвитку 
цього ринку та визначення шляхів адаптації вітчизня-
них виробників олійно-жирової галузі до сучасних умов 
з метою збереження сталого розвитку галузі та звання 
україни – світового лідера виробництва та експорту 
соняшникової олії.

виклад основного матеріалу. вирощування соняш-
ника та виробництво соняшникової олії – це одна із 

небагатьох галузей, яка навіть в умовах світової фінан-
сово-економічної кризи стрімко розвивається і є бюдже-
тоформуючою галуззю агропромислового комплексу 
з потужним експортним потенціалом. нині українська 
олійно-жирова галузь має сучасні виробничі потужності з 
переробки насіння олійних культур, які постійно нарощу-
ються. нині вітчизняні олійноекстраційні заводи мають 
можливості переробляти до 15 млн тонн насіння, що на 
1 млн тонн більше, ніж у 2013 році [1]. рентабельність 
виробництва зростає за рахунок ціни, а зниження собівар-
тість внаслідок підвищення цін на матеріальні ресурси, 
мінеральні добрива та засоби захисту від хвороб і шкід-
ників малоймовірне. така економічна ситуація вимагає 
об’єктивної оцінки подій у галузі, а отже виникає потреба 
у проведенні поглибленого дослідження питань щодо її 
подальшого розвитку і підвищення ефективності в нових 
умовах господарювання.

в україні налічується двадцять найбільших заво-
дів, які випускають понад 80% від загального виробни-
цтва соняшникової олії в країні. за оцінками експертів, 
з них можна виділити такі чотири великі агропромис-
лові об’єднання: «каргілл», «кернел», група «Приват» і 
«Бунге». кожен з цих великих операторів ринку має свою 
стратегію розвитку. наприклад, група «Приват» і «Бунге» 
більше орієнтуються на внутрішній ринок, тому дина-
мічно розвивають свої торговельні марки фасованої рафі-
нованої олії та іншої продукції [2]. компанія «каргілл» 
вивозить за кордон левову частку виробленої сирої олії, а 
«кернел», що кілька років тому поглинула «олсідс груп» 
і стала найбільшим виробником та експортером соняш-
никової олії, зосередила свою діяльність як на внутріш-
ньому, так і на зовнішньому секторах торгівлі [3, c. 118]. 
розглянемо динаміку обсягів виробництва соняшникової 
олії в україні за останні п’ять років (рис. 1).

аналізуючи рисунок 1, варто зазначити, що най-
менший обсяг виробництва соняшникової олії був у 
2010 році, при цьому до 2012 року спостерігається тенден-
ція до збільшення. у 2013 році обсяг виробництва склав 
3539,0 тис. тонн, що на 10,2% (400,0 тис. тонн) менше ніж 
у попередньому році, це зумовлено погодними пробле-
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мами в період збирання врожаю соняшнику. у звітному 
2014 році спостерігається значний приріст обсягу вироб-
ництва української соняшникової олії, темп якого досяг 
28,3%. також варто відзначити, що у звітному році цей 
показник є найбільшим за весь аналізований період.

рис. 1. динаміка обсягів виробництва  
соняшникової олії в україні 

Побудовано автором з використанням [4]

олійно-жирова галузь інвестиційно приваблива, в її 
розвиток спрямовано значні інвестиції як вітчизняних, 
так і зарубіжних інвесторів в реконструкцію діючих і 
будівництво нових заводів. Потужності з переробки олій-
ної сировини в україні збільшуються кожного року [1]. 
одним із прикладів інвестування є компанія «Бунге», 
яка вклала більше $100 млн у будівництво нового заводу 
з переробки олії в Миколаївському морському торго-
вому порту. Потужність олієдобувного заводу – 2,4 тис. т 
насіння олійних на добу. новий переробний завод призна-
чений для виробництва нерафінованої олії для експорт-
них ринків. це виводить компанію на один рівень з най-
більшими аналогічними компаніями в країні [5].

в україні споживається всього 20% виробленої соняш-
никової олії, 80% поставляється на експорт. це є унікаль-
ною особливістю українського ринку соняшникової олії. 
отже, проаналізувавши обсяги виробництва соняшнико-
вої олії в україни, розглянемо динаміку обсягів експорту 
цієї продукції (рис. 2).

рис. 2. динаміка обсягів експорту  
соняшникової олії україни 

Побудовано автором з використанням [4]

виходячи з даних по експорту соняшникової олії за 
останні п’ять років варто відзначити, що тенденція екс-
порту збігається з тенденцією обсягів виробництва, але 
якщо обсяг виробництво був найменшим у 2010 році, то 
обсяг експорту – у 2011 році.

Постійно розширюється географія експорту олії 
соняшникової українського виробництва. соняшникова 

олія експортується в 90 країн світу. головними спожи-
вачами української соняшникової олії є країни азії, Єс, 
снд і африки. розглянемо структуру експорту соняшни-
кової олії україни у 2014 році (рис. 3).

рис. 3. структура експорту 
соняшникової олії україни у 2014 році

Побудовано автором з використанням [6, с. 100]

виходячи зі структури експорту соняшникової олії 
у 2014 році, бачимо, що найбільша питома вага (52,2%) 
припадає на азію. це відбулося за рахунок значного 
зростання експорту соняшникової олії в індію з 28,0% 
у 2012 році до 37,3% у 2014 році. у тому числі експорт 
олії до китаю збільшився вдвічі – з 6,0% у 2012 році до 
12,0% у 2014 році. друге місце за питомою вагою займає 
Європейський союз, до якого україна експортує 15,0% 
соняшникової олії. і на третьому місці – африка (7,0%). 
При цьому в майбутньому можемо очікувати збільшення 
експорту до Європейського союзу. згідно з угодою між 
україною та Єс у 2016 році планується створення зони 
вільної торгівлі. це відкриває для нашої країни один із 
найбільших ринків у світі, що майже у сто разів переви-
щує український, до якого входить двадцять вісім країн та 
близько півмільярда споживачів.

Постійне зростання попиту на соняшникову олію та 
економічна ситуація не могли не відобразитися на рівні 
цін на цей продукт. Хоча соняшникової олії в україні 
достатньо, ціноутворюючий фактор тут зовнішній, адже 
триває експорт насіння соняшнику і олії з нього. відпо-
відно, враховуючи коливання курсу гривні, конкуренцію 
переробників за сировину в умовах збільшення виробни-
чих потужностей галузі на тлі зниження урожаю соняш-
нику у 2014 році, відпускна ціна на олію в україні стрімко 
зросла. у 2010 році оптово-відпускна ціна на соняшни-
кову олію на внутрішньому ринку становила 6,9 тис. грн 
за 1 тонну, у 2012 році ціна склала 9,46 тис. грн, в 
2013 році – 10,6 тис. грн, а в 2014 році 1 тонна соняшни-
кової олії коштувала 19,75 тис. грн [7].

Як зміняться ціни на соняшникову олію в україну най-
ближчим часом, багато в чому залежатиме від тенденцій 
на світовому ринку. зокрема, від обсягів пропозиції інших 
олійних культур. так, якщо сШа вирішать виробляти 
більше сої і менше кукурудзи, при цьому в сШа, арген-
тині і Бразилії (найбільші виробники сої) буде хороший 
урожай олійних, ціни на соняшник будуть мати мінімаль-
ний потенціал зростання внаслідок збільшення пропозиції 
сої. Якщо ж запаси соєвих бобів та соєвої олії в світі зни-
зяться, ціни на соєву, пальмову, ріпакову і соняшникову 
олії будуть рости і далі. у зв’язку з цим для українських 
виробників соняшнику і соняшникової олії зберігаються 
хороші цінові перспективи [8]. у свою чергу зростання 
цін на цей продукт на внутрішньому ринку може впли-
нути на обсяги його споживання. на рисунку 4 наведено 
дані щодо споживання соняшникової олії в україні про-
тягом останніх п’яти років.
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рис. 4. споживання соняшникової олії в україні  
за 2010–2014 роки

Побудовано автором з використанням [4]

виходячи з даних рисунку 4, варто відзначити, що у 
звітному 2014 році показник споживання був найменшим 
и перебував на рівні 561 тис. тонн, що на 7% менше, ніж у 
попередньому році, та на 17,5%, ніж у базисному 2010 році. 
Як бачимо, споживання олії має тенденцію до зниження, 
що зумовлено зниженням купівельної спроможності насе-
лення країни та зростанням цін на цю продукцію у зв’язку 
з економічною та політичною ситуацією в україні.

у контексті перспектив розвитку ринку соняшником 
олії актуальними є, на наш погляд, такі заходи:

- створити систему сприяння залученню внутрішніх 
та зовнішніх інвестицій та розробки спільних інвестицій-
них проектів;

- посилити конкурентний механізм через зниження 
рівня адміністративних бар’єрів на шляху входження на 
ринки нових підприємств;

- впроваджувати систему управління якістю, яка б від-
повідала міжнародним європейським стандартам;

- надати товаровиробникам державної економічної, 
технічної і освітньої підтримки з метою раціонального 
використання природних ресурсів, виготовлення конку-
рентоспроможної якісної сировини та експортноорієнто-
ваної готової продукції;

- зменшення обсягів експорту і направлення товару 
для реалізації на внутрішній ринок, що збільшить про-
позицію на ринку та знизить ціни на олію у роздрібній 
мережі;

- вдосконалення системи регулювання нижньої і верх-
ньої межі закупівельних цін у виробників насіння соняш-
нику переробними підприємствами;

- сприяння по формуванню на всіх рівнях заготі-
вельно-збутових кооперативів, торгових домів, інших 
елементів інфраструктури ринку, які в змозі взяти на себе 
функції з формування оптових партій та представлення 
інтересів реформованого товаровиробника у сфері вели-
кооптової торгівлі.

висновки. соняшникова олія є основною для україн-
ського ринку рослинних олій, важливою сировиною для 
багатьох секторів харчової промисловості. нині в укра-
їні спостерігається тенденція нарощування виробничих 
потужностей для переробки насіння олійних культур, 
будуються нові заводи. з великою вірогідністю нові під-
приємства орієнтуватимуться на переробку не тільки 
соняшникової олії, але й іншого насіння олійних культур, 
таких як соя і ріпак. ця тенденція пояснюється тим, що 
незабаром основною проблемою переробних підприємств 
може стати нестача сировини.

світове лідерство україни на зовнішньому ринку 
соняшникової олії має і негативні наслідки. зокрема, 
серйозні проблеми для аграрного сектору країни 
можуть бути викликані постійним розширенням посів-
них площ. за останні 20 років посівна площа соняш-
нику зросла у 3 рази. розширення площ та недотри-
мання технологій вирощування загрожує виснаженням 
землі та зниженням врожайності. Більшість аграріїв, 
у зв’язку з браком коштів, не удобрюють землю і як 
результат врожай залежить лише від погодних умов. 
але проблему невідповідного удобрення можна вирі-
шити за рахунок тваринництва, яке тісно пов’язано з 
галуззю рослинництва та виробництвом соняшникової 
олії в тому числі. галузь тваринництва – це прямий 
«постачальник» органічних добрив, натомість продукт 
переробки соняшнику (шрот) є головним джерелом 
одержання білкового компоненту для виробництва ком-
бікормів. розвиток тваринництва та дотримання сівоз-
міни вирішить одні з основних проблем вирощування 
соняшнику і при цьому збереже рентабельність цієї 
культури.

отже, оцінивши тенденції розвитку ринку соняш-
никової олії, ми виділили пріоритетні напрями подаль-
шого реформування ринку: розвиток сільськогосподар-
ської кооперації, реалізація цінової політики шляхом 
поєднання вільного ціноутворення з елементами дер-
жавного регулювання; розширення зовнішніх рин-
ків збуту через підвищення конкурентоспроможності 
насіння соняшнику та вітчизняних продуктів його 
переробки та оперативне формування відповідної мит-
ної політики залежно від кон’юнктури світового ринку.
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аннотация. в статье исследовано современное состояние отечественного рынка подсолнечного масла. Производ-
ство подсолнечного масла – это одна из тех отраслей, где украина остается одним из мировых лидеров даже в условиях 
мирового финансово-экономического кризиса. в работе проанализированы производство, потребление подсолнечного 
масла и структура экспорта этой продукции. на основе полученных данных определены тенденции рынка и намечены 
приоритетные направления дальнейшего развития отечественного рынка подсолнечного масла.

ключевые слова: тенденции развития, отечественный рынок, подсолнечное масло, экспорт, перерабатывающие 
предприятия.

Summary. The article investigated the current state of the domestic market sunflower oil. Production of sunflower oil – this 
is one of those industries where Ukraine remains first place in the world, even in the face of the global financial and economic 
crisis. This article analyzes the production, consumption of sunflower oil and exports. On the basis of data received identified 
market trends and identify priority areas for further development of the market sunflower oil.

Key words: development trend, domestic market, sunflower oil, export processing enterprises.
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проБлеМи активіЗаціЇ процесів  
роЗвитку БанківськиХ інновацій в украЇні

THE PROBLEMS DEVELOPMENT ACTIVATION  
OF BANKING INNOVATIONS IN UKRAINE

анотація. у роботі проведено аналіз розвитку інноваційної діяльності банків: розглянуто вплив інформаційної 
економіки на банківський бізнес, надано класифікацію банківських інновацій, класифіковано сучасні види електро-
нних послуг банків. визначено основні проблеми розвитку інноваційної діяльності банків методологічного рівня: необ-
хідність теоретичного обґрунтування та практичного впровадження інструментарію оцінки ефективності здійснення 
банківської діяльності з урахуванням специфіки та різноманітності інноваційних банківських послуг. на основі аналізу 
проблем розвитку інноваційного банківського бізнесу в україні запропоновано використання стратегій, заснованих на 
мотивації персоналу до ефективного впровадження інновацій.

ключові слова: інформаційні технології, комунікації, банк, інновації, інтернет-банкінг, ефективність, конкуренто-
спроможність.

вступ та постановка проблеми. ХХI ст. визначили 
століттям інформаційної революції, основу якої скла-
дає безпрецедентний за швидкістю та обсягом передачі 
інформації розвиток нових технологій. останнім часом 
інформаційно-комунікаційні технології переживають 
процес прискореного розвитку, революційні зміни від-
булись і у сфері інформаційних банківських технологій. 
виникли та розвиваються інноваційні напрями електро-
нного банківського бізнесу: телебанкінг, інтернет-банкінг, 
мобільний банкінг, рс-банкінг, відеобанкінг.

Банки україни, які функціонують в умовах негатив-
ного впливу політичних та економічних кризових явищ, 
структурних дисбалансів в економіці, інфляції та знеці-
нення національної валюти, повинні приймати страте-
гічні рішення для виконання завдань капіталізації, під-
вищення фінансової стійкості та прибутковості. одним із 
стратегічних інструментів вирішення зазначених завдань 

є активізація інноваційної діяльності та на її основі – під-
вищення ефективності банківського бізнесу, саме тому 
дослідження тенденцій розвитку банківських інновацій та 
визначення специфіки цього напряму в діяльності вітчиз-
няних банків є актуальними.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженню проблем розвитку банківських інновацій при-
святили наукові праці зарубіжні вчені: Бретт кінг, який 
пропонує формування концепції «Банку 2.0» на засадах 
зміни майбутніх фінансових послуг залежно від банків-
ських технологій та поведінки споживачів [1, с. 128], а у 
новому виданні «Банк 3.0» він визначає безмежні можли-
вості планшетних комп’ютерів та особливості викорис-
тання банками «хмарних технологій» [2, с. 231]; дж. сінкі 
запропонував інноваційну систему «Фокус», де одна 
зі складових компонент «о» пов’язана з використанням 
інформаційних технологій [3, с. 247] та ін. до вітчизняних 
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вчених, які досліджують процеси впровадження іннова-
ційних технологій у банківську діяльність, слід віднести: 
о. дзюблюка (аналізує процеси розвитку інноваційних 
похідних фінансових інструментів), с. Єгоричеву (запро-
понувала методику організації процесів упровадження 
інноваційних процесів у банках) [4, с. 56], о. Мошенця 
(визначив особливості інноваційних продуктів та техно-
логій на ринку банківських продуктів) [5, с. 8], л. При-
мостку [6, с. 160] (здійснила аналіз особливостей дистан-
ційного банківського обслуговування клієнтів) та ін.

у той же час стрімкий розвиток інформаційних тех-
нологій та особливості діяльності вітчизняних банків 
потребують дослідження можливостей активізації про-
цесів упровадження новітніх банківських технологій у 
сучасних умовах. 

Метою даної роботи є подальший розвиток теоре-
тичних положень щодо сутності банківських інновацій та 
визначення проблем активізації процесів упровадження 
та використання інноваційних продуктів у банківському 
секторі економіки україни.

результати дослідження. стрімкий розвиток та 
поширення нових інформаційно-комунікаційних техно-
логій призводить до кардинальних змін в інформаційній 
сфері на глобальному рівні. Як підкреслюється в окінав-
ській Хартії глобального інформаційного суспільства, 
інформаційно-комунікаційні технології стають важливим 
стимулом розвитку світової економіки. вони є одним з 
найбільш значущих чинників, що забезпечують функці-
онування світових ринків інформації та знань, капіталу й 
праці та сприяють зростанню всіх секторів економіки, у 
тому числі й банківського.

на основі аналізу розвитку світового банківського біз-
несу виявлені найбільш важливі інновації, що здійснили 
істотний вплив на ефективність банківської діяльності 
наприкінці ХХ – початку XXI ст. результатом викорис-
тання інновацій у банківській справі є поява дистанцій-
ного обслуговування клієнтів, яке сьогодні виступає необ-
хідною умовою конкурентоспроможності банку, особливо 
на роздрібному ринку. за рахунок скорочення витрат на 
персонал, обладнання робочих місць і утримання офісів 
знижується собівартість банківських продуктів, а також 
підвищується якість обслуговування. система онлайн-
банкінгу (online banking) стає все більш популярною. 
вона може здійснюватися за допомогою: телефону – 

телебанкінг (telebanking); персонального комп’ютера – 
е-банкінг (e-banking); інтернету – інтернет-банкінг 
(Internet banking); портативних пристроїв – мобільний 
банкінг (mobile banking). окрім перерахованих, існують 
і послуги, що засновані на системі віддаленого доступу: 
відео-банкінг (video-banking) – отримання банківських 
послуг за допомогою відеоконтакту зі співробітниками 
банку; цифровий телевізійний банкінг (DVT-banking) – 
надання віддаленого доступу до банківських операцій з 
телевізора.

необхідно зауважити, що у сучасних дослідників від-
сутня єдина думка щодо визначення інноваційних банків-
ських продуктів, існують різні підходи та критерії харак-
теристики їх видів (табл. 1).

наведена вище класифікація банківських інновацій 
усуває дублювання однотипних понять, забезпечує більш 
повноцінне і цілісне розуміння предмета дослідження і 
дозволяє виявити закономірності у розробці та застосу-
ванні інноваційних процесів і проблеми взаємозв’язку їх 
різних груп і типів у банках. типологія банківських інно-
вацій дозволяє не тільки здійснити вибір конкретної інно-
ваційні стратегії та спосіб формування організаційно-еко-
номічного механізму управління банківською інновацією, 
але також визначити можливі форми реалізації та просу-
вання банківських продуктів.

отже, інновації представлені новими банківськими 
продуктами, технологіями та послугами, а їх стрімкий 
розвиток значно випереджає необхідні теоретичні та 
методологічні засади визначення їх особливостей з метою 
побудови раціональних систем стратегічного управління, 
регулювання, нагляду та визначення ефективності іннова-
ційних упроваджень.

інноваційні рішення охоплюють сферу управління 
банком у цілому, його відділень та онлайнових офісів. 
інноваційні підходи необхідні і при організації взаємовід-
носин з клієнтами, наприклад, при визначенні кредито-
спроможності позичальників та її прогнозуванні, оскільки 
така оцінка є необхідною для якісного управління ризи-
ками. об’єктивна необхідність розробки і впровадження 
банками інновацій обумовлена тим, що інноваційна діяль-
ність банків є в сучасних умовах основним механізмом 
підтримки рентабельності всієї діяльності банку відпо-
відно до процесів, що відбуваються в економіці держави.

однак, незважаючи на серйозну розробку іноземними 
дослідниками проблем, перш за все дж. сінкі, Б. кінгом, 
к. скінером та вітчизняними (о. дзюблюк, с. Єгорова,  
л. Примостка та ін.), що виникають при управлінні іннова-
ційною діяльністю банку, деякі теоретичні, методологічні, 
а також багато прикладних питань на сучасному етапі роз-
витку банківського бізнесу вимагають свого рішення і, як 
наслідок, проведення додаткових досліджень.

По-перше, це стосується проблем врахування специ-
фіки здійснення інноваційної діяльності в банківському 
бізнесі, коли інновації стають стратегічним ресурсом у 
вирішенні завдань підвищення ефективності та конкурен-
тоспроможності банків. світова фінансова криза 2008 р., 
серед причин якої визначають широке використання ряду 
специфічних фінансових похідних інструментів, у тому 
числі банками, визнаних у свій час практично революцій-
ними інноваціями, передбачає необхідність переосмис-
лення інноваційних процесів, що відбуваються у банків-
ській сфері.

інновації являють собою впроваджені у банківську 
діяльність нововведення у формі об’єктів, технологій, 
продуктів, що є результатом наукових досліджень, вина-
ходів і відкриттів, які якісно відрізняються від своїх ана-
логів (або не мають аналогів), тобто інноваційний про-

таблиця 1
класифікація видів  

інноваційних банківських продуктів
критерії класифікації види банківських інновацій

за метою розвитку банку реактивні
стратегічні

за функціональним 
значенням

основні
допоміжні

за ступенем новизни
радикальні (або базові)

комбінаторні
модифікуючі

за ступенем впливу на 
діяльність банку

точкові
системні

щодо розробника

нововведення, розроблені 
власними силами;

нововведення, придбані у 
стороннього розробника

за поширеністю на ринку лімітовані та
нелімітовані

за економічним змістом технологічні
продуктові
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дукт є результатом процесу створення нових споживчих 
вартостей. а новизна споживчих властивостей банків-
ського продукту є визначальною ознакою інновації.

По-друге, банківські інновації повинні обов’язково 
мати певний позитивний економічний або стратегіч-
ний ефект. При цьому доходи від упровадження банком 
інновації повинні перевищувати витрати на її створення 
та просування або, щонайменше, бути рівними їм. тому 
банки зацікавлені модернізувати методики створення та 
просування своїх інноваційних продуктів з тією метою, 
щоб операційні витрати і ціни на них довести до рівня 
відповідності конкурентної позиції. але фінансові показ-
ники, що розраховують банки для визначення результатів 
їх діяльності, окремо не характеризують та не оціню-
ють ефективність інноваційної банківської діяльності, 
особливо коли йде активний процес одночасного впро-
вадження різноманітних інноваційних проектів. отже, 
виникає необхідність розробки інших, адекватних інно-
ваційній діяльності банків засад до визначення ефектив-
ності впровадження нових продуктів та технологій, що 
також важливо при розробці інноваційних стратегій роз-
витку банку.

зазначене вище підкреслюють автори колективної моно-
графії за редакцією л. Примостки, які визначають, що забез-
печення ефективної інноваційної діяльності банків можливо 
за умови розгляду його як цілеспрямованого, складного 
комплексного процесу, що ґрунтується на базових принци-
пах інновацій, зорієнтованих на досягненнях економічного, 
соціального і стратегічного ефектів [6, с. 158].

отже, традиційна система оцінки ефективності, що 
заснована на кількісних показниках, не дозволяє виміряти 
такі головні явища інформаційної економіки, як дина-
мізм, інноваційність, здатність адаптуватися до мінливого 
середовища. уважаємо, що необхідно оцінювати ефек-

тивність інноваційної діяльності банку через інтегральну 
систему показників, які відображають відповідність 
результатів діяльності банку завданням інноваційних 
стратегій. лише досягнення всіх, а не окремих критеріїв 
дозволяє, на нашу думку, визначити реальну ефективність 
банківських інновацій. 

в якості основних індикаторів ефективності банків-
ських інновацій пропонується розглядати як фінансові 
результати від упровадження інновацій (доходи та прибу-
ток від їх упровадження, рентабельність інновацій), так і 
всю сукупність показників банківської діяльності (фінан-
совий результат, загальні показники рентабельності, еко-
номічна додана вартість тощо).

таким чином, у сучасних умовах стрімкого розвитку 
банківських інновацій існує необхідність теоретичного 
обґрунтування та практичного впровадження інстру-
ментарію оцінки ефективності здійснення банківської 
діяльності з урахуванням різноманітності застосовуваних 
у банку інновацій. це можуть бути і окремі інноваційні 
продукти, і абсолютно нові для банку послуги, і техноло-
гії, спрямовані на підвищення якості надання послуг клі-
єнтам або на підвищення ефективності окремих напрямів 
діяльності банку.

наступним етапом дослідження є аналіз інновацій-
ного розвитку банківської системи україни. сучасні 
банки україни, як було зазначено вище, функціонують 
в умовах кризи, при значному зниженні прибутковості 
як економіки в цілому, так і банківського сектора, що 
збільшує ризики банків, зменшує їх кількість (за 2015 р. 
не стало на банківському ринку 43 банка). тому банкам 
для збереження прибутковості, конкурентних переваг 
та підвищення ефективності своєї діяльності необхідно 
активно впроваджувати в банківську практику іннова-
ційні продукти, послуги та технології. упровадження 

таблиця 2
пошукові запити населення на здійснення оплати комунальних послуг через банки (червень 2015 р.)

країна кількість населення пошуковий запит частотність кількість пошукових 
запитів на 1000 осіб

російська Федерація 143 400 000 комунальні послуги 224 187 1,56
Білорусь 9 464 000 комунальні послуги 9 456 1,00
україна 45 590 000 комунальні послуги 41 279 0,91

казахстан 16 970 000 комунальні послуги 2 481 0,15
Молдова 3 560 000 комунальні послуги 348 0,10

узбекистан 29 560 000 комунальні послуги 823 0,03
вірменія 2 969 000 комунальні послуги 32 0,01

Джерело: [7]

таблиця 3
показники рейтингу індексу розвитку інформаційно-комунікаційних технологій країн снд  

(зміни за 2015 р. у порівнянні з 2010 р.)

економіка
регіональний 

рейтинг
2015 р.

глобальний 
рейтинг 2015 р.

ікт 
за 2015 р.

глобальний 
рейтинг
2010 р.

ікт 
за 2010 р.

зміни в 
глобальному 

рейтингу
2015-2010 гг.

Білорусь 1 36 7,18 50 5,30 14
російська Федерація 2 45 6,91 46 5,57 1
казахстан 3 58 6,20 62 4,81 4
Молдова 4 66 5,81 74 4,28 8
азербайджан 5 67 5,79 76 4,21 9
вірменія 6 76 5,32 78 4,10 2
грузія 7 78 5,25 85 3,76 7
україна 8 79 5,23 69 4,41 -10
киргизстан 9 97 4,62 112 3,02 15

Джерело: [8]
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інновацій дозволить вітчизняним банкам оптимально роз-
поділяти свої ресурси, мінімізувати витрати, удосконалю-
вати канали доставки банківських продуктів до спожи-
вача, поліпшити якість пропонованих послуг і тим самим 
підвищити ефективність банківської діяльності та забез-
печити фінансову стійкість та конкурентоспроможність 
на фінансовому ринку.

сьогодні практично всі вітчизняні банки мають свої 
Web-сайти, а кількість банків, що ведуть свою діяльність 
через інтернет, безперервно зростає. активно розробля-
ються та впроваджуються нові інноваційні програми бан-
ківського обслуговування, і лідером на цьому напрямку 
діяльності є «ПриватБанк».

дистанційне банківське обслуговування поступово 
стає одним з основних напрямів інноваційної діяльності 
українських банків. необхідно зауважити, що основними 
споживачами електронних послуг є населення, яке в 
останні роки значно підвищує попит на банківське обслу-
говування. це підтверджується результатами дослідження 
агрегатора Яндекс, який здійснив аналіз частоти пошу-
кових запитів населення країн снд в wordstat.yandex.ru 
стосовно можливості через банки оплатити комунальні 
послуги (табл. 2).

Як видно з даних табл. 2, українці в червні 2015 р., 
згідно з даними сервісу wordstat.yandex.ru, вводили 
пошуковий запит в Яндексі «комунальні послуги» 
41 279 разів. для порівняння: жителі росії при населенні 
143 400 000 ос. зробили 224 187 запитів, а жителі Біло-
русі при населенні 9 464 000 ос. шукали 9 456 разів. най-
менше цікавляться банками, згідно із запитами, узбекис-
тан та вірменія.

в управлінні процесами інноваційного розвитку існує 
відставання інформаційно-комунікаційних техноло-
гій україни від інших країн. так, за загальним індексом 
розвитку ікт (інформаційно-комунікаційних техноло-
гій) україна посідає 79-е місце у світовому рейтингу з 
167 країн, та восьме місце в рейтингу країн снд (табл. 3).

дані наведеної табл. 3 свідчать,, що в середньому по 
всім країнам снд зростання індексу склало за п’ять років 
1,43, що значно вище середньосвітового значення (0,89) 
та має позитивний результат. але, незважаючи на пози-
тивне зростання цього індексу (+0.72), у глобальному 
рейтингу україна, єдина із країн регіону снд, знизила 
рейтинг на 10позицій.

значне відставання процесів розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, які є основою впровадження 
інновацій у банках, впливає на їх конкурентоспромож-
ність на фінансовому ринку.

необхідно зауважити, що національний банк україни 
створює умови для активізації інноваційної діяльності 
комерційних банків: спрощено доступ для міжнародних 
систем інтернет-розрахунків на ринок україни і розши-
рено можливості для використання електронних грошей, 

випущених нерезидентами; влітку 2015 р. внесено зміни 
до «Положення про порядок реєстрації платіжних систем, 
учасників платіжних систем та операторів послуг пла-
тіжної інфраструктури»; визначено умови внесення до 
реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників 
цих систем та операторів послуг платіжної інфраструк-
тури інформації про міжнародні системи інтернет-роз-
рахунків (наприклад, Pay Pal, Apple Pay, Google Wallet та 
ін.) [9].

зазначимо, що такі зміни формують умови для початку 
діяльності в україні міжнародних платіжних систем, але 
можуть негативно вплинути на розвиток вітчизняних бан-
ків, оскільки інструменти платіжних систем створюють 
можливість зменшення комісій за проведення платежів. 
наприклад, комісії за прийом грошових коштів у системах 
Braintree, Pay Pal, Stripe складають 2,5–2,7%, а у системах 
Payoneer, Pay Pal, Skrill – 2–3%. відмітимо, що вітчизняні 
банки у сучасних умовах відсутності кредитоспромож-
них позичальників та накопичених кредитних ризиків 
більшість свої доходів формують з комісійних за касово-
розрахункове обслуговування. отже, діяльність в україні 
міжнародних платіжних систем загрожує зниженню кон-
курентоспроможності національних банків, які обробля-
ють транзакції з високими банківськими комісіями.

ще одна проблема, яка перешкоджає ефективної інно-
ваційної банківської діяльності, – слабка активність пер-
соналу. сьогодні банки україни повинні активно вирішу-
вати завдання стимулювання співробітників до участі в 
розробці інноваційних ідей на засадах систем анонімних 
пропозицій і відкритих конкурсів розробок персоналу з 
матеріальним мотивуванням [10, с. 316].

висновки. Проведений аналіз тенденцій розвитку 
інноваційної банківської діяльності та трансформації 
банківських продуктів, послуг і технологій в україні 
вимагає розробки та впровадження концептуальних під-
ходів, які на засадах їх взаємозалежності будуть сприяти 
формуванню конкурентних переваг на ринку електро-
нних послуг. у разі ненадання своїм клієнтам можливості 
якісного обслуговування через інтернет українські банки 
програють у конкурентній боротьбі за клієнта, тому в 
банківську практику необхідно активно впроваджувати 
нові інтернет-технології. аналіз проблем використання 
інтернет-технологій банками доводить, що необхідне 
ефективне поєднання традиційних та віртуальних схем 
обслуговування клієнтів. саме така стратегія, заснована 
на мотивації персоналу у впровадженні інновацій, фор-
мує конкурентні переваги банків на ринку та буде сприяти 
підвищенню ефективності банківського бізнесу в україні.

Банківські інновації здатні стати поштовхом у подаль-
шому розвитку банківського сектора україни. інновації 
для банків у сучасних умовах є одним з єдиних засобів 
вирішення проблем фінансової стійкості, надійності та 
конкурентоспроможності на фінансовому ринку. 
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концептуальні основи ЗаБеЗпеченнЯ інноваційного роЗвитку 
підприЄМств у сервісно-вироБничиХ контекстаХ сФери послуг

CONCEPTUAL BASIS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT PROVIDING OF COMPANY 
IN THE CONTEXT OF SERVICE-PRODUCTION IN SERVICES SPHERE 

анотація. в статті розглянуто сутність, значення інноваційного розвитку підприємства. розкрито особливос-
ті та відмінності послуг по відношенню до сфери виробництва. досліджено та запропоновано етапи розробки 
концепції інноваційного розвитку підприємств у контексті комунального сервісно-виробничого обслуговування. 
встановлено, що розробка концепції сприятиме сталому розвитку для задоволення потреб промисловості та насе-
лення в комунальних послугах відповідно до нормативів і стандартів. реалізація концепції забезпечить підвищен-
ня ефективності та надійності функціонування підприємств, якості комунального обслуговування промислових 
підприємств, населення, роботи систем газо-, енерго-, тепло-, водопостачання, водовідведення і, як результат, їх 
інвестиційну привабливість.

ключові слова: інноваційний розвиток, сфера послуг, підприємства сервісно-виробничого забезпечення, концеп-
ція, інформаційне забезпечення.
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аннотация. в работе проведен анализ развития инновационной деятельности банков: рассмотрено влияние инфор-
мационной экономики на банковский бизнес, предложена классификация банковских инноваций, систематизированы 
современные виды электронных услуг банков. определены основные проблемы развития инновационной деятельности 
банков методологического уровня: необходимость теоретического обоснования и практического внедрения инструмен-
тов оценки эффективности банковской деятельности с учетом специфики и разнообразия инновационных банковских 
услуг. на основе анализа проблем развития инновационного банковского бизнеса в украине предложено использование 
стратегий, основанных на мотивации персонала к эффективному внедрению инноваций.

ключевые слова: информационные технологии, коммуникации, банк, инновации, интернет-банкинг, 
эффективность, конкурентоспособность.

Summary. The analysis of the banking innovation development was made. The influence of information economy to the 
banking business was considered. The banking innovations classification was given. Modern types of electronic banking ser-
vices were defined. The main methodological problems of the banks΄ innovation were identified: the need for theoretical study 
and practical implementation of the specific tools for effectiveness assessing banking activities under the variety and innovative 
banking services conditions. Based on the analysis of innovative banking business problems in Ukraine strategies based on 
personnel motivation to effective innovation implementation were proposed.

Key words: information technology, communications, bank, Innovation, Internet banking, efficiency, competitiveness.

вступ та постановка проблеми. з урахуванням 
постійної активізації глобалізації економіки інноваційні 
процеси, що охопили українську економіку, активно впро-

ваджуються у діяльність підприємств сфери послуг. на 
сьогоднішній день сфера послуг більше ніж інша орієнто-
вана на споживача, на задоволення потреб, на підвищення 
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якості життя населення, тому можна стверджувати, що 
обов’язковою умовою успішного і результативного розви-
тку будь-якої держави є розвиток сфери послуг.

за умов євроінтеграції для підвищення ефективності 
сфери послуг надзвичайно важлива роль належить активі-
зації напрямків інноваційного управління та формування 
підприємством економічно обґрунтованої інноваційної 
політики, адже без цього неможливе формування прогре-
сивних структурних зрушень, техніко-технологічне онов-
лення, забезпечення сталого розвитку сфери послуг. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженню проблем функціонування підприємств сфери 
послуг приділено значну увагу в роботах багатьох вітчиз-
няних та зарубіжних вчених: Б. адамова, Б. андрушківа, 
Б. данилишина, в. куценко, о. лук’янченка, о. Погайдак. 

розробками різних проблем інноваційної діяльності 
та інноваційного розвитку на різних рівнях управління 
займалися о. амоша, в. геєць, а. гальчинський, і. гер-
чикова, а. гриньов, с. ілляшенко н. краснокутська,  
о. Федонін, М. чумаченко та ін. 

аналізуючи праці науковців, можна стверджувати, що 
ними приділено значну увагу до трактування сфери послуг, 
класифікації послуг, подано різні підходи до вирішення 
питань управління ефективністю та інноваційного розви-
тку даних підприємств. незважаючи на великий інтерес до 
проблематики інноваційного розвитку в умовах ринкового 
середовища, залишаються невирішеними питання фор-
мування діючої системи управління інноваційним розви-
тком. Перехід підприємства на шлях розвитку за рахунок 
інноваційних чинників вимагає адаптації діючої системи 
управління до швидких змін як у зовнішньому, так і вну-
трішньому середовищі функціонування. 

Метою даної роботи є pозpобкa теоpетичних поло-
жень тa пpaктичних pекомендaцiй щодо формування кон-
цепції інноваційного розвитку підприємств у сервісно-
виробничих контекстах сфери послуг. 

результати дослідження. сучасна практика та сві-
товий досвід свідчать, що чaсткa кoмпaнiй, якi звiтують 
пpo свoю iннoвaцiйну дiяльнiсть, у сфеpi пoслуг склaдaє 
вiд 55% у нiмеччинi дo пpиблизнo 25% в Iспaнiї. Oднaк 
пpaктичнo в усiх кpaїнaх – членaх Єс у сектopi пoслуг 
чaсткa iннoвaцiйних кoмпaнiй сеpед усiєї кiлькoстi 
кoмпaнiй цьoгo сектopу нижче зa кiлькiсть iннoвaцiйних 
пpoмислoвих пiдпpиємств. у нiмеччинi, нaпpиклaд, пpo 
впpoвaдження iннoвaцiй звiтувaли 65% пpoмислoвих 
пiдпpиємств у пopiвняннi з 55% у сектopi пoслуг; в 
Iспaнiї iннoвaцiйними були мaйже 40% пpoмислoвих 
пiдпpиємств i лише 25% у сфеpi пoслуг [3]. 

інноваційна діяльність у сфері послуг повинна не 
лише охоплювати сферу виробництва послуг споживання 
в цілому, але й відстежувати особливості конкретних 
споживачів, що, зрештою, зумовлює необхідність про-
грамного підходу, який передбачає прогнозування, вибір-
ковість, адресність, раціональність використання всіх 
типів ресурсів та врахування специфічних особливостей 
послуг [5, с. 132]: невідчутність послуги, яка полягає в 
складності для виробника послуги пояснити і специфіку-
вати послугу, а також оцінити її з боку покупця; покупець 
часто безпосередньо бере участь у виробництві послуг; 
надання послуг – це діяльність (процес), і тому послуга не 
може бути протестованою перш ніж покупець її купить; 
послуга часто складається із системи дрібніших послуг, 
причому покупець оцінює ці субпослуги; якість і прива-
бливість надання послуг залежать від здатності покупця 
оцінити їхні результати.

Підприємства комунального сервісно-виробничого 
обслуговування, діяльність яких спрямована на задово-

лення першочергових потреб населення і створення необ-
хідних умов для функціонування всіх галузей національ-
ного господарства, є невід’ємною частиною сфери послуг. 
зокрема, підприємства водо-, газо-, теплопостачання 
належать до основних підприємств комунальної сфери, 
що забезпечують обслуговування промислових підпри-
ємств та життєдіяльність міст [1, с. 98].

усе це обумовлює гостроту та актуальність пробле-
матики інноваційного розвитку підприємств комуналь-
ного сервісно-виробничого обслуговування у ринко-
вих умовах господарювання, важливість невідкладного 
вирішення пов’язаних з цим економічних і соціальних 
питань, першочергову необхідність усебічного наукового 
дослідження як загальних теоретичних аспектів функці-
онування комунальних підприємств, економіко-правових 
засад управління ними, так і проблем інвестиційно-інно-
ваційної моделі їх розвитку.

результативність інноваційної діяльності підпри-
ємств сфери послуг визначається насамперед наявністю 
необхідних внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування 
інновацій, можливістю їхньої швидкої мобілізації, заці-
кавленістю інвестора в підтримці інноваційного розви-
тку [7, с. 56].

на жаль, сучасний стан розвитку комунального гос-
подарства в україні характеризується низкою негативних 
факторів: кризовий стан інфраструктури; зростання тари-
фів на комунальні послуги; відсутність конкурентного 
середовища; недосконалість механізму формування цін 
і тарифів на продукцію та послуги комунальних підпри-
ємств та ін. 

в умовах євроінтеграційних економічних реформ, 
зниження впливу політичної доцільності та зростання 
значущості економічних показників у процесах держав-
ного управління, перехід від централізованого управління 
грошовими коштами підприємств комунального госпо-
дарства до децентралізації істотно змінюють їх механізми 
управління. Перехід до ринкової системи господарювання 
вимагає від даних підприємств істотної зміни їх внутріш-
ньої системи управління з використанням адаптаційних 
підходів і механізмів на стратегічному рівні [2, с. 259].

звичайно, забезпечення умов стійкості розвитку під-
приємств в контекстах комунального сервісно-вироб-
ничого обслуговування можливе на базі розробки і реа-
лізації відповідної концепції інноваційного розвитку, 
спрямованої на підвищення результативності функціо-
нування даних підприємств, а також якості, доступності 
і цінової конкурентоспроможності послуг, що надаються 
ними. Процес формування концепції подано у вигляді 
сукупності послідовно виконуваних етапів (рис. 1). вико-
ристання вказаних етапів дозволяє сформувати концепту-
альні основи розвитку комунального сервісно-виробни-
чого обслуговування і механізму його реалізації.

звичайно, розробка концепції інноваційного розви-
тку підприємств комунального сервісно-виробничого 
обслуговування це ще не панацея, проте вона може стати 
першим етапом обґрунтування стратегії і визначення 
основних напрямів діяльності органів місцевого самовря-
дування для забезпечення міськими послугами населення 
і підприємств міста [1; 4].

реалізація концепції має забезпечити підвищення 
ефективності та надійності функціонування підприємств 
комунального сервісно-виробничого обслуговування, 
сталого розвитку для задоволення потреб господарського 
комплексу і населення в комунальних послугах відповідно 
до встановлених нормативів і національних стандартів і 
забезпечити її інвестиційну привабливість. відповідно, 
стратегічною метою реалізації концепції є забезпечення 
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комунального сервісно-виробничого обслуговування і її 
реформування, відповідних баз даних; розробка й реалі-
зація програм розвитку підприємств комунального госпо-
дарства; утворення енергосервісних компаній у комуналь-
ній сфері; розробка й забезпечення виконання програм 
стимулювання ощадливого використання споживачами 
питної води й теплової енергії [6, с. 73].

утілення концепції розвитку підприємств комуналь-
ного сервісно-виробничого обслуговування неможливе 
без правового, інформаційного, кадрового та організа-
ційного забезпечення. роботу з правового забезпечення 
концепції доцільно здійснювати за такими напрямами: 
поетапна розробка нормативно-правових актів з питань 
регулювання взаємовідносин підприємств комунального 
сервісно-виробничого обслуговування та промислових 
підприємств; гармонізація національних стандартів та 
інших нормативно-правових актів у сфері надання кому-
нальних послуг з директивами Європейського союзу; 
оптимізація повноважень органів державної виконавчої 
влади й місцевого самоврядування у сфері комунального 
господарства.

інформаційне забезпечення концепції передба-
чає вирішення таких завдань: створення регіональної 

рис. 1. етапи розробки концепції інноваційного розвитку підприємств  
у контексті комунального сервісно-виробничого обслуговування 

Розроблено автором

стійкості і надійності комунального сервісно-виробни-
чого обслуговування промислових підприємств, підви-
щення якості надаваних послуг, зниження собівартості 
надання комунальних послуг, упровадження зберігаючих 
технологій, поліпшення екологічних показників.

виходячи з аналізу ситуації, що склалася в кому-
нальній сфері, доцільно передбачити виділення в рам-
ках стратегічної мети таких цілей реалізації концепції: 
формування ефективних механізмів комунального сер-
вісно-виробничого обслуговування і умов для залучення 
інвестицій; організація ефективного управління у сфері 
виробництва й надання комунальних послуг; поглиблення 
демонополізації в комунальній сфері, створення конку-
рентного середовища на ринку комунальних послуг; тех-
нічне переоснащення об’єктів комунальної сфери, набли-
ження до вимог Європейського союзу пропонованих 
до використання енергетичних і матеріальних ресурсів, 
виробництва комунальних послуг [6, с. 72].

оцінка роботи підприємств комунального сервісно-
виробничого обслуговування свідчить про збереження 
значної частки збиткових підприємств і організацій галузі, 
наявність у них кредиторської заборгованості з платежів 
до бюджету. головним завданням перетворень у сфері 
комунальних послуг має стати забезпе-
чення якісного обслуговування як про-
мислових підприємств, так і населення 
при одночасному зниженні їх витрат.

Програма розвитку інженерної інф-
раструктури повинна бути націлена 
на забезпечення надійної роботи водо-
провідно-каналізаційної системи, без-
перебійної подачі води і підвищення 
якості питної води, поліпшення очи-
щення каналізаційних стоків. вона, 
звичайно, має передбачати вирішення 
таких завдань: поліпшення технології 
обробки води і збільшення обсягу її очи-
щення на основі модернізації водоочис-
них споруд; збільшення терміну служби 
трубопроводів шляхом їх відновлення 
на основі нанесення покриттів на вну-
трішню поверхню; реконструювання 
каналізаційних мереж; поліпшення 
технології очищення стоків за допомо-
гою введення додаткових потужностей 
вторинних відстійників і застосування 
нових фільтруючих елементів при доо-
чищенні стоків; модернізація каналіза-
ційних насосних станцій.

науково-технічне забезпечення 
розвитку підприємств комунального 
сервісно-виробничого обслугову-
вання повинно передбачати: прове-
дення науково-технічних досліджень 
із питань експлуатації й технічного 
обслуговування об’єктів, благоустрою 
населених пунктів тощо; розробка й 
упровадження новітніх технологій й 
устаткування, спрямованих на технічне 
переоснащення підприємств комуналь-
ного сервісно-виробничого обслуго-
вування й скорочення питомих витрат 
енергетичних і матеріальних ресурсів; 
налагодження виробництва нових зраз-
ків комунальної техніки й устаткування 
для потреб даної сфери; створення сис-
теми моніторингу стану підприємств 
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комп’ютерної мережі підприємств комунального госпо-
дарства; створення сукупності баз даних щодо виконання 
завдань концепції; створення аналітичного програмного 
забезпечення щодо моніторингу стану реформування і 
розвитку підприємств комунального сервісно-виробни-
чого обслуговування; створення інформаційних порталів 
для висвітлення діяльності підприємств комунального 
сервісно-виробничого обслуговування, стану їх реформу-
вання та розвитку.

звичайно, розвиток та реформування будь-якої галузі 
неможливі без наявності необхідної кількості та відповід-
ної кваліфікації кадрів. для реалізації завдань концепції 
потрібні підготовлені спеціалісти, навчені менеджменту 
та управлінню нерухомістю, сервісному обслуговуванню, 
володінню методами бізнес-планування. загалом, для 
забезпечення кадровими ресурсами у системі комуналь-
ного сервісно-виробничого обслуговування необхідне 
здійснення ряду заходів: активна співпраця з вищими 
навчальними закладами і професійно-технічними учили-
щами щодо кадрового поповнення підприємств комуналь-
ного господарства; постійний моніторинг формування та 
використання кадрового потенціалу в управлінні кому-
нальною сферою; обов’язкове формування кадрового 
резерву висококваліфікованих фахівців і управлінців; уве-
дення сертифікації персоналу підприємств комунального 
сервісно-виробничого обслуговування у випадках, перед-
бачених законодавством.

Підсумовуючи, можна стверджувати, що концеп-
туальні напрями інноваційного розвитку підприємств 
комунального сервісно-виробничого обслуговування 
включають комплекс положень економіко-організацій-
ного забезпечення, а саме: економічні (ціноутворення, 
тарифи), правові (розмежування повноважень), організа-

ційні (реорганізація, формування оптимальної структури), 
фінансові (бюджети, трансферти, кредити), інформаційні 
(комунікації, комп’ютерні технології), інвестиційно-інно-
ваційні (ресурсозбереження), соціальні (баланс інтересів 
учасників). 

упровадження в практику концепції створить переду-
мови забезпечення поступального розвитку, поліпшення 
ефективності розвитку економіки міста та діяльності 
промислових підприємств на основі задоволення потреб 
у послугах підприємств комунального сервісно-виробни-
чого обслуговування. 

висновки. таким чином, стійкий, збалансований і 
стабільний розвиток підприємств комунального сервісно-
виробничого обслуговування можливий лише на основі 
розробки й реалізації відповідної концепції, стратегії й 
урахування особливостей функціонування, виявлення й 
залучення резервів економічного розвитку комунальних 
підприємств, використання комплексу маркетингу місь-
ких послуг, прийняття обґрунтованих рішень на основі 
застосування інформаційних технологій, вибору раціо-
нальних методів розпорядження комунальною власністю 
й способів розподілу бюджетних коштів для інвестування 
інноваційних проектів, що буде сприяти вирішенню 
завдань соціально-економічного розвитку міста й чіткому 
безперебійному комунальному обслуговуванню промис-
лових підприємств. При цьому впровадження іннова-
ційних заходів щодо поліпшення якості наданих послуг 
і інтенсифікації діяльності підприємств має відбуватися 
перш за все з урахуванням об’єктивних чинників, влас-
тивих обслуговуючим підприємствам, що обумовлюють 
підвищення вимог до якості обслуговування з викорис-
танням накопиченого передового закордонного і вітчиз-
няного досвіду.
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аннотация. в статье рассмотрены сущность, значение инновационного развития предприятия. раскрыты особен-
ности и отличия услуг по отношению к сфере производства. исследованы и предложены этапы разработки концепции 
инновационного развития предприятий в контексте коммунального сервисно-производственного обслуживания. уста-
новлено, что разработка концепции будет способствовать устойчивому развитию для удовлетворения потребностей 
промышленности и населения в коммунальных услугах в соответствии с нормативами и стандартами. реализация кон-
цепции обеспечит повышение эффективности и надежности функционирования предприятий, качества коммунального 
обслуживания промышленных предприятий, населения, эффективности и надежности работы систем газо-, энерго-, 
тепло-, водоснабжения, водоотведения и, как результат, их инвестиционную привлекательность.

ключевые слова: инновационное развитие, сфера услуг, предприятия сервисно-производственного обеспечения, 
концепция, информационное обеспечение.

Summary. The article considers essence, the importance of innovative enterprise development. It’s opened the peculiarities and 
differences of services in respect to the production. It’s studied and proposed stages of concept development in innovative enter-
prises in the context of municipal service and industrial maintenance. It’s established that development of sustainable development 
concept will help to meet the needs of industry and public municipal services in accordance with regulations and standards. Imple-
menting the concept will improve the efficiency and reliability of enterprises will improve the quality of public services industries, 
population, efficiency and reliability of water, electricity, heat, water, drainage and as a result their investment attractiveness.

Key words: innovative development, services, enterprise service-providing production, concept, information.
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ресурсний потенціал БанківськиХ установ Як основа  
стаБільного ФункціонуваннЯ БанківськоЇ систеМи украЇни

RESOURCE POTENTIAL OF BANKING INSTITUTIONS  
AS THE BASIS FOR STABLE BANKING SYSTEM OF UKRAINE

анотація. у роботі досліджено проблеми формування ресурсного потенціалу банківських установ україни, що 
обумовлено зовнішніми та внутрішніми чинниками. розглянуто науково-методичні підходи до пошуку оптимальних 
методів формування ресурсної бази комерційних банків, як наслідок, розширення фінансових зв’язків та поглиблення 
фінансових відносин, що, зокрема, посилило роль банківської системи та перетворило її на провідну ланку економічної 
системи. з огляду на зазначене потребують поглибленого вивчення теоретико-методичні засади основних напрямків 
збалансованого формування ресурсного потенціалу, а саме: формування доцільної структури активів та пасивів, зваже-
ний підхід при управлінні ризиками, упровадження нових банківських послуг та технологій забезпечать перспективи 
подальшого розвитку конкурентоспроможної банківської системи україни. 

ключові слова: ресурсний потенціал, формування ресурсного потенціалу, банківська система, капітал банку, ре-
сурсна база банківської установи, капіталізація банківських установ, рівень життя населення.

вступ та постановка проблеми. Банківський сектор 
залишається одним з найбільших сегментів фінансового 
ринку у більшості країн із розвиненою економікою. Бан-
ківська система україни відіграє ключову роль в еконо-
мічному розвитку держави, оскільки від її ефективного 
функціонування залежать розподіл валового внутрішнього 
продукту і національного доходу, регулювання грошового 
обігу, кредитування суб’єктів господарювання і домашніх 
господарств, фінансування масштабних національних про-
ектів та реалізація інших важливих економічних і соціаль-
них функцій держави. Протягом останніх трьох років вона 
перебуває у стані активної структурної трансформації: 
кількість банків зменшується, підвищуються вимоги до 
прозорості діяльності банків та капіталу банку. 

на даний час для підвищення прибутковості діяль-
ності банку та зміцнення його позицій у висококонку-
рентному середовищі на перший план виходить необ-
хідність формування достатності капіталу банку, тобто 
нагальними є проблеми процесу формування ресурсної 
бази українських банків та формалізація загальних пріо-
ритетів подальшого розвитку банківської системи.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоре-
тичним і практичним аспектам цієї проблеми, зокрема 
формуванню ресурсного потенціалу, методам управління 
ресурсами банків присвячено праці зарубіжних авто-
рів: г. асхауера, д. Полфреман, Ф. Форда, дж. сінкі, 
е. рід, р. костер, е. гілл, р. сміта; українських учених – 

о. васюренка, а. вожжова, а. герасимовича, о. дзю-
блюка, ж. довгань, о. заруби, а. Єпіфанова, в. коваленко, 
с. козьменка, р. коцовської, а. кириченка, і. лютого, 
а. Мороза, с. Павлюка, л. Примостки, і. сала, М. савлука, 
т. смовженко, р. тиркала, і. Федосік, в. Шелудько та ін. 

завдяки розробкам даних науковців сучасного напо-
внення й розвитку набули теорія та практика механізму 
формування, розміщення й управління банківськими 
ресурсами. водночас в умовах постійних змін, що відбу-
ваються в кон’юнктурі на ринку банківських послуг укра-
їни, недостатньо дослідженими залишаються питання 
щодо забезпечення функціональної достатності ресурс-
ного потенціалу банківських установ.

Метою даної роботи є поглиблення теоретико-мето-
дичних підходів до розробки методів формування ресурс-
ного потенціалу банківських установ для забезпечення 
стабільності та конкурентоспроможності банківської сис-
теми україни.

результати дослідження. ресурсний потенціал банку 
(bank potential resources) – сукупність усіх грошових 
коштів банку, що перебувають у його безпосередньому 
розпорядженні, і коштів, які банк може потенційно залу-
чити внаслідок проведення ефективної масштабної бан-
ківської діяльності або прирощено чи втрачено у разі про-
ведення активних операцій [1].

Проблеми розвитку банківських систем в умовах 
фінансової глобалізації та євроінтеграції є предметом 
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наукових досліджень провідних вітчизняних та зару-
біжних учених, що, у свою чергу, вплинуло на методи 
формування ресурсного потенціалу банківських установ 
україни. сучасні ресурсні проблеми банків обумовлені 
багатьма факторами як зовнішнього, так і внутрішнього 
характеру. 

зовнішніми чинниками впливу на формування ресурс-
ного потенціалу банківських установ є: 

– недосконалість грошово-кредитної політики цен-
трального банку;

– незадовільний стан світової та національної фінан-
сово-економічних систем;

– недосконалість законодавчої бази, недовіра до кре-
дитних установ;

– нерозвиненість ринку страхування та фондового 
ринку тощо. 

найбільш вагомим чинником внутрішнього характеру 
щодо накопичення ресурсних проблем банків є: недостат-
ній рівень капіталізації банків, а внаслідок цього – нена-
дійність, нестабільність та неспроможність банків при-
стосуватися до несприятливих змін кон’юнктури ринку. 

глобальна криза продемонструвала вразливість та 
ключові суперечності подальшого розвитку банківської 
системи україни – відсутність сприятливого інвестицій-
ного клімату, недосконалість ринкового механізму, спе-
кулятивну направленість більшості капіталовкладень, 
недостатньо привабливі інвестиційні проекти і разом 
з тим нестачу зацікавлених партнерів та коштів. еконо-
мічні, соціальні та політичні виклики, яких зазнає україна 
починаючи з 2014 р., зумовлюють значні ризики та неви-
значеності стосовно подальшого розвитку економіки та 
банківської системи. заходи з відновлення макроеконо-
мічної та фінансової стабільності в державі, а також про-
довження проведення економічних і соціальних реформ 
у короткостроковому періоді зумовлюють збереження 
підвищеного інфляційного тиску. сучасні зміни у бан-
ківському секторі спричиняють необхідність об’єднання 
окремих малих банків. таким чином, зросла актуальність 
питання обмеженості фінансових ресурсів, що не є новим 
ні для україни, ні для інших країн світу. ураховуючи зару-
біжний досвід банківської практики, слід зазначити, що 
найбільш поширеним вирішенням цього питання є про-
цес концентрації капіталу на основі злиття і поглинання.

головна мета достатності формування ресурсного 
потенціалу банківських установ – забезпечення макси-
мізації прибутку власників банків у поточному та пер-
спективному періодах, що зумовлює його раціональне 
використання для створення ринкової вартості, здатної 
покрити всі витрати, пов’язані з його використанням, і 
забезпечує прийнятний рівень доходів на умовах, адек-
ватних ризику вкладників капіталу. 

основними проблемами банківського сектору укра-
їни протягом звітного року були значний відплив ресур-
сів з банківської системи, погіршення якості кредитних 
портфелів банків та збиткова діяльність. за підсумками 
2014–2015 рр. зростання основних показників діяльності 
банківського сектору відбулося лише за рахунок курсової 
переоцінки активів та зобов’язань банків через зниження 
курсу гривні до основних іноземних валют.

світовий досвід показує, що основними причинами, які 
стимулюють процес консолідації банківської системи, є:

– посилення конкуренції, що призводить до зни-
ження прибутковості бізнесу окремих банків; 

– об’єднання за рішенням акціонерів банку з метою 
активізації бізнесу; 

– поглинання з метою підкорення більш вигідних 
позицій на ринку;

– пошук більш вигідного режиму оподаткування; 
– підвищення рівня мінімального капіталу банків; 
– покращання іміджу; 
– посилення регулятивних вимог. 
аналіз операцій по злиттю і поглинанню банків, 

проведений за останні роки в сШа і західній Європі, 
показує, що дані операції в банківському секторі еконо-
міки є найбільш ризиковими, а тому важко прогнозова-
ними і керованими. тому не всім вдається провести їх 
грамотно і без значного впливу на рівень розвитку бан-
ківського сектору країни, який є значною складовою наці-
ональної економіки, що може суттєво впливати на рівень 
життя населення (рис. 1). 

рис. 1. рівень життя населення окремих країн у 2015 р.

дослідження показують, що стовідсоткового успіху 
операцій із проведеного злиття і поглинання не буває. 
для подолання негативних наслідків консолідаційних 
операцій необхідно правильно оцінити вартість об’єкта; 
оцінити фінансові і нефінансові умови здійснення даних 
операцій; змоделювати наслідки цих операцій для прогно-
зування прибутковості банку після об’єднання. це дозво-
лить суттєво підвищити якість підготовки консолідаційної 
операції і мінімізувати можливі негативні наслідки цього 
заходу. вирішення проблем, які виникають під впливом 
вищеперерахованих факторів, вимагає від банків опти-
мізації ресурсної політики. Процес поглиблення неста-
більності світового та національного фінансових ринків 
ускладнив усю систему управління в банках україни, у 
тому числі й систему формування їх ресурсної бази. 

дослідивши процеси ринкової трансформації банків-
ських систем провідних країн світу, доцільно виокремити 
досвід трансформаційних перетворень та застосувати 
його в банківській системі україни, а саме: 

– особливості створення стабільного банківського 
середовища в країні, запорукою якого є обмеження спе-
кулятивних потоків капіталів, зниження ролі іноземного 
капіталу, валютних операцій між резидентами країни; 

– посилення ролі органів пруденційного нагляду та 
регулювання банківської системи з урахуванням націо-
нальних інтересів, а не окремих структур; 

– трансмісію фінансових ресурсів, що проходять 
через банківську систему, від споживчого кредитування та 
спекуляцій на ринках капіталів у реальний сектор еконо-
міки, сфери, що стимулюють розширення національного 
виробництва, створення конкурентних переваг країни, 
інноваційні проекти, наукові розробки, освіту;

– посилення ролі державних банків з метою реалізації 
через них стратегічних проектів національного значення. 
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з метою збільшення ресурсного 
потенціалу банківських установ 
необхідно підвищувати надійність 
банківської системи, зміцнювати 
довіру до неї з боку населення, удо-
сконалити систему гарантування 
вкладів, працювати над удоскона-
ленням процесу залучення коштів 
населення, особливо створенням 
позитивного іміджу банку як одного 
із найперспективніших щодо збіль-
шення частки на ринку депозитів 
фізичних осіб, проводити ефек-
тивну відсоткову політику, тощо. 
отже, банківським установам укра-
їни необхідно якнайшвидше вирі-
шити наступні завдання: 

– забезпечення формування 
достатнього обсягу фінансових 
ресурсів відповідно зі стратегіями 
розвитку; 

– забезпечення найбільш 
ефективного використання сфор-
мованого обсягу фінансових 
ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності банків-
ської системи; 

– забезпечення максимізації прибутку банківських 
установ із найменшим рівнем фінансового ризику; 

– забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику 
при очікуваному рівні прибутку; 

– забезпечення постійної фінансової рівноваги банків-
ських установ у процесі їх розвитку.

стабільний розвиток фінансового сектору україни 
неможливий без запровадження ефективних заходів для 
розвитку кожного його структурного компоненту (рис. 2).

слід зазначити, що запропоновані нами перспек-
тиви розвитку фінансового сектору україни визначають 
нагальні вимоги щодо формування ресурсного потенціалу 
банківських установ: 

– покращати якість капіталу та забезпечити достатній 
рівень покриття ним ризиків, що приймаються банками; 

– стимулювати залучення власного банківського при-

бутку для інвестицій у капітал шляхом звільнення від опо-
даткування частини прибутку кредитних установ, спря-
мованого на підвищення рівня їх капіталізації;

– стимулювати інвесторів звільненням від податків 
на прибуток, який спрямовується на капіталізацію банків; 

– збільшувати показник адекватності капіталу через 
консолідацію банківської системи україни.

Підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків поси-
лить їх конкурентоспроможність на світовому фінансовому 
ринку і забезпечить стабільність та надійність усієї еконо-
міки україни на шляху інтеграції у світове господарство.

висновки. таким чином, для банківської системи укра-
їни, яка має гострий дефіцит ресурсного потенціалу, пер-
шочерговими є питання освоєння вітчизняними банками 
сучасних підходів до підвищення капіталізації та успішне 
запровадження результативного іноземного досвіду їх вико-
ристання, що дозволить підвищити фінансову стійкість не 
лише окремих банків, але й банківської системи в цілому.

рис. 2. перспективи розвитку фінансового сектору україни
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аннотация. в работе исследованы проблемы формирования ресурсного потенциала банковских учреждений укра-
ины, что обусловлено внешними и внутренними факторами. рассмотрены научно-методические подходы к поиску 
оптимальных методов формирования ресурсной базы коммерческих банков, как следствие, расширение финансовых 
связей и углубление финансовых отношений усилило роль банковской системы и превратило ее в ведущее звено эко-
номической системы. учитывая сказанное, углубленного изучения требуют теоретико-методические основы направ-
лений сбалансированного формирования ресурсного потенциала, а именно: формирование целесообразной структуры 
активов и пассивов, взвешенный подход при управлении рисками, внедрение новых банковских услуг и технологий 
обеспечит перспективы дальнейшего развития конкурентоспособной банковской системы украины.

ключевые слова: ресурсный потенциал, формирование ресурсного потенциала, банковская система, капитал бан-
ка, ресурсная база банковского учреждения, капитализация банковских учреждений, уровень жизни населения.

Summary. In this work the problem of the resource potential formation in Ukrainian banks, due to external and internal fac-
tors. The scientific and methodological approaches to find optimal methods of forming the resource base of commercial banks 
as a result of financial relations expansion and deepening financial relations, including strengthened the role of the banking 
system and turned it into a central link of economic system. In view of the need in-depth study of theoretical and methodological 
foundations for the main directions of balanced formation resources, namely the formation expedient of assets and liabilities, 
balanced approach to risk management, the introduction of new banking services and technologies that provide prospects for 
further development of a competitive Ukrainian banking system.

Key words: resource potential, the potential formation of a bank resources, capital, resource base of the banking institution, 
bank capitalization, standard of living.
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індикативний підХід до оцінки ЗовніШньоеконоМічноЇ  
БеЗпеки держави у парадигМі сталого роЗвитку

INDICATIVE APPROACH TO THE FOREIGN ECONOMY SAFETY ESTIMATION  
IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT PARADIGM

анотація. у роботі обґрунтовано роль та значення зовнішньоекономічної безпеки в системі економічної безпеки 
зокрема та національної безпеки загалом в умовах політичної та економічної нестабільності. Проаналізовано теоретич-
ні та прикладні дослідження у галузі зовнішньоекономічної безпеки україни. розглянуто систему індикаторів оцінки 
зовнішньоекономічної безпеки держави. на основі державної методики проведено оцінку зовнішньоекономічної без-
пеки україни. визначено дестимулятори зовнішньоекономічної безпеки, що дозволить у подальшому запропонувати 
напрями зміцнення зовнішньоекономічної безпеки україни.

ключові слова: зовнішньоекономічна безпека держави, методика оцінки, інтегральна оцінка, механізм забезпечен-
ня, сталий розвиток.

вступ та постановка проблеми. глобалізаційні про-
цеси, кризові явища у світі, нестабільні політичні, еконо-
мічні та соціальні реалії в державі актуалізують питання 
безпеки усіх сфер та рівнів. в умовах поглиблення та 
інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків значну 
увагу необхідно зосередити на зміцненні зовнішньоеко-
номічної безпеки україни, адже вона посідає вагоме місце 
серед інших сфер економічної зокрема та національної 
безпеки загалом. також варто зауважити, що в умовах 
економічної та політичної дестабілізації загострюється 
потреба реальної оцінки зовнішньоекономічної безпеки 
як одного із пріоритетних факторів вироблення адекват-
ної стратегії розвитку та зміцнення економічних відносин 
з країнами Європи та світу загалом.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоретичні 
й прикладні аспекти становлення та розвитку зовнішньо-
економічної безпеки україни, а також її складові, загрози 
та сучасний стан досліджували г.Я. аніловська [1],  
т.о. власюк [2], о.л. даниленко [3] та ін. Проблеми діа-
гностики зовнішньоекономічної безпеки, методологію 
визначення її показників та механізм державного управ-
ління нею обґрунтовували т.о. власюк [2], а.і. Харазіш-
вілі [4], а.і. сухоруков [4], т.П. крупельницька [4] та ін. 

водночас, ураховуючи сучасні реалії що характери-
зуються загостренням зовнішніх загроз безпеці держави, 
зокрема й у зовнішньоекономічній сфері, актуалізуються 
питання комплексної оцінки зовнішньоекономічної без-
пеки із виявленням слабких сторін та розробленням меха-
нізму протидії цим загрозам.

Метою даної роботи є аналіз системи показників 
зовнішньоекономічної безпеки україни із виокремленням 
вузьких місць зовнішньоекономічної політики та інте-
гральна оцінка зовнішньоекономічної безпеки.

результати дослідження. аналіз та оцінка стану 
зовнішньоекономічної безпеки, як і будь-яка інша еконо-
мічна категорія, спирається не лише на теоретичні під-
ходи, а й на емпіричні дані, що, своєю чергою, вимагає 
використання системи показників оцінки. існують чис-

ленні підходи до оцінювання зовнішньоекономічної без-
пеки, однак на державному рівні розроблені та затвер-
джені Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня 
економічної безпеки україни Міністерством економічного 
розвитку і торгівлі україни, які визначають перелік осно-
вних індикаторів економічної безпеки, їхні оптимальні, 
порогові та граничні значення. Методика розрахунку 
рівня економічної безпеки ґрунтується на комплексному 
аналізі індикаторів зовнішньоекономічної безпеки з вияв-
ленням потенційно можливих загроз економічній безпеці 
україни і застосовується для інтегрального оцінювання 
рівня економічної безпеки україни як загалом так і за 
окремими складовими (сферами).

зовнішньоекономічна безпека є окремою складовою 
економічної безпеки україни, а її ваговий коефіцієнт скла-
дає 0,1095 (5-е місце серед 9) (рис. 1).

рис. 1. вагові коефіцієнти складових інтегрального 
показника економічної безпеки україни

Джерело: побудовано автором за даними [6]

зовнішньоекономічна безпека аналізується як окрема 
складова, до складу інтегрального індексу якої входить 
11 індикаторів (рис. 2). 

економіка україни інтегрується у світовий економічний 
простір та не існує ізольовано, тому необхідно будувати 
партнерські та рівноправні відносини з іншими країнами на 
рівноправних та взаємовигідних умовах. тому відкритість 
національної економіки, лібералізація зовнішньоеконо-
мічної діяльності повинні узгоджуватися із комплексними 
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рис. 2. вагові коефіцієнти складових інтегрального 
показника зовнішньоекономічної безпеки україни

Джерело: побудовано автором за даними [6]

заходами захисту внутрішнього ринку, з політикою розум-
ного протекціонізму щодо вітчизняного виробника. на 
думку г.Я. аніловської, великий потенціал країни дозволяє 
в основному забезпечити потреби країни у споживчих та 
інвестиційних товарах, не вдаючись до імпорту; крім того, 
науковець зазначає, що при достатньо великому внутріш-
ньому господарському просторі значна частка вироблених 
товарів знайде споживачів на національному ринку [1]. 

Підходи щодо визначення показника відкритості еко-
номіки також різняться [1–4], однак більшість досліджень 
пов’язують цей показник із експортом та імпортом. індекс 
відкритості економіки враховує такі показники, як ввП, 
середній курс гривні до долара, які останніми роками 
мають стабільно зростаючу динаміку, що є позитивним 
відносно ввП, однак негативним щодо зростання курсу 
іноземних валют. керуючись затвердженою методикою, 
нами розраховано індикатор відкритості економіки та 
інші індикатори зовнішньоекономічної безпеки за остан-
ніх сім років (табл. 1).

Як видно з табл. 1, протягом досліджуваного періоду 
індикатор відкритості економіки знаходився в межах кри-

тичного і незадовільного значень. унаслідок недостатньо 
розвиненого внутрішнього ринку товарів, послуг, капіта-
лів і трудових ресурсів коефіцієнт відкритості національ-
ної економіки щонайменше удвічі перевищує аналогічні 
показники розвинених країн. надмірну відкритість наці-
ональної економіки яскраво підтвердила минула світова 
фінансово-економічна криза [2].

що стосується обсягів зовнішньої торгівлі, то вони 
постійно коливаються, та існує стійка тенденція до пере-
важання імпорту над експортом, що робить цей показник 
дестимулятором. 

значний вплив у експорті має країна-партнер. сам 
індикатор питомої ваги провідної країни-партнера в 
загальному обсязі експорту приймав значення в межах 
12,7–29% за досліджуваний період та знаходився у небез-
печній та критичній зонах. таким партнером для україни 
є російська Федерація, а це ще більш загострює ситуацію 
у світлі політичної напруги. така статистика демонструє 
значні обсяги експорту в цю державу і водночас засвідчує 
залежність українського експорту від одного партнера. 
така ситуація повинна стимулювати зміну напрямків 
партнерських відносин у зовнішньоекономічній діяль-
ності україни. аналогічна ситуація спостерігається із 
імпортом товарів в україну.

також незадовільними є показники провідного товару 
(товарної групи) в загальному обсязі експорту товарів та 
в загальному імпорті товарів, однак для остаточного від-
несення цих показників до дестимуляторів доцільно вра-
ховувати вид товарної групи і його економічну цінність. 

товарна структура експорту демонструє недостатню 
конкурентоспроможність на зовнішньому ринку україн-
ських товарів, основу яких складають сировинні види про-
дукції. частка сировини в експорті українських товарів за 
період 2009–2015 рр. коливалась у межах 73,3–82% при 
визначених нормативних значеннях критичного рівня 60%. 

Політична нестабільність відображається на еконо-
мічній ситуації загалом та у сфері зовнішньої торгівлі 
зокрема, про що свідчить значення цінового індексу умов 

таблиця 1
динаміка індикаторів зовнішньоекономічної безпеки україни у 2008–2015 рр.

№
з/п індикатори зовнішньоекономічної безпеки 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

1 відкритість економіки, % 94,84 85,22 94,84 103,50 91,77 89,39 95,77
2 коефіцієнт покриття експортом імпорту, % 85,55 97,41 95,47 92,51 77,04 92,40 107,60

3 Питома вага провідної країни-партнера в 
загальному обсязі експорту товарів, % 23,50 21,40 26,12 28,98 25,62 23,80 18,18

4 Питома вага провідної країни-партнера в 
загальному обсязі імпорту товарів, % 22,70 29,13 36,55 35,27 32,39 30,19 23,33

5 Питома вага провідного товару (товарної 
групи) в загальному обсязі експорту товарів, % 41,21 32,29 33,70 32,31 27,45 27,75 28,25

6
Питома вага провідного товару (товарної 
групи) за виключенням енергетичного імпорту 
в загальному обсязі імпорту товарів, відсотків

15,64 13,77 13,45 15,49 15,57 16,20 16,02

7
Питома вага сировинного та низького ступеня 
переробки експорту промисловості в загаль-
ному обсязі експорту товарів, %

76,10 76,40 75,40 74,70 73,30 76,40 80,70

8 частка імпорту у внутрішньому споживанні 
країни, % 59,68 48,87 55,28 62,55 64,72 60,52 55,51

9 індекс умов торгівлі (ціновий), % 100,10 73,80 106,70 104,10 89,00 99,80 96,40

10 завантаженість транзитних потужностей 
нафтотранспортної системи, % 14,00 44,77 30,92 27,38 22,46 24,00 23,08

11 завантаженість транзитних потужностей 
газотранспортної системи, % 61,33 49,13 50,56 53,44 43,08 44,15 31,90

*Без урахування території автономної республіки крим та м. севастополь
Джерело: розраховано автором за даними [6–13]
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торгівлі, який протягом досліджуваного періоду зазнавав 
постійних коливань. Позитивним є те, що він перебуває в 
межах оптимального і задовільного значень.

рис. 3. динаміка інтегрального показника 
зовнішньоекономічної безпеки україни у 2009–2015 рр., 

станом на 01.01
Джерело: розраховано автором за даними табл. 1 та [6]

індикатори, що характеризують транзитні потужності 
вітчизняних нафто- та газотранспортної систем, свідчать 
також про їх недовантаженість та фактичне використання 
на рівні 1/3 передбачених потужностей. 

Переважаючі негативні тенденції впливають на інте-
гральний показник зовнішньоекономічної безпеки, який 
сьогодні перебуває на рівні 54,39% (рис. 3).

отже, аналіз значень окремих індикаторів зовнішньо-
економічної безпеки у 2009–2015 рр. виявив переважання 
зон незадовільного та критичного станів досліджува-
них індикаторів і, як наслідок, віднесення інтегрального 
показника зовнішньоекономічної безпеки до зони незадо-
вільного стану.

висновки. зовнішньоекономічна безпека україни 
знаходиться у незадовільному стані, що, своєю чер-
гою, негативно відображається на національній безпеці 
держави. загалом за досліджуваний період значення 
інтегрального показника зовнішньоекономічної без-
пеки знизилось з 55,38 на початок 2009 р. до 54,39 на 
початок 2015 р. таке значення є незадовільним, адже 
показник безпеки повинен прагнути до одиниці, яка є 
еталонним значенням та свідчить про абсолютну без-
пеку. ситуація, що склалася на зовнішньоекономічному 
просторі україни, є критичною та потребує удоскона-
лення механізму забезпечення зовнішньоекономічної 
безпеки. Подальші дослідження доцільно зосередити 
на розробленні системи інструментарію нівелювання 
наслідків дії дестимуляторів зовнішньоекономічної 
безпеки та розробленні комплексної стратегії зміц-
нення зовнішньоекономічної безпеки для забезпечення 
сталого розвитку країни.
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аннотация. в работе обоснованы роль и значение внешнеэкономической безопасности в системе экономической 
безопасности в частности и национальной безопасности в целом в условиях политической и экономической нестабиль-
ности. Проанализированы теоретические и прикладные исследования в области внешнеэкономической безопасности 
украины. рассмотрена система индикаторов оценки внешнеэкономической безопасности государства. на основе госу-
дарственной методики проведена оценка внешнеэкономической безопасности украины. определены дестимуляторы 
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внешнеэкономической безопасности, что позволит в дальнейшем предложить направления укрепления внешнеэконо-
мической безопасности украины.

ключевые слова: внешнеэкономическая безопасность государства, методика оценки, интегральная оценка, меха-
низм обеспечения, устойчивое развитие.

Summary. The role and importance of foreign economy security system in economic security and national security were 
highlighted in terms of political and economic instability. Theoretical and applied research in the field of foreign economic se-
curity of Ukraine was analyzed. The system of foreign economic security estimation was considered in this article. Evaluation 
of foreign economic security of Ukraine was conducted based on governmental methodology. It’s determined that destimulating 
indicators of foreign economic security which allow suggesting further direction of strengthening in Ukrainian foreign eco-
nomic security.

Key words: foreign economic security, methods of evaluation, integrated estimation, security mechanism, sustainable 
development.
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анотація. у роботі розглянуто основні елементи механізму вдосконалення організаційної структури будівельного 
підприємства та вимоги до формування такого механізму. запропоновано етапи формування механізму вдосконалення 
організаційної структури управління будівельним підприємством.

ключові слова: будівництво, управління, будівельне підприємство, механізм, організаційна структура будівельного 
підприємства. 

вступ та постановка проблеми. Будівельна галузь 
є однією з найважливіших галузей народного господар-
ства, від якої залежить ефективність функціонування всієї 
економіки країні. важливість цієї галузі полягає в тому, 
що будівництво, як ніяка інша галузь економіки, спожи-
ває продукцію багатьох галузей національного господар-
ства. але для того щоб воно було успішним, будівельне 
підприємство повинно мати досконалу організаційну 
структуру [1]. дана тема є досить актуальною у наші дні, 
тому що динамічні зміни зовнішнього середовища, його 
турбулентність вимагають постійного розвитку та вдо-
сконалення процесу управління підприємством, розробки 
нових прогресивних механізмів, здатних зменшити вплив 
негативних факторів на загальні показники діяльності 
підприємства.

у сучасних умовах розвитку ринкових тенденцій в 
україні, обумовлених якісно новою системою госпо-
дарських зв’язків і механізмів конкурентних відносин, 
одним із актуальних завдань адаптації господарюючих 

суб’єктів до умов невизначеності є вдосконалення орга-
нізаційної структури будівельного підприємства. у нових 
умовах намітилися основні тенденції і концепції, які 
пред’являють нові вимоги до організаційної структури 
будівельного підприємства, що полягають, головним 
чином, у вдосконаленні системи управління в цілому та 
організаційної структури зокрема як однієї з найважливі-
ших її складових. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 
формування й удосконалювання організаційних структур 
підприємств присвячені роботи багатьох вітчизняних і 
закордонних авторів, серед яких можна виділити: і. алек-
сандрова, а. алікова, а. амошу, і. ансофа, Я. Берсуць-
кого, с. Біра, Б. Буркинського, П. друкера, а. Мескона, 
н. Метеленко, с. Петренко, і. Поповиченко, о. удовенко, 
н. рогозу [2; 3; 5]. 

Проте потребують більш детального вивчення еле-
менти механізму та етапи вдосконалення організацій-
ної структури будівельного підприємства, що дасть 
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змогу активізувати розвиток будівельних підприємств 
в україні [2].

Метою даної роботи є узагальнення теоретичних 
положень із формування механізму вдосконалення орга-
нізаційної структури будівельного підприємства на основі 
використання абстрактно-логічного методу. 

результати дослідження. сучасне будівельне підпри-
ємство поєднує в собі одночасно риси та функції, при-
таманні промисловому підприємству, торговельній фірмі 
і підприємству з широким спектром послуг. це суттєво 
ускладнює саму структуру підприємства та процес управ-
ління ним. 

з одного боку, самостійне виконання підприємством 
максимальної кількості бізнес-процесів, необхідних для 
створення будівельного продукту, може сприяти економії 
коштів, часу, забезпеченню кращої якості цих процесів, 
зниженню ризиків через диверсифікацію діяльності тощо. 
з іншого – розміри та складність побудови будівельного 
підприємства можуть ускладнювати процес управління 
ним і вимагають від управлінців прояву найкращих про-
фесійних якостей. адже виробничий процес у будівництві 
характеризується іноді значно складнішими та чисельні-
шими порівняно, наприклад, з промисловим підприєм-
ством господарськими зв’язками підприємства з іншими 
учасниками інвестиційно-будівельної діяльності, до яких 
можна віднести: інвесторів, які виступають в ролі креди-
торів, замовників, покупців тощо (фізичні та юридичні 
особи); проектувальників; виробників будівельних мате-
ріалів та продавців технічних і технологічних ресурсів; 
будівельно-монтажні організації, які поєднують діяль-
ність інвесторів, замовників, проектувальників, поста-
чальників матеріальних ресурсів; інноваційні організації, 
в яких розробляються науково-технічні новинки з метою 
їх наступного використання в процесі створення будівель-
ного об’єкту; транспортні організації, логістичні фірми та 
ін. окрім того, будь-яке будівельне підприємство має про-
йти досить складний та тривалий шлях спілкування з дер-
жавними інститутами на предмет отримання необхідних 
дозволів, ліцензій та інших рішень тощо.

найвищим досягненням організації структури буді-
вельного підприємства є активна взаємодія (без посеред-
ників) керівництва і виконавців (тобто виробництва). 
налагоджена робота структур усіх рівнів на будівельних 
підприємствах дає змогу швидко реагувати та адаптува-
тися до змін. При професійному управлінні підрозділи 
будівельного підприємства повинні мати субпідрядні функ-
ції. такий підхід має забезпечити адаптогенез будівельного 
підприємства у цілому до змін зовнішнього середовища. 

Як справедливо відзначає у своїй науковій праці 
М. кармінська-Бєлоброва, наявність структури – це 
невід’ємний атрибут усіх реально існуючих систем, бо 
саме структура надає їм цілісності [3]. 

вибір форми, методів і засобів реорганізації органі-
заційних структур пов’язані з організаційними особли-
востями сучасних будівельних підприємств в україні 
(реструктуризація, реінжиніринг бізнес-процесів, вір-
туальний бізнес та інші нові організаційні типи) та спе-
цифікою їх інтеграційної діяльності. за думкою і. Попо-
виченко, організаційні вдосконалення можна звести до 
декількох напрямів [4]: удосконалення організаційних 
структур за рахунок внутрішніх спрощень; заміна орга-
нізаційних структур ієрархічного типу на адаптивні; 
інтегрування (створення) різноманітних форм органіч-
них структур усередині ієрархічної структури; створення 
конгломератів (поєднання різнорідних елементів); форму-
вання організаційних структур майбутнього – модульних 
та атомістичних підприємств. 

удосконалення є природним процесом самооргані-
зації системи, так як її діяльність являє собою постійне 
реагування на зміни зовнішнього середовища і підсистем. 
так як основними характеристиками системи є елементи, 
процеси та структура, процес удосконалення припускає 
взаємозалежну зміну цих характеристик. таким чином, 
зміна структури являє собою невід’ємну складову час-
тину процесу розвитку системи. 

г. соколов та л. Федулова вважають, що будь-які 
зміни організаційної структури управління мають здій-
снюватися з урахуванням того, що вони забезпечать кращі 
умови для досягнення організацією своїх цілей, підви-
щать ефективність управління нею [6; 7]. але слід зазна-
чити, що зміна організаційної структури будівельного під-
приємства не є самоціллю. сучасна філософія управління 
будівельним підприємством спрямовується на створення 
його несуперечливого, позитивного образу у зовнішньому 
середовищі.

традиційно процес удосконалення організаційних 
структур представляється у вигляді ланцюжка «плану-
вання – впровадження – оцінка». однак, на нашу думку, 
вони не дають змогу вирішити проблеми своєчасності 
виявлення потреби в структурних змінах. обмеження 
процесу структурних змін тільки перерахованими вище 
стадіями на практиці призводить до того, що керівни-
цтво будівельного підприємства усвідомлює необхідність 
структурної перебудови та ухвалює рішення про початок 
планування, коли криза вже в наявності.

на нашу думку, процес удосконалення організаційної 
структури повинен включати діяльність по своєчасному 
виявленню потреби в структурній реорганізації. дане 
зауваження пояснює важливість визначення системи 
факторів, що впливають на організаційну структуру 
управління будівельним підприємством і викликають 
необхідність її зміни, причому в умовах інноваційної 
економіки особливий інтерес представляє виявлення 
зв’язків цих змін з вимогами сучасних умов господарю-
вання.

Функціонування економіки на принципах самооргані-
зації викликає необхідність формування механізмів удо-
сконалення організованих структур підприємств. такий 
механізм повинен забезпечувати своєчасне визначення 
потреби в структурних змінах на підприємстві, якісне 
проектування і ефективне впровадження структурних 
проектів.

Механізм удосконалення організаційної структури 
управління представляє собою організаційно і проце-
дурно оформлені засоби і методи, що визначають поря-
док здійснення структурних змін, спрямованих на ство-
рення умов для адаптогенезу будівельного підприємства 
до середовища функціонування і найбільш ефективного 
досягнення його цілей. специфіка процесів структурного 
розвитку та умов їх здійснення висуває певні вимоги до 
формування такого механізму, а саме: плановість; адап-
тивність; системність; ітеративність; підтримка вищого 
керівництва; забезпеченість ресурсами; соціально-психо-
логічна підготовленість персоналу тощо.

дослідження теоретичних і методичних положень, 
а також умов успішного здійснення структурних змін 
дозволяють обґрунтувати концептуальну модель меха-
нізму вдосконалення організаційної структури управ-
ління будівельного підприємства (рис. 1). дана модель у 
найбільш загальному вигляді являє структуру механізму 
структурного вдосконалення, фактори, що призводять 
механізм у рух, послідовність етапів здійснення структур-
них змін і кінцевий результат, одержуваний при функціо-
нуванні механізму.
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рис. 1. концептуальна модель механізму вдосконалення  
організаційної структури управління будівельного підприємства

рис. 2. основні етапи вдосконалення 
організаційної структури на підприємстві

найважливішими компонентами 
механізму вдосконалення організа-
ційної структури будівельного під-
приємства є блоки мотивації, орга-
нізаційно-правового, методичного, 
інформаційного, соціально-психологіч-
ного, кадрового, матеріально-техніч-
ного та фінансового забезпечення.

важелем, що приводить у рух 
механізм удосконалення організа-
ційної структури управління, є блок 
мотивації. Блок організаційно-право-
вого забезпечення призначений для 
регламентації процедур функціону-
вання механізму, складу підрозділів і 
фахівців, які залучаються до процесу 
структурного вдосконалення, розподіл 
між ними функцій, прав і обов’язків. 
до функцій блоку методичного забез-
печення відносяться вивчення відпо-
відних методичних підходів до аналізу 
проектування та оцінці ефективності 
організаційних структур підприємств; 
розробка методичних рекомендацій 
щодо здійснення етапів удосконалення 
організаційної структури.

в основі інформаційного блоку 
повинна лежати інформаційно-пошу-
кова система, що дозволяє оперативно 
отримувати і обробляти інформацію, 
необхідну для розробки, прийняття 
та оцінки структурних рішень. окрім 
того, до завдань даного блоку відносять 
широкий розподіл інформації про цілі 
планованих структурних змін, прогре-
сивні напрямки вдосконалення органі-
заційної структури, результати впрова-
дження структурних проектів.

за блоком кадрового забезпечення 
закріплюються функції підбору та під-
готовки необхідних фахівців, навчання 
працівників підприємства передовим 
методам аналізу і проектування органі-
заційних структур. досвід показує, що 
при безперервному протіканні в орга-
нізації процесів навчання існує велика 
ймовірність успішного структурного 
вдосконалення.

Метою соціально-психологічного 
забезпечення є створення творчої 
атмосфери в колективі, орієнтованої 
на зміни психологічного настрою пра-
цівників, розв’язання існуючих кон-
фліктів, підвищення взаєморозуміння 
і поліпшення комунікацій між підроз-
ділами та службами, керівниками та 
виконавцями.

Блок матеріально-технічного забез-
печення вирішує завдання оснащення 
всіх елементів механізму необхідними 
матеріальними засобами: приміщеннями, 
оргтехнікою, електронно-обчислюваль-
ною технікою, програмними продуктами 
тощо, а фінансове забезпечення передба-
чає акумулювання та розподіл грошових 
коштів, відповідно до потреб у фінансо-
вих ресурсах інших блоків.
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концептуальна модель механізму вдосконалення 
організаційної структури управління будівельного під-
приємства передбачає: визначення потреби в структур-
них змінах; проектування структурних змін; процеси 
впровадження структурних проектів та оцінки резуль-
татів структурних змін; діяльність з методичного, орга-
нізаційно-правового та ресурсного забезпечення струк-
турних змін. у зв’язку з цим реалізація на підприємстві 
запропонованого механізму вимагає тривалої і цілеспря-
мованої роботи, яку умовно можна розбити на декілька 
етапів (рис. 2).

реалізація на будівельному підприємстві наведених 
етапів удосконалення організаційної структури передба-
чає закріплення за основними підрозділами і посадовими 
особами підприємства функції щодо вирішення завдань 
структурного вдосконалення, розподілу між ними відпо-
відних повноважень і відповідальності.

висновки. таким чином, чітка структурна побудова 
організації дає можливість правильно зрозуміти і роз-
ставити пріоритети в роботі, раціонально розподілити 
функціональні обов’язки між підрозділами підприємства 
і здійснювати контроль їх виконання. ефективність меха-
нізму вдосконалення організаційної структури управ-
ління будівельним підприємством повністю залежить 
від спроможності управлінського персоналу поєднати 
розуміння тенденцій сучасних економічних процесів у 
всіх підрозділах підприємства, з одного боку, та вимог 
зовнішнього середовища, з іншого. Правильно проведене 
удосконалення існуючої організаційної структури буді-
вельного підприємства буде реально сприяти і надавати 
можливість досягти високого рівня ефективності діяль-
ності даного підприємства та приведе до якнайповнішого 
задоволення потреб споживачів, що в підсумку спричи-
нить підвищення прибутку цього підприємства.
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аннотация. в работе рассмотрены основные элементы механизма совершенствования организационной структуры 
строительного предприятия и требования к формированию такого механизма. Предложены этапы формирования меха-
низма совершенствования организационной структуры управления строительным предприятием.

ключевые слова: строительство, управление, строительное предприятие, механизм, организационная структура 
строительного предприятия. 

Summary. The article deals with the basic elements of the mechanism to improve the organizational structure of the com-
pany and building requirements for such mechanism formation. It’s offered the stages formation mechanism to improve the 
organizational structure of Construction Company management.

Key words: construction, management, construction company, mechanism, building the organizational structure of the 
company.
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анотація. у роботі представлено інноваційний розвиток будівельних підприємств з погляду організаційно-управ-
лінських аспектів. надано визначення поняття «інноваційний розвиток». розглянуто інноваційний розвиток підпри-
ємства в різних аспектах. досліджено принципи управління інноваційним розвитком підприємства. запропоновано 
елементи управління та напрями інноваційного розвитку підприємства. 
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вступ та постановка проблеми. інноваційний роз-
виток підприємства визначається його здатністю створю-
вати нові компетенції, які в теорії стратегічного управ-
ління розглядаються як динамічні можливості [1, с. 46]. 
управління інноваційним розвитком підприємства пови-
нно стратегічно визначати напрями інтеграції зусиль в 
створення інноваційних технологій, продуктів, послуг і 
процесів на основі розробки і трансформації ключових 
компетенцій підприємства відповідно до мінливих факто-
рами і умовами зовнішнього середовища.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
інноваційного розвитку та управління ним розгляда-
лись багатьма вченими. до найбільш відомих зарубіж-
них дослідників указаної проблематики можна віднести 
й. Шумпетера, М. Бейкера, в. Мединського, е. тере-
щенка, р. Фатхутдінова та ін. серед вітчизняних вчених 
слід відзначити тих, хто займається проблемами інно-
ваційної діяльності на рівні суб’єктів господарювання: 
с. аптекарь, М. Білопольський, с. ілляшенко, н. красно-
кутська, а. турило, е. Шацька, н. щепкіна, о. кравченко, 
о. князєва, а. гриньов, а. ганієва, о. кудирко та ін.

роботи даних авторів висвітлюють різні аспекти 
управління інноваційним розвитком підприємства, проте 
питання формування управління інноваційним розвитком 
вітчизняних будівельних підприємств досліджено недо-
статньо, що зумовило актуальність дослідження.

Метою даної роботи є дослідження теоретико-мето-
дологічних аспектів інноваційного розвитку будівельного 
підприємства.

результати дослідження. результативність інно-
ваційного процесу показує, в якій мірі забезпечується 
управління інноваційним розвитком підприємства. роз-
виток інноваційної діяльності промислових підпри-
ємств має підкорятися загальним законам формування 
інформаційного суспільства, тобто зобов’язане врахо-
вувати певні чинники, що визначають вектор сучасного 
руху вперед [2]. Фактори і умови зовнішнього серед-
овища породжують необхідність формування нового 
механізму управління підприємством і розробку мето-
дологічних принципів інноваційного розвитку його 
діяльності. 

Якщо почати з самого поняття «розвиток», то вчені-
економісти акцентують увагу на різних його характерис-
тиках. найчастіше науковцями відзначаються наявність 
змін різної економічної природи, просування від про-
стішого до більш складного, перехід від одного стану до 
іншого, кількісне зростання та якісне поліпшення.

й. Шумпетер розвитком уважав зміну траєкторії 
руху, зсунення стану рівноваги, перехід економічної сис-
теми від заданого на певний момент часу центру рівно-
ваги, здійснення нових комбінацій факторів виробни-
цтва [3, c. 142].

д. Євдокимова визначає розвиток як динамічний бага-
товаріантний циклічний процес, що має спіралеподібну 
форму та може бути виявлений через кількісні та якісні 
зрушення у структурі системи при збереженні її ціліс-
ності; стійкість такого процесу забезпечується лише за 
умов його керованості з боку надсистеми [4].

розвиток як процес самопросування від низового 
рівня (простого) до вищого (складного), унаслідок якого 
відбуваються розкриття і реалізація внутрішніх тенденцій 
та сутності явищ, що, у свою чергу, веде до виникнення 
нового і зумовлює будь-які зміни в різноманітних формах 
матерії, визначає л. Шимановська-діанич [5].

дж. джой-Меттьюз, д. Меггинсон, М. сюрте визна-
чають розвиток як удосконалення чи поліпшення органі-
заційної складової об’єкта або послідовний рух до доско-
налішого, складного чи розвинутого стану чи реалізації 
потенційних можливостей [6].

на нашу думку, найбільш змістовним є визначення 
розвитку, запропоноване с. Мочерним, – незворотні, 
спрямовані, закономірні (кількісно-якісні та сутнісні) 
зміни економічної системи в довготерміновому періоді, 
що відбувається під впливом економічних суперечностей, 
потреб та інтересів, зумовленість яких характеризується 
дією основних законів діалектики, що не виходять за межі 
глибинної внутрішньої сутності такої системи [7, c. 213].

дослідження існуючих концепцій інноваційного роз-
витку економіки дозволило розробити й обґрунтувати 
авторський підхід до управління інноваційним розви-
тком промислових підприємств. суть авторської концеп-
ції полягає у формуванні особливого механізму взаємодії 
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учасників інноваційного процесу, який реалізовується в 
умовах створення основи для концентрації інновацій у 
будівельній діяльності підприємств, здатних сформувати 
попит на інновації та забезпечити процес перманентного 
їх створення, упровадження, реалізації та поширення. 
у даному контексті інноваційний розвиток розглядається 
як цілеспрямований безперервний процес розвитку нау-
кової, виробничої, економічної, фінансової, соціальної, 
маркетингової та екологічної складових управлінської 
діяльності підприємства, спрямований на максимально 
повне задоволення суспільних потреб на основі реаліза-
ції наукових досягнень у процесі виробництва для отри-
мання максимального економічного, соціального та еко-
логічного ефекту, вираженого в абсолютній та відносній 
зміні економічних, соціальних та екологічних показників.

зважаючи на специфіку управління будівельним під-
приємством, пропонуємо розглядати інноваційний розви-
ток підприємства в таких аспектах: 

1) інноваційний аспект – спрямований на вдоскона-
лення якості будівельної продукції, технології, послуг за 

рахунок упровадження техніко- технологічних, організа-
ційних нововведень тощо. для вирішення проблем інно-
ваційного розвитку необхідно впроваджувати нові методи 
управління у розробку та оптимізацію бізнес-процесів на 
всіх етапах будівництва; 

2) економічний аспект – полягає в розширенні сфери 
споживачів, збільшенні частки ринку, підвищенні фінан-
сової стійкості будівельного підприємства; 

3) соціально-організаційний аспект передбачає роз-
гляд організаційного забезпечення управління, а також 
соціальну орієнтацію інноваційного розвитку окремого 
працівника, групи, удосконалення системи та процесів 
управління тощо; 

4) технічний аспект поєднує розширення матеріально-
технічної бази та технологічного забезпечення виробни-
цтва інноваційної будівельної продукції.

 для прийняття правильних управлінських рішень 
необхідно дотримуватися певних принципів. до основних 
принципів інноваційного розвитку підприємства, на нашу 
думку, слід віднести наступні принципи:

1. інтегрованість інноваційного 
розвитку.

згідно з даним принципом, під-
приємство як відкрита система тісно 
взаємодіє з іншими економічними 
суб’єктами ринку, інтегруючи свої 
зусилля в єдиний інноваційний процес.

2. цілеспрямованість інновацій-
ного розвитку. 

даний принцип обумовлює необ-
хідність наявності і досягнення стра-
тегічних цілей інноваційного розвитку 
підприємства, які реалізуються шляхом 
формування у складі системи управ-
ління цільових та відповідних ліній-
них, функціональних і обслуговуючих 
підсистем управління

3. наскрізне управління інновацій-
ним розвитком.

наведений принцип передбачає 
формування механізму управління 
інноваційним розвитком підприємства 
з дотриманням пріоритетів інновацій-
ної політики макро-, мезо- та макро-
рівнів.

4. Безперервність управління інно-
ваційним розвитком.

Під цим принципом розуміють, що 
всі процеси побудови та функціону-
вання системи управління інновацій-
ним розвитком мають бути безперерв-
ними і повинні забезпечувати перехід її 
в більш досконалий стан.

5. рефлекторність.
даний принцип передбачає забез-

печення пристосованості системи 
управління до мінливих зовнішніх і 
внутрішніх умов на основі швидкої 
рефлекторної реакції на запити буді-
вельного ринку.

6. гнучкість.
Підкорення управління даному 

принципу забезпечує постійний рух 
підприємства вперед на основі пошуку 
шляхів адаптації до постійно мінливих 
вимог ринкового середовища на основі 
появи нових технологій виробництва, 

рис. 1. елементи управління інноваційним розвитком  
будівельних підприємств
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розширення асортименту інноваційної продукції, підви-
щення рівня інноваційної активності

7. комплексність.
даний принцип реалізує взаємозв’язок усіх сфор-

мованих елементів, підсистем, стадій життєвого циклу 
інновації та інноваційного процесу, ієрархічних рівнів 
і комплексу організаційних, економічних, екологічних, 
соціальних, науково-технічних, виробничих та інших 
заходів з управління інноваційним розвитком.

8. систематичність.
щодо цього принципу, то він визначає постійне безпе-

рервне виконання всіх управлінських рішень, пов’язаних 
з інноваційним розвитком, їх ритмічність і довготрива-
лість дії.

9. науковість.
згідно з даним принципом, на підприємстві реалізу-

ється розробка заходів на основі наукових досягнень з 
урахуванням об’єктивних законів і закономірностей сис-
темного управління.

дотримання зазначених принципів інноваційного 
розвитку дозволить будівельним підприємствам науково 
та системно обґрунтовувати свій інноваційний розвиток 
в умовах нестійких інтеграційних процесів та забезпе-
чити злагоджену взаємодію всіх елементів інновацій-
ного розвитку будівельного підприємства, які наведено 
на рис. 1. 

для забезпечення ефективності управління інновацій-
ним розвитком будівельного підприємства необхідно здій-
снити певний комплекс управлінських дій:

- аналіз зовнішнього середовища і прогнозування його 
розвитку;

- аналіз внутрішнього середовища будівельного під-
приємства;

- виявлення напрямків та варіантів інноваційного роз-
витку шляхом проведення SWOT-аналізу діяльності буді-
вельного підприємства;

- вибір сегментів будівельного ринку для реалізації 
проектів інноваційного розвитку, розробка підходів до 

формування цільового ринку на базі визначених сег-
ментів;

- аналіз і кількісна оцінка ризику на етапах іннова-
ційного розвитку і всього процесу в цілому, коригування 
робіт за результатами аналізу;

- виділення пріоритетних напрямків діяльності;
- формування організаційної структури управління 

інноваційним розвитком;
- планування виробничо-збутової і фінансової діяль-

ності за обраними пріоритетними напрямами;
- контроль виконання заходів, спрямованих на реаліза-

цію потенціалу інноваційного розвитку;
- підготовка рішень про своєчасну зміну пріоритетів і 

пошук нових напрямів інноваційного розвитку.
Практичні завдання управління інноваційним розви-

тком підприємства пов’язані не просто з плануванням і 
здійсненням інновацій, а й із забезпеченням їх розробки 
та реалізації відповідно до заданих цільових параметрів 
при оптимальних витратах для отримання максимальних 
результатів інноваційної діяльності. 

отже, результатом інноваційного розвитку будівель-
ного підприємства будуть постійні прогресивні зміни 
його якісного стану. розумне поєднання елементів іннова-
ційного розвитку забезпечить отримання доходу в процесі 
його економічного розвитку. 

висновки. на основі проведеного дослідження можна 
стверджувати, що запровадження засад інноваційного 
розвитку на будівельних підприємствах посилює резуль-
тативність новаторських пошуків у вирішенні поточних 
виробничих завдань. запропоновані концептуальні еле-
менти інноваційного розвитку будівельного підприємства 
визначають мету, принципи та напрями інноваційного 
розвитку будівельного підприємства з урахуванням соці-
альної, економічної, технічної та екологічної складових 
розвитку та в залежності від виду економічного розвитку 
підприємства. такий підхід до забезпечення інновацій-
ного розвитку підприємства є комплексним, системним та 
гармонічним.
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аннотация. в работе представлено инновационное развитие строительных предприятий с точки зрения органи-
зационно-управленческих аспектов. дано определение понятию «инновационное развитие». рассмотрены аспекты 
инновационного развития предприятия. исследованы принципы управления инновационным развитием предприятия. 
Предложены элементы управления и направления инновационного развития предприятия.

ключевые слова: управление, развитие, инновация, строительное предприятие, инновационное развитие.
Summary. In the article was submitted the innovative development of building enterprise in terms of organizational and 

managerial aspects. The definition of «innovative development» was provided. The innovative development of enterprise in 
various aspects was considered. Were studied the principles of innovative development company. The elements of innovative 
development enterprise management were proposed.

Key words: management, development, innovation, building enterprise, innovative development.
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деМограФічні основи ФорМуваннЯ сільського ринку праці

THE DEMOGRAPHIC GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT  
OF THE RURAL LABOR MARKET

анотація. у роботі досліджено демографічні основи формування сільського ринку праці. Проведено аналіз стосов-
но кількості населення сільської місцевості. визначено причини скорочення трудових ресурсів вінницького регіону, 
особливо серед сільської місцевості. на основі досліджених даних запропоновано систему заходів для покращання 
даної ситуації. сформовано ідеї стосовно покращання стану зайнятості на селі, у тому числі серед молоді.

ключові слова: демографія, ринок праці, трудові ресурси, зайнятість, природний приріст.

вступ та постановка проблеми. значні соціально-
активні процеси, які відбуваються в сільській місцевості, 
вимагають формування нових соціальних відносин, де 
селянин виступає головною діючою особою, а також як 
визначальний ресурс у виробництві. сучасні економічні 
умови відображають досить складну соціально-демо-
графічну ситуацію на селі, про що свідчать скорочення 
робочих місць у сільськогосподарському виробництві, 
продуктивність праці, що реалізується у сфері трудової 
діяльності, та інші складові, які є вирішальним фактором 
розв’язання нагальних потреб у галузі.

трудовий потенціал був, є і залишається не лише важли-
вою складовою ресурсного потенціалу країни, галузі, регі-
ону чи окремого підприємства, але й основою продуктивних 
сил. від рівня використання наявного трудового потенці-
алу залежить становлення україни як суверенної держави. 
вивчення закономірностей та факторів формування тру-
дового потенціалу невід’ємно пов’язано із дослідженнями 
на ринку праці – найважливішого елементу ринкової еко-
номіки. наявність трудового потенціалу вносить певний 
соціальний і економічний сенс в питання розбудови ринку 
праці, його ефективного функціонування, поліпшення сис-
теми зайнятості населення. особлива роль трудового потен-
ціалу в сільському господарстві. його трудовий потенціал, 
будучи однією з головних умов розвитку сільськогосподар-
ського виробництва, водночас спричиняє складні проблеми, 
пов’язані з продуктивністю праці та зайнятістю.

з огляду на особливість сільських ринків праці фор-
мується специфічна професійно-кваліфікаційна, соці-
ально-економічна й демографічна структура працівників. 
для того щоб реально оцінити трудові можливості країни, 
регіону чи галузі, необхідно знати реальний стан їхнього 
трудового потенціалу, тобто дослідити ефективність вико-
ристання останнього, яка значною мірою залежить від 
змін кількісно-якісних його характеристик [1, c. 141].

у нинішніх умовах сільські території розглядаються 
не тільки як місце проживання понад третини населення, 
а також як невід’ємна частина аграрного сектора україни. 
деградація сільських територій ставить під загрозу про-
довольчу безпеку держави. крім того, сільському насе-
ленню належить не менш вагома роль в історико-культур-
ному розвитку суспільства.

адже саме сільські жителі зберігають і примножують 
культурні традиції українського народу, передаючи їх з 
покоління в покоління. вони самі є оберегами тих укла-
дів, які існували багато років потому та залишились до 
наших днів. тому одним із актуальних питань нині є вирі-
шення проблеми їхньої зайнятості. зайнятість населення 
у сільській місцевості мають свої власні характер та осо-
бливість. 

найгостріші проблеми сільського населення зазначені 
в державній цільовій програмі розвитку українського села 
на період до 2015 р., якими на сьогоднішній день є: від-
сутність мотивації до праці; бідність; трудова міграція; без-
робіття; занепад соціальної інфраструктури; поглиблення 
демографічної кризи та відмирання сіл, які безпосеред-
ньо пов’язані зі сферою зайнятості. зайнятість населення 
є одним з головних індикаторів трансформаційних про-
цесів в економіці. Характерною особливістю сільського 
ринку праці на нинішньому етапі є збереження тривалої 
негативної тенденції зростання обсягів як відкритого, так і 
прихованого безробіття серед сільського населення. криза 
впродовж десятирічного періоду призвела до різкого скоро-
чення попиту на робочу силу як безпосередньо в сільській 
місцевості, так і за її межами [2, c. 3].

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дження проблем забезпечення та використання трудових 
ресурсів села ніколи не втрачали своєї актуальності і зна-
ходились у центрі уваги багатьох дослідників. вагомий 
внесок у дослідження проблем використання трудового 
потенціалу та його складових внесли і вносять такі відомі 
вчені, як о. Бугуцький, д. Богиня, М. голдін, М. долішній, 
в. дієсперов, в. злупко, о. котляр, в. костаков, г. купа-
лова, в. лишиленко, Є. лібанова, і. лукінов, в. онікієнко, 
Б. Попов, П. саблук, М. скаржинський, к. Якуба та ін. 
Події останніх років зробили проблему відтворення тру-
дового потенціалу сільських поселень особливо гострою 
і актуальною. 

затяжна економічна криза в державі, «підсилена» 
проявами світової фінансової кризи, спричинила масове 
безробіття, падіння і без того невисокого рівня життя 
пересічних українців, негативно позначилась на демогра-
фічних характеристиках. відомо, що трудовий потенціал 
формується під впливом багатьох чинників.
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розвиток сільського ринку праці необхідно розглядати 
як процес, що спрямований на підвищення рівня зайня-
тості на селі, що створить забезпечення конкурентоспро-
можності сільськогосподарського виробництва і на цій 
основі системної розбудови сільських територій та фор-
мування ефективної діяльності сільського населення.

Метою даної роботи є висвітлення стану та основних 
тенденцій демографічної ситуації у вінницькій області як 
однієї із критично важливих складових відтворення тру-
дових ресурсів. 

у сучасних дослідженнях щодо проблем відтворення 
трудових ресурсів спостерігається значне зміщення акцен-
тів з простого кількісного аналізу статевовікової динаміки 
працездатного населення і розподілу його за сферами 
діяльності на поглиблене вивчення закономірностей фор-
мування якісних характеристик робочої сили та змін у 
відтворювальному механізмі. тому при дослідженні про-
цесу ефективного використання та відтворення трудового 
потенціалу необхідно за допомогою певної методологіч-
ної схеми виявити існуючі демографічні проблеми, які 
заважають формувати та раціонально залучати працез-
датне населення сільських територій в аграрне виробни-
цтво, запропонувати своє бачення їх розв’язання, шляхи 
реалізації запропонованих заходів [1, c. 143].

результати дослідження. сільська територія – це 
історично сформована у законодавчо визначених межах 
системна сукупність, що поєднує в собі дві складові: 
організаційну і територіальну функціональну приналеж-
ність. до першої слід віднести сукупність сіл, хуторів, 
одноосібних поселень у тому чи іншому районі, області 
з їх поселенським потенціалом (громадою), до другої – 
виробництво сільськогосподарської продукції і сировини, 
їх переробку та реалізацію. тому під розвитком терито-
рій необхідно розуміти не лише збільшення виробництва 
та впровадження новітніх технологій, а й необхідність 

створення нових робочих місць у сільськогосподарському 
виробництві, промисловій, соціальній та інших сферах 
діяльності на селі.

зайнятість – це складна і досить багатогранна соці-
ально-економічна категорія, яка відображає потяг людини 
до самовираження та задоволення матеріальних, фізич-
них і духовних потреб через мотиваційні отримання вина-
городи, яку працюючі особи отримують за свою працю. 

загалом, ця категорія є узагальненою характеристи-
кою суспільства при досягненні запрограмованого рівня 
економічного розвитку. отже, зайнятість як соціально-
економічна категорія синтезує в собі сукупність відно-
син працівника і суспільного виробництва через його 
включення в суспільно корисну працю, характеризує, 
наскільки працездатна особа забезпечена робочим місцем 
у системі кооперації праці та чи відповідає вона рівню 
реалізації його конституційного права на працю. 

Позитивним напрямом сучасної трансформації зайня-
тості став розвиток середнього, малого та неформального 
бізнесу в галузі. Проте поки що він орієнтується пере-
важно на торгово-посередницьку, а не на виробничу діяль-
ність. звільнене із сільськогосподарського виробництва 
сільське населення, не долучившись до фермерства, зму-
шене переорієнтуватися на «човниковий» бізнес, особисті 
селянські господарства та неформальну вторинну і непо-
вну зайнятість. означене зумовлює пошук науково-мето-
дичних підходів та організаційно-економічних і правових 
механізмів, які б забезпечували можливість максимальної 
нейтралізації негативних процесів і створення оптималь-
них умов для отримання необхідного соціального ефекту 
щодо поліпшення зайнятості в аграрній сфері

вітчизняний і світовий досвід переконує, що спе-
цифіка сільськогосподарського виробництва стосовно 
розвитку сільських територій та підвищення зайнятості 
сільського населення вимагає насамперед виваженого 

таблиця 1
економічна активність населення за статтю та місцем проживання у 2014 р. (у середньому за період)

 одиниця виміру усе 
населення жінки чоловіки Міське 

населення
сільське 

населення
економічно активне 
населення

тис. осіб
     

у віці 15–70 років 739,2 349,7 389,5 379,8 359,4
працездатного віку 700,3 325,3 375,0 365,3 335,0
рівень економічної 
активності у % до населення 

відповідної вікової групиу віці 15–70 років 62,9 56,8 69,7 61,5 64,5
працездатного віку 71,8 66,7 77,0 70,8 73,0
зайняте населення

тис. осібу віці 15–70 років 661,6 319,5 342,1 335,2 326,4
працездатного віку 622,7 295,1 327,6 320,7 302,0
рівень зайнятості

у % до населення 
відповідної вікової групиу віці 15–70 років 56,3 51,9 61,2 54,3 58,6

працездатного віку 63,9 60,5 67,2 62,2 65,8
Безробітне населення

тис. осібу віці 15–70 років 77,6 30,2 47,4 44,6 33,0
працездатного віку 77,6 30,2 47,4 44,6 33,0
рівень безробіття у % до економічно 

активного населення 
відповідної вікової групи

у віці 15–70 років 10,5 8,6 12,2 11,7 9,2
працездатного віку 11,1 9,3 12,6 12,2 9,9
економічно не активне 
населення

тис. осібу віці 15–70 років 435,1 265,9 169,2 237,5 197,6
працездатного віку 274,6 162,4 112,2 150,7 123,9
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державного протекціонізму для забезпечення ефектив-
ного виробництва та поліпшення зайнятості [2, c. 5].

Як бачимо з табл. 1, проаналізувавши економічну 
активність населення за статтю та місцем проживання, 
можна зробити висновки, що економічно активне насе-
лення знаходиться майже в рівних частинах між міським 
та сільським населенням, хоча міське населення працез-
датного віку дещо переважає – на 30,3 тис. осіб. це гово-
рить про те, що сільське населення формує досить потуж-
ний потенціал трудових ресурсів для вінницького регіону 
в цілому.

разом з тим рівень економічної активності населення 
регіону складає 73,0% серед сільського населення та 
70,8% серед міського, що вкотре говорить про значний 
трудовий потенціал сільської місцевості.

варто також приділити увагу таким показникам, 
як рівень економічної активності населення у віці 
15–70 років, який складає 64,5% серед сільського насе-
лення та 61,5% серед міського.

також дещо переважає число чоловіків серед працез-
датного населення – на 10,3%.

стосовно кількості зайнятого населення, за статистич-
ними даними у 2014 р. кількість міського населення скла-
дає 320,7 тис. осіб, що є на 18,7 тис. більше за сільське. 
серед зайнятого населення переважають чоловіки, так як 
їх число переважає на 32,5 тис.

розглядаючи безробітне населення регіону, варто 
виділити, що серед осіб, які проживають у сільській міс-
цевості, чисельність зареєстрованих безробітних складає 
33,0 тис. осіб, що порівняно з міським населенням на 
11,6 тис. осіб менше.

також в загальному по регіону чисельність безробіт-
ного населення серед жінок складає 30,2 тис., серед чоло-
віків – 47,4 тис. осіб.

у відсотковому відношенні рівень безробіття серед 
сільського населення працездатного віку 9,9%, а серед 
міського населення – 12,2 %.

стосовно кількості економічно неактивного насе-
лення, то кількість сільського населення працездатного 
віку складає 123,9 тис. осіб та 150,7 тис. осіб серед місь-
кого населення.

Проаналізуємо кількість економічно активного насе-
лення вінницької області.

Як бачимо з вищенаведених даних, кількість еко-
номічно активного населення сільської місцевості 
дещо знизилась за останні п’ять років. Порівняно з 
2010 р., коли кількість населення працездатного віку 
складала 346,6 тис. осіб, у 2014 р. ця кількість скоро-
тилась до 335,0 тис. осіб, що на 11,6 тис. менше. це 
свідчить про скорочення кількості трудових ресурсів 
села, що має негативну тенденцію розвитку сіль-
ського ринку праці.

стосовно кількості населення у віці 15–70 років, то 
в 2010 р. серед сільського населення їх кількість скла-
дала 403,1 тис. осіб, у 2014 р. кількість скоротилась до 
359,4 тис. осіб, що на 43,7 тис. менше. таке значне ско-
рочення свідчить про урбанізацію, трудову міграцію сіль-

ського населення за межі країни, а також скорочення рівня 
життя населення. 

Порівнявши аналіз наданих даних, можна зробити 
висновок, що динаміка природного руху населення в 
області явно негативна: кількість економічно активного 
населення з кожним роком знижується, рівень смертності 
перевищує рівень народжуваності, тобто відбувається 
природне скорочення населення.

демографічна складова формування ринку праці 
також залежить від статевої структури населення. опти-
мальним співвідношенням прийнято вважати співвідно-
шення чоловіків і жінок 1:1, що має забезпечувати процес 
відтворення.

серед економічно активного населення працездатного 
віку кількість чоловіків складає 375,0 тис. осіб, у той час 
як кількість жінок – 325,3 тис. осіб, що на 49,7 тис. осіб 
менше.

наукові дослідження за допомогою аналізу демогра-
фічних показників відтворення населення показують 
загострення ситуації та поглиблення негативних тенден-
цій, що відбулися протягом останніх 17 років [3].

Моніторинг демографічних процесів є одним з найго-
ловніших компонентів комплексного дослідження сучас-
ного стану демографічної ситуації, прогнозування її май-
бутнього розвитку, впливу на відтворення як населення в 
цілому, так і трудових ресурсів зокрема. чисельність насе-
лення в області продовжує скорочуватись за рахунок зни-
ження народжуваності та збільшення смертності [1, c. 145].

так як основу трудових ресурсів будь-якої території 
становить населення працездатного віку, спостерігається 
негативна тенденція розвитку регіонального ринку праці 
вінниччини.

спостерігається зниження частки молоді у віці 
16–29 років серед населення працездатного віку, а також 
підвищений відтік молоді із села протягом тривалого пері-
оду часу. сьогодні молодь складає лише третину населення 
працездатного віку у регіоні, особливо ця тенденція акту-
альна для сільської місцевості. Причиною цього є часткова 
зайнятість молоді, а також відсутність попиту на молодих 
спеціалістів, які не мають відповідного досвіду роботи.

також для детального дослідження демографічних 
основ формування ринку праці варто проаналізувати очі-
кувану тривалість життя населення при народженні, що 
певною мірою також характеризує умови та якість життя 
населення.

Природною основою формування трудового потенці-
алу села виступає життєвий потенціал сільського насе-
лення. його абсолютна величина залежить від чисельності 
постійного населення сільських територій і середньої очі-
куваної тривалості життя людей при народженні [3].

життєвий потенціал населення вінницької області 
скорочується внаслідок зменшення чисельності насе-
лення, у той же час фактор середньої тривалості життя 
в останні роки дещо стабілізувався. середня очікувана 
тривалість життя людей, народжених починаючи з 2005–
2006 рр. в області, поволі зростає, більш відчутно це про-
являється у жінок і менше – у чоловіків [1, c. 147].

таблиця 2
 кількість економічно активного населення вінницької області

2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік
міське сільське міське сільське міське сільське міське сільське міське сільське

у віці 
15–70 років 368,1 403,1 371,6 402,3 375,4 393,0 365,3 403,7 379,8 359,4

Працездатного 
віку 345,9 346,6 349,1 343,8 356,5 339,7 349,2 350,3 365,3 335,0



33

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

таблиця 3
очікувана тривалість життя при народженні (років)

період, за який 
розраховані 

показники (роки1)

середня очікувана тривалість 
життя при народженні

обидві статі чоловіки жінки
2004–2005 68,77 63,01 74,76
2005–2006 68,78 63,00 74,78
2006–2007 69,02 63,20 75,02
2007–2008 69,20 63,32 75,33
2008–2009 70,37 64,91 75,83
2009–2010 71,49 66,54 76,27

2011 71,89 66,93 76,55
2012 71,95 66,99 76,71
2013 71,93 66,89 76,81
2014 71,93 66,93 76,82

для подолання демографічної кризи та зміцнення тру-
дових ресурсів регіону урядом україни схвалена «стра-
тегія демографічного розвитку в період до 2015 року», а 
також кабінетом Міністрів була видана Постанова «Про 
затвердження державної цільової програми розвитку 
українського села на період до 2015 року». деякі цілі Про-
грами були досить успішно досягнуті завдяки організації 
роботи на державному та регіональному рівнях.

на нашу думку, ситуація в області досить складна і 
потребує невідкладного втручання. допомога має стосу-
ватися як покращання рівня демографічної ситуації в регі-
оні, так і створення та покращання умов стосовно зайня-
тості населення.

населення є основою розвитку держави, його інте-
лектуальний і працересурсний потенціал, промислова та 
духовна культура.

демографічні характеристики населення як узагаль-
нення потенціалу його здоров’я, можливостей виконання 
соціально-економічних завдань розвитку, залежать від 
якості життя. аналізуючи демографічну ситуацію з точки 
зору народногосподарських проблем, які постають перед 
суспільством, у тому числі перед аграрною сферою в 
певні періоди розвитку, слід розрізняти два її аспекти: пер-
ший характеризує стан трудових ресурсів, тобто ресурси 
праці – частину населення, а другий – його відтворення.

висновки. Поліпшення демографічної ситуації, без 
сумніву, слід пов’язувати з виходом із соціально-еконо-
мічної кризи. але подолання кризових явищ у відтворенні 
населення буде тим успішнішим,чим скоріше буде взятий 
на озброєння науково обґрунтований підхід до поліп-
шення умов життя населення, а отже, і умов його відтво-

рення. це поліпшення має бути найголовнішою метою 
побудови суверенної держави і проведення соціально-
економічних реформ. ігнорування проблем відтворення 
населення і, зокрема, його відтворення як суб’єкта вироб-
ництва, свідчить про недооцінку демографічного фактора 
в налагодженні ефективної економіки, про нерозуміння 
того факту, що невирішеність проблем відтворення здоро-
вого населення взагалі його працездатної частини, тобто 
трудових ресурсів, зокрема давно стала економічно неви-
гідною, а сьогоднішня удавана економія на їх невиріше-
ності може обернутися великими збитками для суспіль-
ства [1, c. 147].

Причинами ситуації, що склалася на сьогоднішній 
день, можна визначити такі, як скорочення рівня виробни-
цтва у сільській місцевості, що змушує селян до переїзду у 
міста, або звільнення з підприємств та організацій. селяни 
змушенні працювати переважно в особистих селянських 
господарствах, у приватному бізнесі або стати учасниками 
трудової міграції, у тому числі іммігрувати в інші країни.

також однією з причин демографічної кризи сільської 
місцевості є недостатній рівень інфраструктури на селі. 
велика частка сільських територій має досить поганий 
стан доріг, що стає причиною недостатньо розвинутої 
транспортної інфраструктури і, як наслідок, недостат-
нього рівня забезпечення села ресурсами. у більшої 
частини сіл залишається на незадовільному рівні стан 
охорони здоров’я, так як більшість сіл мають недостат-
ньо оснащені фельдшерські медичні пункти, а в деяких 
випадках вони взагалі відсутні.

у зв’язку зі скороченням кількості населення у сіль-
ській місцевості скорочується кількість навчальних закла-
дів, що також стає однією з причин відпливу молоді із села.

такі проблеми можуть бути вирішенні шляхом дивер-
сифікації видів діяльності сільського населення, розробки 
та втілення програм розвитку села, що сприятиме ефек-
тивному використанню ресурсів села.

одним із важливих пунктів розвитку сільської міс-
цевості є розвиток сільського підприємництва. саме цей 
вид діяльності здатен відновити соціальну сферу села та 
розвинути його інфраструктуру. також доцільно заува-
жити, що державна підтримка заходів розвитку сільської 
місцевості сприятиме розвитку сільського господарства, 
а також сприятиме поступовій зміні менталітету селян у 
напрямку ринково орієнтованих зразків поведінки.

стосовно фермерських господарств, необхідно забез-
печити використання ресурсів протягом року, раціональне 
використання трудових ресурсів, а також планування 
інтенсивності праці та підвищення її продуктивності про-
тягом року.
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аннотация. в работе исследованы демографические основы формирования рынка труда среди сельской местно-
сти. Проведен анализ количества населения сельской местности. выявлены причины сокращения трудовых ресурсов 
винницкого региона, особенно среди сельской местности. на основании исследованных данных предложена система 
действий для улучшения данной ситуации. сформированы идеи по улучшению состояния занятости в сельской мест-
ности, в том числе для молодежи.

ключевые слова: демография, рынок труда, трудовые ресурсы, занятость, природный прирост.
Summary. In this article the demographical situation at the rural territory is described. There is analyzed the amount of 

population of rural territory. The reduction reasons are determined in workforce at Vinnitsa region. We have proposed some 
ideas for employment young people at the rural territory. And we are proposed the system of actions for improving this situation 
the rural territories and at region in the general.

Key words: demography, labour market, workforce, employment, natural growth.
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ФорМи веденнЯ та органіЗаціЇ БуХгалтерського оБліку  
в уМоваХ використаннЯ інФорМаційно-коМп’ЮтерниХ теХнологій: 

точки вЗаЄМодіЇ

FORMS OF CONDUCTION AND ORGANIZATION OF RECORD-KEEPING  
IN THE CONDIIONS OF USE OF COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGIES: 

POINTS OF CO-OPERATION

анотація. у роботі розкрито основні тенденції розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій. визначено пере-
ваги впровадження хмарних технологій, серед яких основними є зменшення витрат на придбання серверного облад-
нання, апаратних і програмних рішень, створення умов для доступу з будь-якого місця за наявності мережі інтернет. 
охарактеризовано найбільш поширені програмні продукти для ведення бухгалтерського обліку, що працюють на основі 
хмарних технологій. досліджені позиції науковців щодо доцільності визначення нових форм ведення та організації об-
ліку, поява яких обумовлена розвитком інформаційних технологій. розкрито особливості вибору того чи іншого варіан-
ту форм ведення та організації обліку в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій.

ключові слова: організація обліку, хмарні технології, форма ведення обліку, форма організації обліку, інформаційно-
комп’ютерні технології.

вступ та постановка проблеми. Практично всі сфери 
діяльності підприємств у сучасних умовах розвиваються 
під впливом інформаційно-комп’ютерних технологій. не 
винятком у даному питанні став і бухгалтерський облік.

особливо важливим для суб’єктів господарювання є 
своєчасне і адекватне реагування на зміни, які відбува-
ються як у внутрішньому, так і в зовнішньому середовищі 
їх функціонування. Потреба швидкого збору і консоліда-
ції бухгалтерської інформації виникає на підприємствах, 
на яких автоматизовані робочі місця, призначені для реє-
страції облікової інформації, віддалені від бухгалтерії 
або ж місця групування, узагальнення і систематичної 
обробки бухгалтерських даних. останнім досягненням у 

цьому напрямі є хмарні технології, активне впровадження 
яких не може не внести зміни до форм організації та 
ведення бухгалтерського обліку, урахування яких необ-
хідне для забезпечення ефективної його організації.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Протя-
гом останніх років питання особливостей організації та 
ведення обліку в умовах використання інформаційно-
комп’ютерних технологій піднімалися в працях в.в. Євдо-
кимова, П.М. гарасима, М.П. гарасима, с.Ф. легенчука, 
о.М. Поліщук, в.о. осмятченко, а.і. Фаріон та ін. 

Проте не всі з названих науковців аналізують зміни, 
які відбуваються у формах ведення та організації обліку 
під впливом використання інформаційно-комп’ютерних 
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технологій. ряд авторів вже почали піднімати проблеми 
модернізації форм та методів бухгалтерського обліку 
щодо його пристосування до умов сучасних інтернет-
технологій. зокрема, дослідження в даному напрямі здій-
снено у працях М.П. Павлюковця, с.М. лайчук. однак 
ряд пропозицій науковців є дискусійними, що свідчить 
про те, що дане питання продовжує бути актуальним та 
потребує більш ґрунтовного дослідження. 

Метою даної роботи є визначення впливу сучасних 
інформаційно-комп’ютерних технологій на форму органі-
зації та ведення бухгалтерського обліку. 

результати дослідження. незважаючи на те що 
питання організації обліку піднімаються в працях нау-
ковців не один рік, все одно не дотримано конвенцій-
ності основних термінів. до цього часу відсутня єдність 
щодо того, яке поняття вкладати в той чи інший тер-
мін, зокрема, стосується це таких термінів, як «форма 
ведення обліку» та «форма організації обліку». така 
ситуація обумовлена тим, що в законі україни «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в україні» 
вживаються терміни «форма обліку» та «форма органі-
зації обліку» з наведенням визначення тільки для пер-
шого. саме тому для розкриття основних тенденцій, які 
характеризують організацію обліку на сучасному етапі 
розвитку, у першу чергу нам хочеться окреслити, що ми 
розуміємо під ними. 

дотримуємося тієї позиції, що під формою ведення 
бухгалтерського обліку слід розуміти сукупність обліко-
вих регістрів, які використовуються у певній послідов-
ності та взаємодії для ведення обліку. у процесі історич-
ного розвитку форми ведення бухгалтерського обліку 
істотно змінювалися під впливом змін умов господарю-
вання. сучасні паперові форми бухгалтерського обліку, 
що застосовуються на підприємствах і в організаціях 
україни, представлені таким переліком:

- меморіально-ордерна;
- журнально-ордерна;
- журнальна;
- проста;
- спрощена;
- регістри бухгалтерського обліку для суб’єктів малого 

підприємництва – юридичних осіб, які мають право на 
ведення спрощеного обліку доходів і витрат [1, с. 83–84].

Форма організації обліку представляє собою один із 
варіантів вибору суб’єкта, який буде вести облік на під-
приємстві. усі можливі форми організації визначені зако-
ном україни «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в україні»:

- уведення до штату підприємства посади бухгалтера 
або створення бухгалтерської служби на чолі з головним 
бухгалтером;

- користування послугами спеціаліста з бухгалтер-
ського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здій-
снює підприємницьку діяльність без створення юридич-
ної особи;

- ведення на договірних засадах бухгалтерського 
обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською 
фірмою;

- самостійне ведення бухгалтерського обліку та скла-
дання звітності безпосередньо власником або керівником 
підприємства [2, ст. 4].

не викликає заперечення факт впливу застосування 
сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій на 
організацію обліку, проте існують суперечності щодо 
того, як саме цей вплив відображається – чи призводить 
він до змін вже наявних форм ведення та організації 
обліку, а може, можливо слід говорити про появу нових.

упровадження комп’ютерної форми ведення обліку 
призвело до відсутності єдиного підходу до обробки 
інформації, адже кожен розробник програмного забезпе-
чення у сфері бухгалтерського обліку намагається внести 
свої особливості, які, на його думку, полегшать процес 
обробки облікової інформації. Як справедливо зазна-
чають П.М. гарасим та М.П. гарасим, облікові регістри 
різних програм є схожими, але не однаковими [3, с. 27]. 
саме тому регламентувати назви та кількість облікових 
регістрів (журналів, відомостей тощо), а також порядок 
формування звітності для комп’ютерної форми ведення 
обліку не є можливим.

стрімкий розвиток інформаційних технологій і, як 
наслідок, поява різноманітних мобільних пристроїв, при-
зводять до того, що хмарні технологій набувають усе біль-
шої популярності та широкого впровадження, зокрема й у 
сферу бухгалтерського обліку.

така тенденція обумовлена недоліками, притаман-
ними локальним програмним продуктам, призначеним 
для ведення бухгалтерського обліку. це насамперед 
високі вимоги до апаратного забезпечення персональ-
них комп’ютерів та до самих облікових працівників, 
які за ними працюють. окрім того, виникає об’єктивна 
потреба у постійному підвищенні навиків працівників 
щодо роботи з програмними продуктами за умови появи 
їх нових версій [4]. 

використання хмарних технологій у сфері бухгалтер-
ського обліку дозволяє зменшити витрати на придбання 
вартісного серверного обладнання, апаратних і програм-
них рішень; забезпечує оперативну зміну конфігурації 
корпоративної IT-інфраструктури залежно від поточних 
потреб; створює умови щодо доступу до системи з будь-
якого місця за наявності мережі інтернет; скорочення 
витрат на технічну підтримку та можливість отримання 
високого рівня обслуговування програмного забезпе-
чення. 

основними моделями обслуговування користувачів 
у хмарних технологіях є: робочий стіл як послуга (англ. 
DaaS – Desktops-as-a-Service), інфраструктура як послуга 
(англ. IaaS – Infrastructure-as-a-Service), програмне забез-
печення як послуга (англ. SaaS – Software-as-a-Service) 
та ряд інших технологічних тенденції. саме у сфері 
бухгалтерського обліку найбільш поширеною є остання 
модель – SaaS.

упровадження хмарних технологій, на думку 
М.П. Павлюковця, призводить до появи нової форми 
ведення (автор не зазначає, що це саме форма ведення, 
проте це зрозуміло з контексту статті) обліку – клауд-
комп’ютерної. її основними відмінностями є:

1) повністю бездокументарна форма обліку та оцінки 
активів. упровадження таксономій XBRL в обліково-оці-
ночний процес; 

2) збереження облікової інформації поза підприєм-
ством з використанням бізнес-моделей Saas, Daas; 

3) одночасне використання інформації обліку багатьма 
користувачами з будь-якої точки планети за допомогою 
клауд-комп’ютерних технологій [5, с. 68].

упровадження нової запропонованої автором форми 
ведення обліку потребуватиме відповідних змін до 
нормативних документів щодо її легітимізації та роз-
робки її методичного забезпечення. Проте ми не вважа-
ємо, що впровадження хмарних технологій видозмінює 
комп’ютерну форму ведення обліку настільки, що слід 
говорити про необхідність виділення нової форми. адже, 
по суті, ураховуючи сутність терміну «форма ведення 
обліку», суттєвих змін саме в облікових регістрах немає. 
Про це свідчать і самі програмні продукти, які використо-
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вують підприємства. так, версія 8.3 програми «1с: Під-
приємство» в першу чергу відрізняється від версії 8.2 
можливістю роботи за допомогою мережі та хмарних тех-
нологій, проте в користувацькому режимі ці версії прак-
тично ідентичні.

найбільш поширені програмні продукти, які працю-
ють на основі хмарних технологій та використовуються 
бухгалтерами при виконанні своїх прямих обов’язків, 
наведені в табл. 1.

розкриваючи необхідність спрощення бухгалтер-
ського обліку шляхом комп’ютеризації ведення облі-
кової реєстрації господарських операцій, с.М. лайчук 
наводить визначення прогресивною форми обліку, яка 
на основі впровадження обчислювальної техніки забез-
печує своєчасне одержання якісної інформації, необхід-
ної для управління, а також системи показників звітності 
при мінімальних затратах праці і засобів на ведення 
обліку [1, с. 85]. Проте наведене визначення характеризує 
комп’ютерну форму ведення обліку, саме тому не бачимо 
необхідності вживання даного терміну.

на думку в.в. Муравського, «…поширення хмарних 
технологій сприяло розвитку комбінованого варіанту 
централізації обліку. При передачі хмарному середовищу 
виконання усіх обчислювальних процедур від первин-
ного збору облікових даних до автоматизованого від-
правлення звітних документів зацікавленим фізичним та 
юридичним особам відбувається централізація обліку за 
комбінованим варіантом» [6, с. 145–146]. застосування 
хмарних технологій дозволяє говорити про необхідність 
виділення комбіновано-централізованого варіанту орга-
нізації обліку. це і визначає найбільш популярні форми 
організації обліку. 

на сьогодні традиційно найбільш поширеним для 
нашої країни є бухгалтерський інсорсинг, тобто ведення 
обліку на підприємстві бухгалтерською службою чи 
керівником (за умови дотримання вимог чинного зако-

нодавства). на думку г.с. кесарчук, тільки фірми, де 
недоцільно мати свою бухгалтерську службу у зв’язку з 
незначним обсягом доходу, доручають облік вести спеці-
алізованим компаніям [7, с. 203]. Проте практика остан-
ніх років свідчить про поширення передачі підприєм-
ствами на аутсорсинг частини бухгалтерських операцій. 
використання ж хмарних технологій на підприємстві 
може змінити позицію керівництва щодо доцільності 
отримання послуг аутсорсингової фірми. адже, як пра-
вило, вдаються до бухгалтерського аутсорсингу представ-
ники малого та середнього бізнесу, які мають незначний 
обсяг операцій та намагаються зменшити свої витрати 
шляхом виключення зі штатного розпису посади бух-
галтера та уникнення витрат на придбання технічного 
та програмного забезпечення. Якщо ж буде обрано варі-
ант ведення обліку штатним бухгалтером (на неповний 
робочий день, із можливістю віддаленого робочого місця 
тощо) на основі використання хмарного сервісу, то можна 
уникнути не тільки зайвих витрат, але й забезпечити опе-
ративність обробки даних, яка втрачається при аутсор-
сингу. 

розуміючи це, аутсорсиногові фірми також усе частіше 
вдаються до використання хмарних технологій. адже з 
моделлю SaaS аутсорсери зможуть надавати своє бухгал-
терське обслуговування більш інноваційним способом. 
так, обробляючи відскановані працівником підприємства-
замовника первинні документи, бухгалтер аутсорсиного-
вої фірми отримує актуальну інформацію про стан справ 
підприємства-замовника, яка може бути використана для 
забезпечення додаткових послуг з додатковою оплатою. 
таким чином, застосування хмарних технологій впливає 
як на форму ведення обліку, так і на форму організації 
обліку, розширюючи можливі варіанти вибору комбінації 
для керівників підприємств. 

висновки. отже, не викликає сумнівів факт впливу 
розвитку інформаційно-комп’ютерних технологій, насам-

таблиця 1
програмні продукти для ведення бухгалтерського обліку, що працюють на основі хмарних технологій

назва програмного 
продукту коротка характеристика

jПарус

Хмарна платформа корпорації «Парус». станом на сьогодні корпорація «Парус» пропонує до 
використання у різних модифікаціях прикладні рішення CRM системи jПарус «Менеджмент та 
Маркетинг» і системи управління автотранспортом. суто бухгалтерських конфігурацій (таких як 
«Бухгалтерія», «зарплата») на основі хмарних обчислень корпорація не пропонує. разом з тим у 
запропонованих прикладних рішеннях присутні певні облікові задачі. так, у системі управління 
автотранспортом можна вести оформлення, облік і обробку дорожніх листів, облік витрат паль-
ного, облік технічного обслуговування і ремонтів, облік наданих послуг і виконаних робіт у розрізі 
замовників тощо

iFin

Хмарний сервіс, який працює в двох напрямках:
1) це формування і подача в державні органи замість користувача різних форм звітності (підсис-
тема «звітність»);
2) це підсистема «Бухгалтерія», яка дозволяє, крім підготовки і подачі звітності, додатково вести 
складський облік (з автоматичним розрахунком амортизації основних засобів), автоматизований 
облік у картках співробітників (розрахунок заробітної плати, відпускних, лікарняних і податків 
через персональний календар), а також пакетне створення різного роду бухгалтерських документів 
з автоматичним заповненням постійними реквізитами підприємства

спеціалізовані 
програмні продукти 

«1с»

деякі функції певних систем побудовані на використанні саме хмарних технологій. Мова йде про 
«1с: Бухгалтерія 8.3», а також віддалене підключення через веб-інтерфейс територіально розпо-
ділених підрозділів до системи «1с:консолидация 8», а також функції колективної роботи над 
документами та віддаленого доступу через інтернет до них за допомогою спеціалізованої системи 
«1с:документообіг8»

смарт Бухгалтерія

сервіс із ведення бухгалтерського обліку та подання електронної звітності для підприємців на 
спрощеній системі оподаткування. даний програмний продукт допомагає підприємцям самостійно, 
без допомоги бухгалтера вести облік, створювати документи, здавати звітність у податкові органи 
через інтернет. у сервісу є своя довідкова система, додатковий сервіс, через який можна безко-
штовно подавати будь-яку звітність у контролюючі органи
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перед хмарних, на форми ведення та організації обліку. 
урахування їх переваг та недоліків дозволяє керівни-
цтву здійснювати вибір на користь того чи іншого варі-
анту. Проте на даному етапі розвитку зарано говорити 

про появу нових форм ведення та організації обліку. 
Перспективами подальших досліджень є визначення 

впливу інформаційно-комп’ютерних технологій на інші 
складові організації обліку. 
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аннотация. в работе раскрыты основные тенденции развития информационно-компьютерных технологий. опре-
делены преимущества внедрения облачных технологий, основными среди которых являются уменьшение расходов 
на приобретение серверного оборудования, аппаратных и программных решений, создание условий для доступа из 
любого места при наличии сети интернет. охарактеризованы наиболее распространенные программные продукты для 
ведения бухгалтерского учета, работающие на основе облачных технологий. исследованы позиции ученых о целесоо-
бразности определения новых форм ведения и организации учета, появление которых обусловлено развитием инфор-
мационных технологий. раскрыты особенности выбора того или иного варианта форм ведения и организации учета в 
условиях использования информационно-компьютерных технологий.

ключевые слова: организация учета, облачные технологии, форма ведения учета, форма организации учета, 
информационно-компьютерные технологии.

Summary. This paper exposes main tendencies in development of computer information technologies. It is determined advan-
tages introductions of cloudy technologies, among that basic are reductions of charges on acquisition of server equipment, vehicle 
and programmatic decisions, conditioning for access from any place at presence of network the Internet. In this paper characterizes 
the most widespread programme production for the conduction of record-keeping that work on the basis of cloudy technologies. 
Investigational positions of scientists in relation to expediency of determination of new forms conduction and account organiza-
tions, appearance of that are conditioned by development of information technologies. It examines the features of choice of that or 
other forms variant and organization of account in the conditions of the use of computer information technologies.

Key words: organization of record-keeping, cloudy technologies, conduct form of account, form of account organizations, 
computer information technologies.
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конкурентоспроМожність електронноЇ логістики підприЄМств 

COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES E- LOGISTICS

анотація. теоретичною та методологічною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких 
розглядаються практичні та теоретичні питання в області підприємництва, торгівлі, конкурентоспроможності, оцінки 
ефективності комерційної діяльності, розвитку електронної логістики та інформаційних технологій. у ході досліджен-
ня застосовувалися методи системного та фінансово-економічного аналізу, порівняння, узагальнення, прогнозування. 
запропоновано науково-методичний підхід до дослідження конкурентоспроможності електронної логістики підпри-
ємств в україні. теоретична і практична значущість роботи полягає в тому, що результати дослідження створюють 
методологічну основу для організації електронної логістики з метою підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємницької діяльності.

ключові слова: логістика, конкурентоспроможність, електронна логістика, інтернет, електронні магазини.

вступ та постановка проблеми. розвиток інформацій-
них технологій і засобів комунікації, насамперед електро-
нних мереж, додало потужний імпульс для формування 
нового середовища, активність становлення та інтенсив-
ність використання якої стало важливою особливістю 
функціонування сучасного бізнесу. інтернет-технології 
створюють нові форми взаємовідносин між продавцем і 
покупцем, що дозволяють максимально повно враховувати 
потреби покупця і раціоналізувати його вибір. електронна 
логістика як невід`ємна частина електронного бізнесу несе 
скриті резерви конкурентних переваг, адже масштабне та 
ефективне її здійснення визначає максимум та мінімум 
функціональних витрат торговельного підприємства.

аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить 
про значну актуальність обраної проблеми. так, чорно-
писька н.в., солодка о.в. розглядають електронну логіс-
тику як складову електронної комерції підприємства, зосе-
реджують увагу на залежності між розвитком електронної 
комерції та розвитком ринку логістичних послуг [1, с. 490–
495]. Мірошниченко т.в., чорна г.Ю. встановили, що 
необ’єктивне ставлення і незмога влади вирішити труднощі 
призводять до відставання входу україни у світовий інфор-
маційний простір [2, с. 59]. антоненко о.М., Міщук і.П., 
Хамула о.о. сформулювали рекомендації щодо перегляду 
загальних основ організації діяльності підприємств елек-
тронної торгівлі, оптимізації їх логістичної діяльності та 
підвищення ефективності функціонування [3, с. 349–356]. 
з логістичної точки зору електронну торгівлю розгля-
дали гринів н.т., кіндій М.в., Мага М.М. [4, с. 576–579]. 
Питання логістики як інструменту інтеграції суб`єктів між-
народного бізнесу досліджувались у роботах кизима а.а., 
ігнатова в.о. [5]. цікавими є роботи скіцько в.і., в яких 
визначено функції електронної логістики, розглянуто 
напрями міжнародних стандартів ідентифікації продукції 
в електронній логістиці, моделювання логістичних проце-
сів [6, с. 309–314; 7, с. 357–362]. 

однак дослідження останніх публікацій виявило 
питання, що потребує подальших досліджень, а саме 
аспекти конкурентоспроможності електронної логістики 
торговельних підприємств україни. 

Метою даної роботи є розробка механізмів оцінки 
конкурентоспроможності електронної логістики підпри-
ємств, що в підприємницькій діяльності використовують 
інтернет-технології. розглянута в даній роботі проблема 
є поки ще недостатньо вивченою у вітчизняній науковій 
літературі. не цілком чітко виділено фактори конкурен-
тоспроможності підприємницьких організацій у сучас-
них умовах; вимагають систематизації нові технології, 
застосовувані в торгівлі; відсутні комплексні дослідження 
впливу інтернет-технологій на конкурентоспроможність 
підприємницьких організацій.

результати дослідження. у даний час світова еконо-
міка характеризується великою кількістю гравців як на 
внутрішніх, так і зовнішніх ринках. це обумовлюється 
послабленням регулювання державами різних країн її 
основних функцій. Природним наслідком такої ситуації 
є гостра конкуренція між компаніями, секторами, галу-
зями економіки. суть теорії конкуренції – виявлення і 
опис тих способів, якими компанії або галузі досягають 
конкурентної переваги [8]. Портер М. уважає, що «кон-
куренція лежить в основі економіки, і конкуруючі сили 
простягаються значно далі простого протиборства сил в 
окремо взятій галузі. споживачі, постачальники, потен-
ційні гравці і товари-замінники – це конкуренти, у тій чи 
іншій мірі мають вплив на галузь» [8, с. 43].

існує величезна кількість визначень конкуренції, і їх 
трактування визначають набір дій, що здійснюються з 
метою конкурентної боротьби. у загальному сенсі можна 
сказати, що конкуренція зводиться до певного співвідно-
шення товарів або послуг, що надаються фірмою, якості 
їх супроводу у вигляді сервісів, гарантій, дій з маркетингу 
та реклами, а також іміджу компанії та існування на ринку 
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більш-менш схожих товарів та послуг з їх супроводу. 
Поняття конкуренції тісно пов’язане з конкурентоспро-
можністю підприємства, галузі чи економіки. конкурен-
тоспроможність можна визначити як здатність компанії, 
галузі або держави адаптуватися до умов зовнішнього 
середовища [9].

Поряд із традиційними формами ведення бізнесу на 
заході наприкінці XX ст. з’явилася природна похідна 
нового інформаційного ринку інтернет – електронна тор-
гівля, що характеризується проведенням угод купівлі-
продажу в Мережі. її популярність підтверджується 
величезними можливостями, які надає інтернет. серед 
них – можливість придбання товару 24 години на добу, сім 
днів на тиждень, практично необмежена кількість асор-
тименту торгової компанії, доставка продукції клієнту, 
низькі ціни на товари та ін.

з моменту своєї появи електронна торгівля як новий вид 
економічної діяльності зарекомендувала себе надійним дже-
релом виробництва доданої вартості поряд зі звичайними 
магазинами з продажу товарів тривалого користування.

в україні торгівля в інтернеті є, напевно, галуззю, яка 
демонструє найшвидші темпи зростання серед усіх галу-
зей економіки. справа в тому, що електронна торгівля в 
нашій країні тільки недавно пережила етап зародження і 
перемістилася на етап зростання. обсяги торгівлі в інтер-
неті щодо роздрібної торгівлі в цілому порівняно малі. на 
кінець 2014 р. інтернет-торгівля склала близько 1,5–1,6% 
від загального обсягу роздрібної торгівлі, що набагато 
менше, ніж у росії, де проникнення інтернет-торгівлі 
наблизилося до 2%, не кажучи вже про середньосвітовий 
показник – 6,5% або показник сШа – 10,1% [10]. отже, 
електронна логістика є частиною електронної торгівлі, 
що, у свою чергу, є складовою електронного бізнесу.

омельченко о.в. дає таке визначення: «…міжна-
родна електронна логістика являє собою особливу форму 
ведення сучасного бізнесу за допомогою оптимізації 
потокових процесів виробництва, розподілу і продажу 
матеріальних, трудових, енергоресурсів, готової продук-
ції, руху і використання інформації, фінансів, вантажів, 
а також відходів виробництва і споживання на основі 
тотального використання ікт і глобальної мережі інтер-
нет» [11, с. 53].

за допомогою мережевих технологій можливо вирі-
шувати наступні логістичні завдання [12, с. 125]: 

  реклама компанії та продукції; 
  надання інформації про перелік послуг та прайс-

листів; 
  облік постійних клієнтів та партнерів; 

  надання споживачам документів на платній та без-
коштовній основі; 

  функціонування інтерактивної консультативної 
служби; 

  пошук контрагентів через реєстр бізнес-партнерів 
та бази інформаційно-логістичних ресурсів у Мережі; 

  електронне фрахтування; 
  моніторинг вантажів та транспортних засобів; 
  створення довідкової системи для клієнтів; 
  електронна торгівля через інтернет; 
  функціонування системи самостійних замовлень. 
на думку кизима а.о. та ігнатової в.о., «…трансна-

ціональні компанії, освоюючи нові сфери бізнесу, активно 
розвивають віртуальну логістику» [13]. отже, погоджую-
чись з лупполом о., визначимо моделі ведення логістич-
них операцій [5; 13]: 

- партнерство як стосунки між двома суб’єктами логіс-
тичного каналу, які спричиняють за собою розділення при-
бутку і поширюються на визначений в угоді період часу; 

- стратегічний союз або договірні стосунки між двома 
незалежними суб’єктами логістичного каналу, пересліду-
ючі досягнення певної мети і отримання прибутку; 

- стороння логістика має на увазі наявність агента 
логістичного каналу, який вступає в короткочасні або три-
валі стосунки з іншим суб’єктом логістичного каналу; 

- контрактна логістика зведена до стосунків, при яких 
вантажовідправник і третя сторона (сторони) укладають 
угоду про надання певних послуг з визначеної ціни впро-
довж деякого періоду часу.

у таких умовах доцільним є запровадження науково-
методичного підходу до дослідження конкурентоспро-
можності електронної логістики підприємств в україні 
(рис. 1).

загальносвітова тенденція до прискорення темпів 
зростання електронного ринку у країнах, що розвива-
ються, значно вплинула і на розвиток електронної торгівлі 
в україні.

в умовах зниження активності в економіці в цілому, 
у тому числі і по відношенню до електронної торгівлі, 
окремі сегменти товарів в інтернет-торгівлі, такі як одяг, 
дитячі товари і ряд інших, показують динамічне зрос-
тання. це робить електронну комерцію одним з найбільш 
перспективних напрямків для розвитку торгівлі.

визначимо організаційно-економічну ефективність 
роботи електронних магазинів, що здійснюють свою 
комерційну діяльність в україні.

нами був проведений моніторинг роботи трьох елек-
тронних магазинів україни, які активно здійснюють 

рис. 1. науково-методичний підхід до дослідження конкурентоспроможності  
електронної логістики підприємств в україні
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комерційну діяльність більше чотирьох років. на підставі 
наведених вище показників оцінки економічної ефектив-
ності в період з 01.08.2015 р. по 30.08.2015 р. були зібрані 
необхідні дані про роботу цих магазинів, які представлені 
в табл. 1.

очевидно, що за більшістю показників електронний 
магазин Bon Prix перевершує по ряду абсолютних показ-
ників своїх конкурентів. у той же час максимальний обсяг 
покупок, що припадає на одного покупця в Modna Kasta, 
виявився найвищім (21,52 тис. грн.).

Представлений вище набір показників не є повним, 
проти він дозволяє на основі простих и легкодоступних 
даних оцінити економічну ефективність роботи системи 
електронної торгівлі, зокрема електронного магазину.

Було зібрано и оброблено усього 86 анкет. Підсумкова 
оцінка конкурентоспроможності за кожним показником 
була розрахована шляхом обчислення середньоарифме-
тичного значення окремо взятого сертифіката конкурен-
тоспроможності. на основі цих даних шляхом підсумо-
вування значень показників були отримані інтегральні 
оцінки конкурентоспроможності досліджуваних систем 
електронних магазинів, представлені в табл. 2.

згідно з наведеними даними, найбільш конкуренто-
спроможним електронним магазином є Bon Prix, оскільки в 
нього найвища інтегральна числова оцінка. Проте в даному 
випадку різниця між трьома інтегральними оцінками елек-
тронних магазинів настільки незначна, фактично не більше 
3%, що дає підставу говорити про зразкову рівність якості 
досліджуваних систем електронної торгівлі.

Після цього розрахуємо підсумкові інтегральні зва-
жені оцінки конкурентоспроможності по кожному з трьох 
досліджуваних електронних магазинів (табл. 3).

«у результаті застосування вагових коефіцієнтів 
рівень конкурентоспроможності електронної логістики 
змінився. Як показують виконані розрахунки, найбільш 
конкурентоспроможним з обстежених є електронний 
магазин Modna Kasta, так як у нього найбільше значення 
зваженої інтегральної оцінки – 3,83 бала. раніше він 
займав друге місце в рейтингу досліджуваних електро-
нних магазинів. на другому місці опинився електронний 
магазин Bon Prix – 3,73 бала.

Маркетингові дослідження ринку електронної тор-
гівлі в україні показують, що споживачі віддають пере-
вагу придбанню через інтернет товарів середньої цінової 

таблиця 1 
дані, що характеризують економічну ефективність роботи досліджуваних електронних магазинів

№ найменування показника найменування магазину / значення показника
Bon Prix Le Boutique Modna Kasta

1. загальна кількість відвідувачів електронного магазину, ос. 3 302 1 907 2 945
2. кількість повторних відвідувачів електронного магазину, ос. 769 658 334
3. Питома вага відвідувачів, зробивших покупку, % 58.3 34.8 46.1

4. Питома вага повторних відвідувачів, зробивших покупки, від 
загального їх числа, % 89.1 77.8 82.5

5. об`єм зроблених покупок, тис. грн. 437.18 398.28 209.64

6. об`єм зроблених покупок, який припадає в середньому на 
одного відвідувача, тис. грн. 0.19 0.31 0.14

7. Мінімальний об`єм покупок, який припадає на одного покупця,
тис. грн. 0.059 0.14 0.1

8. Максимальний об`єм покупок, який припадає на одного 
покупця, тис. грн. 1.81 3.34 21.52

таблиця 2 
інтегральні оцінки конкурентоспроможності електронної логістики електронних магазинів

найменування показника середня числова оцінка/ бали
Bon Prix Le Boutique Modna Kasta

рівень персоналізованого доступу 2.17 1.23 1.45
Якість і зручність навігації 2.34 2.54 2.41
Простота повернення у вихідний пункт 3.97 4.15 3.47
рівень персоналізованого доступу 2.15 1.12 1.03
ціна товару або послуги 3.24 4.21 3.40
гарантії присутності товару на складі 4.21 3.66 3.75
доступність та якість кредиту 3.75 3.26 3.02
різноманітність сервісної підтримки 2.39 2.53 2.94
рівень дисконтних знижок і пільг 3.65 3.97 3.89
рівень уваги до відвідувача 3.47 3.52 3.78
Якість сервісної підтримки покупців 2.79 2.98 3.45
Повнота відомостей про товари і послуги 2.86 3.18 3.56
зручність оплати при покупці 4.15 3.25 3.98
різноманітність асортименту 4.18 3.89 4.03
рівень і якість дизайну 3.66 4.17 3.99
Швидкість завантаження сторінок сайту 4.77 4.19 4.57
своєчасність доставки товару 4.37 4.23 4.69
рівень довіри до магазину 4.05 3.78 4.21
інтегральна числова оцінка, бали 62.17 59.86 61.62
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таблиця 3 
підсумкові інтегральні зважені оцінки конкурентоспроможності електронної логістики

найменування показника Зважена числова оцінка / бали
Le Boutique Bon Prix Modna Kasta

рівень персоналізованого доступу 0.01 0.02 0.01
Якість і зручність навігації 0.03 0.02 0.02
Простота повернення у вихідний пункт 0.08 0.08 0.07
рівень персоналізованого доступу 0.02 0.04 0.02
ціна товару або послуги 0.13 0.10 0.10
гарантії присутності товару на складі 0.11 0.13 0.11
доступність та якість кредиту 0.13 0.15 0.12
різноманітність сервісної підтримки 0.13 0.12 0.15
рівень дисконтних знижок і пільг 0.20 0.18 0.19
рівень уваги до відвідувача 0.21 0.21 0.23
Якість сервісної підтримки покупців 0.18 0.17 0.21
Повнота відомостей про товари і послуги 0.22 0.20 0.25
зручність оплати при покупці 0.26 0.33 0.32
різноманітність асортименту 0.35 0.38 0.36
рівень і якість дизайну 0.38 0.33 0.36
Швидкість завантаження сторінок сайту 0.38 0.43 0.41
своєчасність доставки товару 0.42 0.44 0.47
рівень довіри до магазину 0.38 0.41 0.42
інтегральна числова оцінка, бали 3.61 3.73 3.83

категорії. Продукти харчування майже не користуються 
попитом, адже мають короткий строк зберігання. товари 
категорії luxury також не користуються популярністю у 
зв’язку із тим, що споживачі побоюються купувати такі 
речі без попереднього ознайомлення.

висновки. у зв’язку з вищевикладеним ми бачимо 
засоби підвищення конкурентоспроможності електронної 
торгівлі в систематичній зміні та збільшенні її основних 
функцій в умовах посткризової економіки. електронна 
торгівля на підприємствах україни активно розвивається. 
серед головних тенденцій спостерігається збільшення 
обсягів торгівлі через інтернет, підвищення кількості 
підприємств електронної торгівлі, збільшення кількості 
споживачів інтернет-магазинів та підвищення їх лояль-
ності до процесу придбання товарів он-лайн, розширення 
асортименту підприємств та ін. електронна торгівля як 
галузь економіки характеризується високою конкуренто-
спроможністю. вона являє собою щось зовсім відмінне 
від звичних форм торгівлі через прилавок. електронна 
торгівля має свої особливості і, як наслідок, проблеми. 

на нашу думку, основною проблемою електронної тор-
гівлі є саме її унікальна форма проведення угод: багато 
споживачів не вміють або не хочуть користуватися інтер-
нет-магазинами. отже, необхідно залучати споживачів 
товарів і послуг до користування мережею для здійснення 
покупок. для реалізації цієї мети необхідно влаштову-
вати рекламні акції в офф-лайні, демонстрацію това-
рів з попутним поясненням процесів інтернет-торгівлі, 
обґрунтуванням вигідності покупок у Мережі. Примітно, 
що електронна торгівля має можливості для швидкого і 
практично без вкладень розширення товарного асорти-
менту інтернет-магазину на позиції, що користуються 
підвищеним попитом у посткризовий період. ця особли-
вість буде в значній мірі сприяти підвищенню конкурен-
тоспроможності електронної торгівлі як галузі порівняно 
зі звичайним рітейлом. також до числа дій, що підвищу-
ють конкурентоспроможність інтернет-магазинів, можна 
віднести залучення нових віддалених кадрів, антикризові 
акції компанії, граничну чесність з покупцем і чіткість 
виконання взятих на себе зобов’язань.
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аннотация. теоретической и методологической основой исследования являются труды отечественных и зарубеж-
ных ученых, в которых рассматриваются практические и теоретические вопросы в области предпринимательства, тор-
говли, конкурентоспособности, оценки эффективности коммерческой деятельности, развития электронной логистики 
и информационных технологий. в ходе исследования применялись методы системного и финансово-экономического 
анализа, сравнения, обобщения, прогнозирования. Предложен научно-методический подход к исследованию конку-
рентоспособности электронной логистики предприятий в украине. теоретическая и практическая значимость работы 
заключается в том, что результаты исследования создают методологическую основу для организации электронной ло-
гистики с целью повышения конкурентоспособности предпринимательской деятельности.

ключевые слова: логистика, конкурентоспособность, электронная логистика, интернет, электронные магазины.
Summary. Theoretically and methodologically the research was based upon papers of Ukrainian and foreign scientists in 

which practical and theoretical questions in the field of entrepreneurship, trade, competitiveness, efficiency estimation of com-
mercial activity, development of e-logistics and information technologies were examined. The methods of system analysis, fi-
nancial and economic analysis, comparison, generalization, prognostication were used in research. The scientific and methodical 
approaches to research a competitiveness of Ukrainian enterprises’ e-logistics were offered in the article. Theoretical and practi-
cal values of research lie in methodological basis for organization of e-logistics to raise an entrepreneurship’s competitiveness.

Key words: logistics, competitiveness, e- logistics, Internet, e-store.
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вступ та постановка проблеми. сучасний етап роз-
витку економіки країни характеризується посиленням кон-
куренції виробників на ринку, подальшою глобалізацією 
бізнесу, жорсткою конкурентною боротьбою організацій у 
сфері торгівлі. на споживчому ринку виживають і виграють 
тільки ті організації, які випускають і реалізують високоя-
кісну, а значить, конкурентоспроможну продукцію. удоско-
налення науки і практики показало, що ефективно вирішу-
вати проблему якості можна лише засобами менеджменту. 
Поява товарного менеджменту це не тільки «крок назустріч» 
менеджменту, а й крок у бік практики, оскільки без системи 
менеджменту неможливо ефективно виконувати вимоги 
замовників, а в торгівлі – вимоги споживачів [1, с. 10].

аналіз останніх досліджень і публікацій. осно-
вні питання, що стосуються сфери товарного менедж-
менту, висвітлено у роботах таких зарубіжних вчених, як: 
джонсон с. [9], токарев Б.в., ліфіц й.М., жукова Ф.а., 
ніколаєва М.а. [1], Шевченко д.а., газієва к.г. [5], льо-
вушкіна с.в. [3], давидов р.М. [4] та ін. необхідність дослі-
дження товарного менеджменту обумовлена фрагмента-
цією висвітлення цієї теми вітчизняними науковцями.

Метою даної роботи є вивчення функціональних осо-
бливостей та проблематики товарного менеджменту на 
сучасному етапі. у роботі використано методи аналізу, 
формалізації та узагальнення інформації.

результати дослідження. управління продуктом 
(товарний менеджмент) було створено як положення 
бренд-менеджменту. уперше воно було визначено під 
час великої депресії рекламодавцем з нью-йорку. 
у 1931 р. ніл Макелрой (пізніше директор компанії 
Procter&Gamble) запропонував ідею «фірмової людини» – 
співробітника, який може управляти певним продуктом 
замість того, щоб відігравати традиційну ділову роль. ця 
практика стала відомою як управління споживчим това-
ром, або товарний менеджмент. результат – забезпечення 
крос-функціонального лідерства: заповнення прогалин у 
компанії між різними функціями, особливо між інженер-
ноорієнтованими командами, продажами і маркетингом, 
та підтримки [2].

для розуміння сутності товарного менеджменту 
(управління продуктом, продакт-менеджменту) необхідно 
проаналізувати, як трактують науковці дане поняття.

льовушкіна с.в. пропонує розглядати управління 
товаром як частину загального процесу управління мар-
кетингом компанії у двох напрямках (рис. 1) [3].

давидов р.М. уважає, що управління продуктом скла-
дається з певних елементів: формування товарного асор-
тименту, ціноутворення, відстеження якості, роботи із 
постачальниками, логістики, визначення цільового сег-
менту, просування продукту [4].
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рис. 1. складові товарного управління
Джерело: складено автором на основі [3]

рис. 2. спектр функціональних обов’язків менеджерів у сфері управління товаром
Джерело: розроблено автором на основі [5; 6; 7, с. 14; 8]
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рис. 3. стратегічний та технічний напрямки функціональних обов’язків 
товарного менеджера 

Джерело: розроблено автором на основі [5; 6; 7, с. 14; 8]

рис. 4. Маркетинговий напрямок функціональних обов’язків  
товарного менеджера

Джерело: розроблено автором на основі [9–11]

ліфіц й.М., жукова Ф.а., нікола-
єва М.а. стверджують, що методологіч-
ною основою товарного менеджменту є 
система менеджменту якості [1].

на думку Шевченка д.а., через 
відсутність однозначного визначення 
«менеджмент продукту» або «управ-
ління продуктом» поняття «продакт-
менеджмент», «продакт-менеджер», 
«менеджер по продукту», «товарний 
менеджер» необхідно розглядати в якості 
ідентичних. він наголошує, що на прак-
тиці товарного менеджера нерідко плута-
ють із менеджером із продажів та бренд-
менеджером [5].

на перший погляд, функціональні 
обов’язки товарного менеджера, мене-
джера із продажів схожі, але мають 
відмінні особливості. на практиці не 
завжди зрозуміло, які саме функції пови-
нен виконувати товарний менеджер. 
Якщо на підприємстві крім товарного 
менеджера є бренд-менеджер або мене-
джер із продажів, виникають проблеми 
дублювання безпосередніх функціональ-
них обов’язків, а саме: аналіз ефектив-
ності продажів; планування продажів; 
реклама, PR; розробка комунікаційних 
стратегій; мерчандайзинг; ціноутво-
рення, виявлення незадовільних параме-
трів продукту.

доцільним є порівняння функціо-
нальних обов’язків менеджерів із вио-
кремленням загальних та спільних функ-
цій (рис. 2).

джонсон с., Юрчак о. та Ястре-
бова о.в. функції товарного менеджера 
виділяють у трьох напрямках: страте-
гічному, технологічному та маркетин-
говому (рис. 3, 4). на стратегічному та 
технічному напрямках фронтально роз-
глядаються аналіз ринку, стратегія, біз-
нес-планування та планування продажів. 
Маркетинговий напрямок розглядає про-
грами маркетингу, підтримку продажів 
та супроводження каналів продажів.

узагальнивши літературу [12–14], 
можна виділити такі проблеми функціо-
нування товарного менеджменту:

- зовнішні:
• відсутність кваліфікованих 

кадрів. це обумовлено двома факто-
рами: по-перше, відсутністю рекомен-
дацій, за допомогою яких підприємству 
можна самостійно вивчити менеджера. 
По-друге, відсутністю підготовки кадрів 
на державному рівні (в україні тільки 
з 2016 р. у внз вводять спеціалізацію 
«товарний менеджмент», відповідно, 
спеціаліст цієї області буде готовий за 
4–5,5 роки);

- внутрішні:
• проблема делегування і невизначе-

ності обов’язків та повноважень товар-
ного менеджера на підприємстві;

• конфлікти між виробничими та 
маркетинговими процесами;



46

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 4 • 2015

• складність побудови налагодженої організаційної 
структури підприємства;

• перехід до функціонування товарного менеджменту 
потребує часу та реорганізації підприємств;

• високий рівень відповідальності при обмежених 
важелях впливу.

висновки. товарний менеджмент – це управління 

інтелектуальними, фінансовими, матеріальними ресур-
сами при плануванні, розробці та контролі руху товарів 
на всіх етапах життєвого циклу товару з метою отри-
мання найбільшого прибутку. це один із способів сис-
темної організації управління продуктовими категорі-
ями як однією з найважливіших стратегічних і доходних 
ланок бізнесу.
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аннотация. в работе проанализировано понятие «товарный менеджмент». рассмотрены отличительные особен-
ности работы товарного менеджера, менеджера по продажам, бренд-менеджера. определены основа их деятель-
ности и функциональные обязанности. установлено, что деятельность товарного менеджера ориентирована в трех 
направлениях: стратегическом, технологическом и маркетинговом. сделан вывод о том, что в результате размытых 
приоритетов показатели деятельности товарного менеджера часто не определены или определены нечетко и не соот-
ветствуют его деятельности или не имеют полного влияния на результат. определены проблемы функционирования 
товарного менеджмента.

ключевые слова: управление, товарный менеджмент, товарный менеджер, товар, функции.
Summary. In this work there have been considers analyzed the concept of «product management». It’s considered the dis-

tinctive features of a trade manager, Sales manager, and brand manager. It’s determined basis of their activity and functional re-
sponsibilities. It was established that the activity of product manager focused in 3 areas: strategic, technological and marketing. 
It was concluded that due to vague priority trade performance manager is often not clearly defined or identified and its activities 
do not meet or do not have a full impact on the result. It’s defined the problems of product management functioning.

Key words: management, product management, product manager, product functions.
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до оцінки Якості сільськогосподарськиХ угідь  
З використаннЯМ гіс-теХнологій у БуХгалтерськоМу оБліку

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF AGRICULTURAL LAND  
USING GIS TECHNOLOGY IN ACCOUNTING

анотація. у роботі обґрунтовано теоретичні положення та розроблено практичні рекомендації щодо організації 
та обліково-методичних підходів з оцінки якості сільськогосподарських угідь. сільськогосподарські землі потребують 
не тільки інтенсифікації та великих капіталовкладень, але й комплексних екологічно виправданих методів господарю-
вання для збереження і використання ґрунту з метою задоволення не тільки поточних потреб людини, а й одночасного 
збереження родючості ґрунту. за критерій оцінки потенційного відновлення родючості ґрунту, тобто оцінки якісних 
параметрів у процесі сільськогосподарського використання, необхідно приймати визначення поживних речовин та їх 
кількості на початку і в кінці сільськогосподарського використання ґрунту. це дає змогу об’єктивно оцінити втрати ро-
дючості земель після сільськогосподарського використання, а саме при здачі їх в оренду на короткий чи довготривалий 
час, а в разі втрати родючості ґрунту встановити вартісний потенціал, необхідний для відновлення його родючості. ура-
хування якості сільськогосподарських угідь та особливостей землекористування в процесі прийняття рішень, з допомо-
гою яких реалізуються певні дії стосовно землі, потребує оцінювання якісних параметрів ґрунту на основі узагальнення 
різноманітних даних про стан земельних угідь та їх використання.

ключові слова: якість сільськогосподарських угідь, методика, методичні підходи, бухгалтерський облік, інформа-
ція, оцінка, сільськогосподарські підприємства.

вступ та постановка проблеми. оцінка якості сіль-
ськогосподарських земель перш за все зумовлена необ-
хідністю відшкодування за нераціональне використання 
земель сільськогосподарського призначення, яка в біль-
шості не зіставна із фінансовими можливостями суб’єктів 
землекористування.

Методологія обліку передбачає отримання інформації 
у вартісному виразі, а отже, створює необхідність про-
цесів оцінювання і значного підвищення їх ролі в обліко-
вих системах, де найскладнішим об’єктом оцінки висту-
пають сільськогосподарські угіддя та їх продуктивність 
(якісний стан). у наукових працях зустрічається значна 
кількість методичних підходів до оцінки якості сільсько-
господарських угідь. виділено багато як індивідуальних, 
так комплексних показників, проте відсутня єдина чітка 
їх система. отже, у загальному вигляді проблема полягає 
в тому, щоб визначити систему показників для адекват-
ної оцінки якості сільськогосподарських угідь. Прове-
дені дослідження показують, що розробку такої системи 
показників треба проводити з урахуванням можливості 
використання інформації діючих нині служб контролю 
над станом ґрунтового покриву, родючості й санітарного 
стану ґрунтів, розширивши їх залученням можливостей 
сучасної інформаційно-технічної бази, програмних про-
дуктів і новітніх методів дослідження, тобто йдеться про 
створення дієвої інтегрованої обліково-інформаційної 
системи для оцінки кількісно-якісних параметрів сіль-
ськогосподарських угідь. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. серед 
вітчизняних учених, що досліджують облік і оцінку якості 
сільськогосподарських угідь, можна виділити таких, як: 
жук в.М., замула і.і., саблук П.т., савчук в.к., Мосса-
ковський в.Б., канцуров о.о., кірейцев г.г., кохан с.с., 

огійчук М.Ф., третяк а.М. та інших науковців. в роботах 
даних науковців розглядаються різні підходи до форму-
вання обліку та оцінки сільськогосподарських угідь, роз-
криваються його принципи, методи і процедури. Проте 
в економічній та нормативній літературі невизначеним 
залишається перелік показників для адекватної оцінки 
якості сільськогосподарських угідь.

Метою даної роботи є дослідження питань та роз-
робка практичних рекомендацій щодо формування або 
інформаційної бази і методичних підходів до оцінки 
якості сільськогосподарських угідь та відображення її 
результатів в обліку.

результати дослідження. Більшість інформаційних 
джерел не надають даних для оцінки спеціальних харак-
теристик сільськогосподарських угідь. Постає необхід-
ність у систематизації інформації про стан наявних угідь, 
що може бути досягнуто шляхом організації аналітичного 
обліку якісних параметрів сільськогосподарських угідь 
у системі бухгалтерського обліку підприємства [1, с. 5]. 
однак відсутня методика оцінки якісних параметрів угідь, 
яка б базувалася на методичних підходах до потенційного 
відновлення родючості ґрунту в процесі сільськогоспо-
дарського використання.

Якість сільськогосподарських угідь можна розглядати 
як комплекс ознак земель, які з різних точок зору впли-
вають на можливості їх ефективного використання. це 
поняття відображає співвідношення фактичної продук-
тивності землі до потенційно можливої, що визначається 
наявністю поживних речовин і умовами водо- та тепло-
забезпечення, узагальнює терміни «якість сільськогоспо-
дарських угідь» та «стале землеробство».

незаперечним є те, що оцінка якості сільськогоспо-
дарських угідь повинна бути комплексною, адже фактори 
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родючості ґрунтів незамінні й рівнозначні. це, у свою 
чергу, вимагає визначення значної кількості показників, 
що пов’язане із значними затратами часу і коштів. тому 
показники потрібно відбирати за принципом «розумного 
мінімуму і реального максимуму», а саме: брати макси-
мально можливу кількість показників, що входять до 
реально діючого контролю певних організацій, у той же 
час ця кількість є мінімальною (звуженою) для комплек-
сної екологічної оцінки територій.

в україні існує багато наукових і практичних установ, 
що займаються оцінкою земельних угідь, однак результати 
їхньої роботи ніхто не координує. це обласні проектно-тех-
нологічні центри з охорони родючості земель Мінагрополі-
тики, обласні філіали державного підприємства «головний 
науково-дослідний і проектний інститут землеустрою», 
мережа пунктів спостережень держкомгідромету, гідро-
геолого-меліоративні експедиції, державні сільськогоспо-
дарські дослідні станції та інститути агропромислового 
виробництва уаан, обласні санепідеміологічні станції 
тощо [2, с. 7]. щоб уникнути дублювання і підвищити 
якість інформації щодо стану використання сільськогоспо-
дарських угідь та відновлення їх якісного стану, необхідно 
координувати діяльність цих організацій. 

основні показники родючості ґрунтів, якими корис-
туються дані установи, належать до розряду індивіду-
альних: рн водної і сольової витяжки, форми потенцій-
ної кислотності, окисно-відновний потенціал; загальний 
вміст гумусу і його якісний склад; ємність вбирання 
і склад обмінних катіонів; активність іонів у системі 
«ґрунт – ґрунтовий розчин»; ступінь нагромадження в 
ґрунтах важких металів як стосовно загального їх вмісту, 
так і форм сполук; щільність у рівноважному стані; струк-
турно-агрегатний склад ґрунту та водотривкість агрегатів; 
водопроникність та польова вологість ґрунту; вміст рухо-
мих форм макро- та мікроелементів тощо. 

для розрахунку якісного стану сільськогосподарських 
угідь ми пропонуємо дотримуватися такого набору, що 
дає можливість адекватно оцінювати сучасний стан ґрун-
тів сільськогосподарських угідь та прогнозувати зміни на 
ближчу і віддалену перспективи.

Проте, ураховуючи результати проведених досліджень 
у підприємствах київської області та загальну ситуацію, 
яка складається в країні, такий значний масив показників, 
отриманий різними організаціями, нерідко без дотримання 
єдиних стандартизованих (сертифікованих) методик, а тим 
паче не в акредитованих лабораторіях, не може забезпе-
чити цілісну картину якості сільськогосподарських угідь у 
різних регіонах області зокрема і країні в цілому. 

тому в цьому плані більш коректними є комплексні 
показники, за допомогою яких численні різноманітні 
ознаки, що зумовлюють основні параметри ґрунтових 
режимів, виражають через узагальнюючу оцінку родю-
чості із урахуванням її ефективності та еволюції. При 
цьому кожний окремий показник пропонуємо вирахо-
вувати у відсотках від свого максимального значення 
у вибірці спостережень, а зведений показник складати 
як середнє арифметичне нормованих показників і знову 
виражати у відсотках від максимального значення у 
вибірці. тому пропонуємо розраховувати інтегрований 
показник якості сільськогосподарських угідь (іПЯсу), за 
яким спочатку, виходячи з принципу функції бажаності, 
здійснюватиметься відповідне функціональне перетво-
рення окремих показників агрохімічних та фізико-хіміч-
них властивостей, а потім, склавши середнє геометричне 
вже перетворених показників – окремих параметрів, 
отримуємо кінцеве значення показника. такий мето-
дичний підхід розрахунку іПЯсу для ґрунтів, що зна-

ходяться в користуванні, апробовано в стов «інтер-
агроінвест-2007», які різняться за ступенем опідзолення, 
оглеєння, гранулометричним складом і окультуренням. 
однак, як показали дослідження, у цьому підході чітко не 
обумовлена кількість поправочних коефіцієнтів при вста-
новленні цієї оцінки, що значно впливає на об’єктивність 
величини кінцевого результату. 

у поняття оцінки якості земель сільськогосподар-
ського призначення, на нашу думку, варто додати, що 
це оцінка потенційного відновлення родючості ґрунту і 
визначення необхідних поживних речовин та їх кількості 
на початку і в кінці сільськогосподарського використання 
ґрунту, що дає змогу якісно оцінити втрати родючості 
ґрунту після сільськогосподарського використання, а саме 
при здачі її в оренду на короткий чи довготривалий тер-
мін і в разі втрати родючості ґрунту встановити вартісний 
потенціал, який необхідний для відновлення його родю-
чості. родючість ґрунту потрібно визначати за зміною 
таких основних поживних речовин (агрохімічних показ-
ників): гумусу, рухомого фосфору, обмінного калію, рівня 
гідролітичної кислотності pH, обмінного натрію.

для визначення вартості якісних параметрів сільсько-
господарських угідь з метою взяття їх на облік, на нашу 
думку, потрібно використовувати методику оцінки якіс-
них параметрів сільськогосподарських земель. 

загальновідомо, що сільськогосподарські землі потре-
бують не тільки інтенсифікації та великих капіталовкла-
день, але й комплексних екологічно виправданих методів 
господарювання для збереження і використання ґрунту з 
метою задоволення не тільки поточних потреб людини, а 
й одночасного збереження родючості ґрунту. обробіток 
ґрунту та вирощування сільськогосподарських культур за 
30–35 років, навіть на рівнинних площах, призводить до 
зменшення наявності гумусу в орному шарі на 25–30%. 
Процеси втрати гумусу ідуть активніше, ніж процеси 
гумусоутворення. крім того, при здачі землі в оренду в 
більшості не враховується її родючість, і, як наслідок, 
запаси гумусу, рухомих поживних речовин фосфору і 
калію зменшуються, що, у свою чергу, призводить до без-
поворотних вартісних і якісних втрат. із ростом кислот-
ності і засоленості ґрунту різко знижується продуктив-
ність сільськогосподарських культур [3, с. 28; 4, с. 16].

на підставі цього для оцінки якості сільськогосподар-
ських угідь у процесі сільськогосподарського виробни-
цтва ми пропонуємо використовувати такий підхід оцінки 
втрат родючості ґрунту, який поєднує спосіб оцінки 
потенційного відновлення родючості ґрунту (МПк а01 
79/00). даний спосіб буде містити в собі такі ознаки: від-
бір зразків ґрунту, визначення вмісту гумусу, рухомого 
фосфору, обмінного калію, гідролітичної кислотності, 
рн з орного та підорного шарів. дані ознаки співпада-
ють з суттєвими ознаками методики, але, незважаючи на 
це, у ньому не вирішуються питання оцінки даних ознак 
(далі – якісних параметрів сільськогосподарських угідь) 
у процесі сільськогосподарського використання, а також 
не визначається оцінка потреби в необхідних поживних 
речовин для відновлення родючості ґрунту.

за критерій оцінки потенційного відновлення родю-
чості ґрунту, тобто оцінки якісних параметрів у процесі 
сільськогосподарського використання, ми приймаємо 
визначення необхідних поживних речовин та їх кількості 
на початку і в кінці сільськогосподарського використання 
ґрунту. це дає змогу об’єктивно оцінити втрати родючості 
земель після сільськогосподарського використання, а саме 
при здачі їх в оренду на короткий чи довготривалий час, 
а в разі втрати родючості ґрунту встановити вартісний 
потенціал, необхідний для відновлення його родючості.
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вирішення поставленого завдання з використанням 
запропонованого нами підходу передбачає відбір зраз-
ків ґрунту на глибину орного та підорного шару, визна-
чення вмісту гумусу, рухомого фосфору, обмінного калію, 
гідролітичної кислотності, рн, добрив і меліорантів та 
їх оцінкою на основі складених агрохімічних паспортів 
поля на початку та в кінці сільськогосподарського вико-
ристання ґрунту. забезпечення поживними речовинами 
визначають порівнянням кількості поживних речовин 
на одиницю площі з оптимальною їх кількістю, а в разі 
втрати необхідних основних поживних речовин – вмісту 
гумусу, рухомого фосфору, обмінного калію, гідролітич-
ної кислотності, рн, добрив і меліорантів та їх кількості 
для відновлення родючості ґрунту орного та підорного 
шару визначати за формулою: 

Nj = Nопт – (Nпоч-Nкін),                  (1)
де Nj – поживні речовини, що необхідні для віднов-

лення родючості ґрунту;
Nопт – кількість поживних речовин конкретного виду 

з оптимальним значенням;
Nпоч – кількість поживних речовин конкретного виду 

на початку сільськогосподарського використання;
Nкін – кількість поживних речовин конкретного виду 

в кінці сільськогосподарського використання.
При використанні запропонованого підходу можна 

вирішити питання оцінки відновлення родючості ґрунту в 
процесі сільськогосподарського використання, визначати 
необхідні поживні речовини, їх кількість та відображати 
їх ціну для відновлення родючості ґрунту на початку та 
в кінці сільськогосподарського використання. основні 
агрохімічні показники, якісні параметри сільськогоспо-
дарських угідь – поживні речовини – гумус, рухомий фос-
фор, обмінний калій, гідролітична кислотність, рн після 
сільськогосподарського використання ґрунту змінюються. 
Причому зменшення поживних 
речовин (склад якісних параметрів) 
відбувається не тільки в орному 
(0–30 см), але й в підорному (30–
50 см) шарах ґрунту. наприклад, в 
стов «інтерагроінвест-2007» до 
використання ґрунту вміст гумусу 
в орному шарі становив 5,2%, а 
після закінчення використання – 
5,1%, в підорному шарі – відпо-
відно, 5,00 і 4,95%, рухомий фос-
фор, відповідно, – 180 і 160 мг/кг 
та 100 і 95 мг/кг, а обмінний калій 
і рн за цей період змінився тільки 
в орному шарі ґрунту на 5 мг/кг 
і 0,6 рн. Підприємство за даною 
методикою порахувало, що для від-
новлення гумусу необхідно 786 ц/га 
гною, рухомого фосфору – 12,9 ц/га 
фосфорних добрив у вигляді супер-
фосфату, обмінного калію – 2,0 ц/га 
калійних добрив у вигляді хлорис-
того калію, для нейтралізації кис-
лотності – 45 ц/га вапняку.

для оцінки відтворення родю-
чості ґрунту відбирають зразки 
з орного шару (0–25 і 0–30 см) і 
підорного шару ґрунту (25–40 і 
30–50 см) у залежності від типу 
ґрунту на початок і кінець його 
використання. у ґрунтових зраз-
ках визначають вміст основних 
поживних речовин, рн, нг, вміст 

обмінного калію, гумусу, рухомого фосфору загально-
прийнятими методами, які застосовуються агрохімічними 
службами. Потім оцінюють різниці змін поживних речо-
вин на початок і кінець використання угідь і в разі зни-
ження родючості ґрунту визначають вартісний потенціал, 
який необхідний для відновлення вмісту азоту, рухомого 
фосфору, обмінного калію, а також для стабілізації усіх 
якісних параметрів ґрунтового покриву даної одиниці 
площі.

родючість ґрунту визначають за зміною основних 
якісних параметрів (агрохімічних показників): гумусу, 
рухомого фосфору, обмінного калію, гідролітичної кис-
лотності рн.

витрати на відновлення якісних параметрів ґрунту 
як орного, так і підорного шару ґрунту визначаємо спів-
відношенням суми необхідної кількості внесених пожив-
них речовин на ціну цих поживних речовин на одиницю 
площі.

оскільки одним із найпоширеніших методів у дію-
чій Методиці нормативної грошової оцінки земель сіль-
ськогосподарського призначення є метод капіталіза-
ції рентного доходу, суть якого полягає у встановленні 
функціональної залежності поточної вартості землі від 
її дохідності, то пропонуємо ставку капіталізації для 
земель сільськогосподарського призначення визначати як 
різницю між загальною ставкою для земельної ділянки 
з оптимальним складом якісних параметрів і нормою 
повернення вартості якісних параметрів для відновлення 
родючості землі.

вихідною інформацією для проведення таких роз-
рахунків служать: багаторічна фактична врожайність 
основних сільськогосподарських культур, сіножатей, 
продуктивність пасовищ, багаторічних насаджень та 
ціни реалізації продукції сільського господарства, оці-

рис. 1. Модель відображення ґрунтового покриву  
з використанням гіс-технологій на платформі 1с
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ночні витрати за основними сільськогосподарськими 
культурами, структура посівних площ. диференціація 
по конкретних земельних об’єктах здійснюється шляхом 
коригування базових показників згідно з індивідуаль-
ними ціноутворюючими факторами – родючості, техно-
логічними властивостями ґрунтів, місцем розташування 
ділянки. 

в якості вихідної інформації для розрахунків засто-
совуються показники: бонітету ґрунтів; енергоємності 
обробки ґрунту; рельєфу, кам’янистості і контурності 
ділянки; віддаленості від господарського центру, баз 
реалізації продукції та матеріально-технічних баз, поста-
чання товарно-матеріальних цінностей. також потрібно 
зазначити, що величину диференціального рентного 
доходу з 1 га орних земель обчислюють у натуральних 
одиницях – центнерах зерна, які є надійними в умовах 
нестабільних економічних процесів, що супроводжу-
ються інфляцією грошової одиниці. При визначенні гро-
шової оцінки земель диференціальний рентний дохід 
переводиться у вартісний вираз за поточними або світо-
вими реалізаційними цінами зерна.

запропонований підхід дає можливість орендодавцю 
на початок використання землі оцінити потенційну родю-
чість ґрунту за час її оренди і визначати матеріальні 
затрати для відновлення її якісних параметрів як в орному, 
так і підорному шарах ґрунту. отримані дані вважаємо за 
доцільне використати для побудови типових структур баз 
геопросторових даних (Бгд). При цьому найважливіша 
роль належить просторовому аналізу картографічних 
даних, що, у свою чергу, вимагає необхідності практич-
ної реалізації картографічного забезпечення територій на 
основі застосування геоінформаційних технологій і вико-
ристання комп’ютерного моделювання. для побудови 
системи геоінформаційного картографування з метою 
оцінювання якісного стану земель сільськогосподар-
ського призначення необхідно побудувати математичну 
модель, що надалі стане основою для створення наборів, 
баз та банків геопросторових даних подібних систем. 
Формально геоінформаційну систему можна описати як 
сукупність вхідних, проміжних і вихідних моделей гео-
просторових даних, процесів їх обробки і перетворення, 
а також взаємодії процесів між собою і користувачів із 
системою з подальшою реалізацією в програмному комп-
лексі Arc-GIS 9.3.

цифрова модель ґрунтового покриву містить дані 
типів та підтипів ґрунтів, генетичний номенклатурний 
список та гранулометричний склад ґрунтів, межі агрови-
робничих груп ґрунтів, наявність деградаційного процесу 
та його тип, показники якісного стану ґрунту. При про-
ектуванні концептуальної моделі враховано два варіанти 
наявності даних про ґрунтовий покрив: 1) за даних вели-
комасштабних обстежень ґрунтів – агровиробничі групи 
враховуються як сукупність ґрунтових відмін; 2) при від-
сутніх даних про великомасштабні обстеження ґрунтів – 
агровиробничі групи визначаються із планів організації 
території, на яких раніше були визначені.

Безперечним є ефективність застосування геоінфор-
маційних систем (гіс) у задачах попереднього аналізу 
вхідних даних, просторового інтегрування інформації з 
різноманітних джерел, формування 3D-моделей, буфер-
ного, мережного, оверлейного аналізу й моделювання з 

оперативним поданням результатів у наочному картогра-
фічному вигляді. система оцінки якісного стану земель 
повинна забезпечити можливість обміну даними із сис-
темами різних користувачів, які потребують подібної 
інформації. основним поняттям при побудові моделей 
на концептуальному і формалізованому рівнях є поняття 
«система» – безліч об’єктів з відношеннями (зв’язками) 
між цими об’єктами та їх атрибутами. об’єкти виступа-
ють окремими частинами системи, причому їх кількість 
може бути необмеженою. атрибути представляються на 
основі ISO 19110. взаємодія геоінформатики та картогра-
фії виступає основою для формування такого напрямку як 
геоінформаційне картографування, суть якого становить 
автоматизоване інформаційно-картографічне моделю-
вання природних і соціально-економічних геосистем на 
основі географічних інформаційних систем.

геостатистичні методи інтерполяції набувають дедалі 
більшого поширення в дослідженнях, пов’язаних із 
вивченням просторового варіювання агрохімічних влас-
тивостей ґрунтів.

використання методів інтерполяції для створення 
неперервних поверхонь з точкових даних надає винят-
кову можливість зменшення кількості зразків при відборі, 
що знижує витрати на збір даних і проведення хімічних 
аналізів та забезпечує можливість розрахунку оптималь-
ної кількості зразків для відбору з урахуванням точності 
визначення відповідного показника.

урахування якості сільськогосподарських угідь та 
особливостей землекористування в процесі прийняття 
рішень, з допомогою яких реалізуються певні дії сто-
совно землі, потребує оцінювання якісних параметрів 
ґрунту на основі узагальнення багатоманітних даних про 
стан земельних угідь та їх використання. його основною 
метою повинно бути інформаційне забезпечення еколого-
економічної стійкості землекористування. Питання забез-
печення цієї стійкості в сільському господарстві необ-
хідно вирішувати, ураховуючи специфічні властивості 
ґрунтів, що зумовлено тривалим інтенсивним впливом 
сільськогосподарської діяльності людини. 

у наведених уніфікованих критеріях оцінювання ми 
пропонуємо різновиди оцінювальних показників, які 
детальніше розкривають характеристики угідь за кожною 
зі складових оцінювання. доцільно удосконалити існуючі 
підходи оцінки та обліку земельних ділянок як об’єктів 
нерухомості, які не можуть бути взяті за основу побудови 
бухгалтерського обліку земель сільськогосподарського 
призначення, оскільки для останніх має застосовуватись 
методологія, характерна для «живого» типу економіки.

висновки. у результаті проведеного дослідження 
показників якості сільськогосподарських угідь, що ґрун-
туються на результатах агрохімічного обстеження, діста-
ємось висновку про можливість їх використання як кри-
теріїв оцінки сільськогосподарського землекористування. 
у залежності від мети застосування визначення допусти-
мих, критичних відхилень якісних показників сільськогос-
подарських угідь може проводитись із застосуванням даних 
як загального характеру (бали агрохімічної та агроекологіч-
ної оцінок), так і по окремих характеристиках (гумус, N, P, 
K, засоленість, підкислення, забруднення та ін.). об’єктом 
визначення можуть виступати як окремі земельні ділянки, 
так і масиви сільськогосподарських угідь.
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аннотация. в работе обоснованы теоретические положения и разработаны практические рекомендации по органи-
зации и учетно-методические подходы к оценке качества сельскохозяйственных угодий. сельскохозяйственные земли 
нуждаются не только интенсификации и больших капиталовложениях, но и комплексных экологически оправданных 
методов хозяйствования для сохранения и использования грунта с целью удовлетворения не только текущих потреб-
ностей человека, но и одновременного сохранения плодородия почвы. критериями оценки потенциального восстанов-
ления плодородия почвы, то есть оценки качественных параметров в процессе сельскохозяйственного использования, 
следует принимать определения питательных веществ и их количества в начале и в конце сельскохозяйственного ис-
пользования почвы. Это позволяет объективно оценить потери плодородия земель после сельскохозяйственного ис-
пользования, а именно при сдаче их в аренду на короткий или длительный срок, а в случае потери плодородия почвы 
установить стоимостный потенциал, необходимый для восстановления их плодородия. учет качества сельскохозяй-
ственных угодий и особенностей землепользования в процессе принятия решений, с помощью которых реализуются 
определенные действия в отношении земли, требует оценки качественных параметров почвы на основе обобщения 
различных данных о состоянии земельных угодий и их использования.

ключевые слова: качество сельскохозяйственных угодий, методика, методические подходы, бухгалтерский учет, 
информация, оценка, сельскохозяйственные предприятия.

Summary. The paper substantiates theoretical principles and practical recommendations on the organization of accounting 
and methodological approaches to assessing the farmland quality. Agricultural land not only need to intensify and large invest-
ments, but also environmentally viable integrated management methods for the conservation and soil use in order to satisfying 
not only current needs of man, but while maintaining soil fertility. A criterion for assessing potential restoration of soil fertility 
is the evaluation of quality parameters during agricultural use, it is necessary to take nutrients and determine their number at the 
beginning and end of the agricultural soil use. This allows you to objectively assess the soil fertility loss after agricultural use, 
namely in putting them out for a short or long time, and in case of soil fertility loss establish valuable capacity needed to restore 
its fertility. Considering the quality of agricultural land and land-use patterns in the decision-making process by which certain 
actions are implemented regarding land needs assessment of soil quality parameters based on a synthesis of different data about 
the land and its use.

Key words: quality farmland, methods, methodical approaches, accounting, information, assessment, agricultural enterprises.
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прогноЗуваннЯ інноваційного потенціалу проМисловиХ 
підприЄМств За допоМогоЮ гіБридниХ інтелектуальниХ систеМ

PREDICTION OF INNOVATION POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
USING HYBRID INTELLIGENT SYSTEMS

анотація. у роботі розглянуто науково-методичні підходи щодо визначення інноваційного потенціалу промис-
лових підприємств як рушійної сили їх стратегічного розвитку. у наш час особливої ваги набуває не тільки оцінка 
поточного стану інноваційного потенціалу, але й прогнозування його значень на майбутнє. існуючі основні методи 
оцінки інноваційного потенціалу – статистичний метод та метод експертних оцінок – є популярними завдяки відносній 
простоті своєї реалізації, але мають суттєві недоліки, основними серед яких є неповнота використовуваних даних та 
суб’єктивність оцінок експертів. з огляду на зазначене потребують розвитку методи оцінки і прогнозування інновацій-
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вступ та постановка проблеми. Питання розвитку 
інноваційного потенціалу промислових підприємств зали-
шається вкрай важливим для вітчизняних підприємств. 
автори збалансованої системи показників р. нортон та д. 
каплан ще у 1992 р. визначили магістральну ідею – під-
приємство, яке поставило перед собою цілі стратегічного 
розвитку, повинно ефективно застосовувати інновації.

використовувані при оцінці та прогнозуванні інно-
ваційного потенціалу промислових підприємств методи 
можливо розділити на три великі групи: кількісні, якісні 
та комбіновані. найбільш поширеними на практиці 
методами оцінки складних динамічних систем висту-
пають метод експертних оцінок та статистичні методи. 
Популярність даних методів пов’язана з простотою їх 
реалізації та мінімальним обсягом підготовчих і допо-
міжних дій. очевидно, що для цілей створення адек-
ватної і точної моделі оцінки інноваційного потенціалу 
підприємства статистичні методи, засновані на числовій 
статистиці, і методи експертних оцінок не можуть бути 
використані в чистому вигляді в силу наявності серйоз-
них недоліків.

для оцінки багатофакторної моделі інноваційного 
потенціалу підприємства найбільш прийнятним буде 
такий метод, який дозволить ліквідувати недостатність 
даних, що використовуються при його оцінці, та знизити 
ймовірність помилок експертів, які виробляють оцінки. 
саме тому нечітко-множинний підхід в останній час став 
найбільш прийнятнм, дозволяючи експертам ураховувати 
всі фактори впливу і співвідносити їх із конкретними чис-
ловими інтервалами.

аналіз останніх досліджень і публікацій. ваго-
мий внесок у розробку теоретико-методологічних основ 
оцінки та формування інноваційного потенціалу промис-
лових підприємств зробили вітчизняні вчені о.і. амоша, 
в.М. геєць, М.П. денисенко, с.М. ілляшенко, в.а. Пав-
лова, о.а. Паршина, П.г. Перерва, н.і. чухрай та ін. вико-
ристання саме нечітких моделей, і особливо штучних 
нейронних мереж та нечітких когнітивних карт, для про-
гнозування динаміки інноваційного потенціалу в нашій 
країні поки що обмежено лише поодинокими спробами. 
але широке та успішне використання означених вище 
сучасних методів у країнах дальнього зарубіжжя показує 
магістральний шлях формування механізмів оцінки та 
розвитку інноваційного потенціалу. 

Метою даної роботи є теортичне обґрунтування та 
практичне застосування гібридних інтелектуальних сис-
тем, зокрема нейромежевого підходу, для визначення 
інноваційного потенціалу промислових підприємств. 

результати дослідження. найбільш поширеними 
на практиці методами оцінки складних динамічних сис-
тем виступають метод експертних оцінок та статистичні 
методи. Популярність даних методів пов’язана з просто-
тою їх реалізації та мінімальним обсягом підготовчих і 
допоміжних дій [1].

за іншою думкою, методологія вимірювання іннова-
ційного потенціалу може включати два критерії – критерій 
виду та кількості змінних, що входять до моделі, та кри-
терій комплексності обробки цих вхідних змінних [2; 3].  

згідно з означеними критеріями, основними методами 
оцінки інноваційного потенціалу є:

1) індексний метод як узагальнюючий показник, що 
характеризує зміну досліджуваної величини у часі і який 
є важливим аналітичним засобом виявлення зв’язків між 
вхідними та вихідними змінними;

2) вертикальний та горизонтальний аналіз щодо звіт-
ності та окремих показників;

3) методи кореляційного, регресійного та варіаційного 
аналізу;

4) методи, що базуються на множинному кореляцій-
ному аналізі, багатовимірному шкалюванні; 

5) методи, що базуються на нечітко-множинному ана-
лізі та нейронних мережах.

розташування цих методів в координатах «рівень 
складності методу» – «комплексність вхідних змінних» 
представлено на рис. 1.

рис. 1. Характеристика методів оцінювання 
інноваційного потенціалу промислового підприємства [4]

Як можна побачити з рис. 1, для оцінки багатофактор-
ної моделі інноваційного потенціалу підприємства най-
більш прийнятним буде такий метод, який дозволить лік-
відувати недостатність даних, що використовуються при 
оцінці, і ймовірність помилок експертів, які виробляють 
оцінки. саме тому нечітко-множинний підхід найбільш 
прийнятний у цій ситуації, дозволяючи експертам урахо-
вувати всі фактори впливу, співвідносячи їх із конкрет-
ними числовими інтервалами [5; 6].

важливо відмітити, що подальшим розвитком методу 
нечітких множин при моделюванні оцінки інноваційного 
потенціалу є розробка когнітивних моделей [7; 8]. окрім 
того, оцінка інноваційного потенціалу може здійсню-
ваться за допомогою нейро-нечітких мереж, що теж базу-
ється на методі нечітко-множинного аналізу [2].

для підвищення ефективності виробництва будь-яке 
підприємство потребує сучасне апаратне, програмне та 
методологічне забезпечення. у сучасному світі будь-яка 

ного потенціалу промислових підприємств, основані на використанні можливостей гібридних інтелектуальних систем. 
гібридний підхід, що поєднує в собі структурну і еволюційну методики проектування систем штучного інтелекту, є 
найбільш перспективним у здібності не тільки вибирати кращі, а й покращувати вже наявні архітектури. структурна 
методика даного підходу представлена нейромережевим підходом, результати реалізації якого для оцінки інноваційного 
потенціалу промислових підприємств у середовищі MATLAB наведені в роботі.

ключові слова: інноваційний потенціал, промислове підприємство, штучні нейронні мережі, гібридні інтелекту-
альні системи.
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організація, зокрема промислове підприємство, являє 
собою економічну систему певної складності. цей факт 
диктує керівництву підприємства необхідність мати під 
рукою якісний апарат економічного прогнозування.

апарат штучних нейронних мереж широко викорис-
товується для вирішення таких економічних завдань, як 
обробка даних, управління, автоматизоване проекту-
вання. цей підхід має велику гнучкість і практично без-
межні можливості при своїй реалізації.

гібридні нечіткі нейронні мережі об’єднують у собі 
переваги нейронних мереж і систем нечіткого висно-
вку [9; 10]. найважливішими перевагами нейронних 
мереж вважається можливість їх навчання та адаптації. 
По завершенні навчання нейронні мережі стають незамін-
ними засобами вирішення завдань розпізнавання образів, 
апроксимації, оптимізації, класифікації. з іншого боку, 
накопичені нейронною мережею знання виявляються 
розподіленими між усіма її елементами, що робить їх 
практично недоступними для спостерігача. цього недо-
ліку позбавлені системи управління з нечіткою логікою. 
об’єднання обох підходів дозволяє, з одного боку, при-
внести здатність до навчання і обчислювальну потуж-
ність нейронних мереж у системи з нечіткою логікою, а з 
іншого – посилити інтелектуальні можливості нейронних 
мереж властивими «людському» способу мислення нечіт-
кими правилами вироблення рішення.

найбільше розповсюдження у наш час отримали 
архітектури нечіткої нейронної мережі вигляду ANFIS 
(Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) и TSK (Takagi-
Sugeno-Kanga). 

основні положення теорії штучних нейронних мереж 
у даний час отримують досить широке поширення у сфері 
вирішення економічних завдань [9–12]. 
досить високий рівень ефективності вико-
ристання нейронних мереж досягається в 
тих випадках, коли застосування стандарт-
них математичних інструментів неможливо 
або коли виникають сумніви в точності одер-
жуваних результатів.

Потрібно відмітити, що в науковій літе-
ратури вже є спроби побудувати інновацій-
ний потенціал як підприємств [13], так і 
регіону [14] за допомогою нечітких нейрон-
них мереж. нами пропонується застосувати 
основні положення нечітких нейронних 
мереж для прогнозування інноваціонного 
потенціалу промислових підприємств з ура-
хуванням специфіки їх роботи. у сукупності 
це обумовлює можливість використання 
теорії нейронних мереж для вирішення при-
кладних аспектів оцінки рівня інноваційного 
потенціалу, що забезпечить підвищення 
ефективності здійснення інноваційної діяль-
ності на промисловому підприємстві.

розглянемо адаптивну нечітку систему з 
механізмом логічного висновку, що запро-
понував сугено на базі правил (Якщо – 
тоді [10; 11]), яка отримала назву мережі 
ANFIS. дана система може бути успішно 
використана для налаштування функції 
належності (ФП) та налаштування бази пра-
вил у нечіткій експертній системі (рис. 2).

на рис. 1: 
;

.

Cистема ANFIS застосовує наступну базу правил:
якщо х = A1 та y = В1, тоді f1 = a1x + b1y + r1;
якщо х = A2 та y = В2, тоді f2 = a2x + b2y + r1;
де Ai та Вi – лінгвістичні змінні.
Шари даної нечіткої нейтронної мережі виконують 

наступні функції:
Шар 1. кожний нейрон данного шару є нейроном, 

який за допомогою функції приналежності (фаззіфіка-
тора) перетворює вхідний сигнал х або y. найчастіше 
використовується дзвонувата функція

.                        (1)

або функція гаусса 

.                        (2)

Шар 2. кожний нейрон у цьому шарі, позначений П, 
здійснює перетин множини сигналів, моделює логічну 
операцію (I) та посилає на вихід

.                      (3)
за своєю суттю, кожний нейрон являє собою активу-

ючу силу правила. Фактично будь-який оператор т-норми, 
який узагальнює операцію (I), може бути використаний у 
даних нейронах. 

Шар 3. кожний нейрон у цьому шарі розраховує нор-
мовану силу правила

.                          (4)

рис. 2. схема логічного висновку сугено (а)  
та еквівалентна структура нейронної мережі ANFIS (б)
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Шар 4. на даному шарі в нейронах формується зна-
чення виходних змінних

.                    (5)
Шар 5. в останньому шарі ми отримаємо вихідний 

сигнал нейтронної мережі та виконаємо дефаззіфікацію 
результатів

.                (6)

у контексті нечітких нейронних мереж нейронна 
мережа архітектури ANFIS навчається за допомогою 
метода градієнтного спуску.

Побудуємо модель, яка дозволить на підставі значень 
інноваційного потенціалу промислового підприємства за 
певний період (табл. 1) визначити значення інноваційного 
потенціалу у наступний період. розрахунки виробничої, 
фінансової, кадрової складових інноваційного потенці-
алу та значення комплексного показника інноваційного 
потенціалу були виконані на підставі даних машинобудів-
ного підприємства, що входить до наукового-виробничої 
групи «дніпротехсервіс» (м. дніпропетровськ). 

таблиця 1
динаміка інноваційного потенціалу  
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2005 0,65 0,65 0,74 0,74
2006 0,69 0,71 0,75 0,76
2007 0,72 0,69 0,72 0,72
2008 0,77 0,66 0,72 0,77
2009 0,84 0,63 0,74 0,80
2010 0,83 0,67 0,75 0,82
2011 0,82 0,63 0,74 0,79
2012 0,79 0,69 0,72 0,78
2013 0,84 0,70 0,74 0,81
2014 0,82 0.72 0,72 0,82

для генерування та навчання нечіткої системи 
типа сугено використаємо ANFIS-редактор програми 
MATLAB [15]. нейро-нечітка модель інноваційного 

потенціалу складається із трьох вхідних змінних (скла-
дових) – виробничої складової інноваційного потенціалу 
(input1), фінансової складової інноваційного потенціалу 
(input2), кадрової складової інноваційного потенціалу 
(input3) та однієї вихідної змінної (інноваційний потен-
ціал підприємства як інтегральний показник) ∑I (output).

рис. 3. редактор ANFIS після завантаження даних  
в системі MATLAB

рис. 6. Фрагмент бази нечітких правил  
у системі MATLAB

рис. 5. графічний інтерфейс перегляду  
правил згенерованої системи нечіткого висновку  

в системі MATLAB

рис. 5. Залежність кількості помилок від кількості 
циклів при навчанні мережі в системі MATLAB

рис. 4. структура згенерованої системи нечіткого 
висновку (ANFIS Model Structure) у системі MATLAB
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етапи побудови нейрон-нечіткої моделі в середовищі 
MATLAB включають наступні кроки:

1) завантаження даних щодо навчання в редакторі 
anfis за допомогою команди Load_Data (рис. 2)

2) візуалізація структури нейтронної мережі (рис. 3); 
3) навчання мережі за допомогою команди Train_Now 

(рис. 4). Як можна побачити з рис. 4, уже за перший цикл 
навчання похибка навчання дорівнює нулю;

4) побудова правил згенерованої системи нечіткого 
висновку (рис. 5, 6);

5) перевірка адекватності даної моделі (рис. 7). 
на підставі побудованої моделі можливо оцінити 

вплив трьох вхідних змінних – скдадових інновацій-
ного потенціалу на значення комплексного показника 
інноваційного потенціалу промислового підприємства. 
виходячи зі значень вхідних лінгвістичних змінних, які 
продукуються FIS-редактором, на рис. 7 можна спо-
стерігати змодельовані значення вихідної лінгвістичної 
змінної.

Перевірка адекватності розробленої моделі проводи-
лася за адекватності реакції моделі на зміну вхідних змін-
них, зокрема поліпшення вхідних значень: fismat = readfis 
(‘Sugeno-INNOVATION POTENTIAL+’); out=evalfis ([0,82 
0,73 0,74], fismat) по відношенню до попереднього прикладу, 
що призводить до поліпшення рейтингової оцінки out = 0,83. 

висновки. таким чином, розроблена нейро-нечітка 
модель оцінки інноваційного потенціалу промислового 
підприємства. за допомогою даної моделі, маючи дина-
міку оцінок за певний проміжок часу, можливо прогнозу-
вати оцінку інноваційного потенціалу на деякий момент 
часу у майбутньому. отримані результати дають підстави 
стверджувати про можливість практичного застосування 
моделі для прогнозування підсумкової оцінки інновацій-
ного потенціалу промислового підприємства. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на розши-
рення нейро-нечіткої моделі у бік урахування більшої 
кількості вхідних параметрів – складових інноваційного 
потенціалу. 

рис. 7. поверхня нечіткого висновку вихідної величини output (інноваційний потенціал 
підприємства) від вхідних змінних input1 і input2 (а), input1 та input3 (б) та input2 та input3 (в)
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аннотация. в работе рассмотрены научно-методические подходы к определению инновационного потенциала про-
мышленных предприятий как движущей силы их стратегического развития. особую важность имеет не только оценка 
текущего состояния инновационного потенциала, но и прогнозирование его значений на будущее. существующие в 
настоящий момент основные методы оценки инновационного потенциала – статистический метод и метод экспертных 
оценок – популярны благодаря относительной простоте реализации, но имеют существенные недостатки, основными 
из которых являются неполнота используемых данных и субъективность оценок экспертов. исходя из этого существует 
потребность в развитии методов оценки и прогнозирования инновационного потенциала промышленных предприятий, 
основанных на использовании возможностей гибридных интеллектуальных систем. гибридный подход, сочетающий в 
себе структурную и эволюционную методики проектирования систем искусственного интеллекта, является наиболее 
перспективным в способности не только выбирать лучшие, но и улучшать уже имеющиеся архитектуры. структурная 
методика данного подхода представлена нейросетевым подходом, результаты его реализации для оценки инновацион-
ного потенциала промышленных предприятий в среде MATLAB приведены в настоящей работе.

ключевые слова: инновационный потенциал, промышленное предприятие, искусственные нейронные сети, 
гибридные интеллектуальные системы.

Summary. The paper discusses the scientific and methodological approaches to the definition of innovative potential of 
industrial enterprises as the driving force of their strategic development. Therefore, special importance not only to assess the 
current state of innovation potential, and forecasting its future values. Existing at present time, the main methods of innovative 
potential estimation – a statistical method and expert estimates – are popular because of its relative ease of implementation, but 
have significant drawbacks, the main ones being used by incomplete data and subjective experts’ assessments. Accordingly, a 
need exists for the methods development for assessing and innovative potential forecasting of industrial enterprises, based on the 
use of intelligent features hybrid System Works. The hybrid approach combines structural and evolutionary design techniques 
of artificial intelligence, is the most promising in the ability to not only choose the best, but also to improve the already existing 
architecture. Structural methodology of this approach is represented by the neural network approach the results of its implemen-
tation to assess the innovative potential of industrial enterprises in MATLAB are shown in this paper.

Key words: innovative potential, industrial enterprises, artificial neural ET works, hybrid intelligent systems.
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аналіЗ сучасного стану ЗаБеЗпеченнЯ капіталоМ 
сільськогосподарськиХ підприЄМств украЇни

CURRENT STATE ANALYSIS TO PROVIDE THE CAPITAL  
OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

анотація. у роботі проведено аналіз сучасного стану забезпечення капіталом сільськогосподарських підприємств 
україни. обґрунтовано, що на сьогодні важлива місія в процесі прийняття управлінських рішень відводиться аналізу 
формування складових капіталу суб’єктів господарювання. Проаналізовано структуру капіталу сільськогосподарських 
підприємств країни. Проведено оцінку рівня захищеності власного та статутного (зареєстрованого) капіталу, розгляну-
то інші ключові індикатори забезпечення фінансовими ресурсами. обґрунтовано необхідність моделювання фінансової 
стратегії розвитку суб’єктів аграрного сектору, спрямованої на розв’язання пріоритетних завдань, пов’язаних із удо-
сконаленням, оптимізацією структури капіталу, зростання вартості підприємства та подолання стратегічних загроз.

ключові слова: капітал, власний капітал, позиковий капітал, структура капіталу, коефіцієнти.
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вступ та постановка проблеми. актуальним питан-
ням, яке постає перед суб’єктами господарювання в 
сучасних умовах господарювання, є прийняття ефектив-
них управлінських рішень. жодне управлінське рішення 
не може бути прийнятим та апробованим без урахування 
результатів діяльності підприємства та оцінки фінансо-
вого стану. Фінансове становище суб’єктів господарю-
вання залежить від його фінансової архітектури, голо-
вним компонентом якої є капітал (власний та залучений). 
відповідно, виключно важлива місія в процесі прийняття 
управлінських рішень відводиться аналізу формування 
складових капіталу підприємств.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
матика аналізу формування капіталу завжди знаходиться 
в центрі уваги науковців. Питання теорії, організації та 
методики аналізу капіталу являється об’єктом дослі-
дження вітчизняних та зарубіжних вчених: і.о. Бланка, 
о.і. Бородіної, в.в. Бочарова, о.Ф. іонової, г.о. крама-
ренко, г.М. ліференко, М.в. Мельник, М.в. Петровської, 
г.в. савицької, н.М. селезньової, о.Є. чорної та ін.

ураховуючи вагомі наукові доробки вчених, досліджу-
вана проблематика потребує подальшого дослідження, 
оскільки постійні зміни, які відбуваються в економічному 
соціумі, формують виклики, що потребують урахування 
під час формування ресурсів фінансування виробничо-
господарської діяльності.

Метою даної роботи є аналіз джерел формування 
капіталу сільськогосподарських підприємств україни.

результати дослідження. розвиток, фінансова без-
пека, конкурентоспроможність підприємств аграрного 
сектору в переважній більшості залежать від механізму 
фінансування діяльності. у сучасних ринкових умовах 
суб’єкти аграрної галузі постійно відчувають дефіцит 
фінансових ресурсів, обтяжливу фіскальну політику, 
недосконалий та обмежений рівень державної підтримки, 
а часом і негативний вплив світових фінансових криз.

реформи, які відбулися, вплинули на всі сторони еко-
номічного життя та найбільше – на фінансові відносини. 
Принциповість таких перетворень полягає у докорінній 
зміні ролі фінансів в економічних відносинах. у ринкових 
умовах гроші через фінансові інструменти стають осно-
вним регулятором ринкових відносин. така трансформа-
ція фінансових відносин суттєво підвищила роль фінан-
сових інструментів в економічному житті суспільства, у 
тому числі в сільському господарстві [1].

Періоди макроекономічних криз проявляються з 
часів стагнації кредитного ринку, характеризуються 
неспроможністю сільськогосподарських підприємств 
залучати позикові кошти на фінансування поточних 
потреб. на початку макроекономічної стабілізації 
характер кризи змінюється, структура джерел фінансу-
вання відрізняється дисбалансом власних та позикових 
джерел, надмірним зростанням боргового тягаря на тлі 
втрати власного капіталу. Проблеми формування фінан-
сових ресурсів не мають територіальної специфіки, від-
різняються інертністю, суттєво впливають на ефектив-
ність господарювання [2]. Поряд з цим розвиток системи 
фінансово-кредитного забезпечення стримується рядом 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, найсуттєвішими 
серед яких є: низька ефективність аграрного виробни-
цтва; обмежений доступ сільськогосподарських товаро-
виробників до фінансово-кредитних ринків; нерозвине-
ність фінансово-кредитної інфраструктури, орієнтованої 
на обслуговування аграрного виробництва; низький 
рівень антимонопольного захисту та дисфункціональ-
ність цінового механізму; недостатній рівень державної 
підтримки [3].

нині у більшості сільськогосподарських підприємств 
відсутня чітко сформована місія. Багато господарств 
функціонують всупереч ринковому принципу прибутко-
вості. ряд підприємств реорганізується через злиття або 
приєднання до більш фінансово-стабільних, а деякі згор-
тають свою діяльність, головним чином, через неспро-
можність самостійного ефективного управління [4]. 

державне регулювання фінансового забезпечення 
аграрних підприємств не в достатній мірі реалізується. 
зокрема, у відповідності до стратегії розвитку аграрного 
сектору економіки україни на період до 2020 р., одними 
з пріоритетних напрямків досягнення стратегічних цілей 
є: забезпечення стабільної системи державної підтримки 
аграрного сектору шляхом запровадження середньостро-
кового бюджетного планування, зокрема системи індика-
торів фінансування аграрного сектору; надання переваги 
державній підтримці у здійсненні заходів щодо ефектив-
ного розподілу ресурсів в аграрній сфері; запровадження 
цільової підтримки на поворотній основі за умови наяв-
ності відповідальних за цільовий результат сільськогос-
подарських товаровиробників; перехід до переважно 
компенсаційних виплат; пріоритетне фінансування інно-
ваційно-інвестиційних проектів на засадах державно-
приватного партнерства; установлення критеріїв доступу 
до прямої бюджетної підтримки з урахуванням соціально-
економічної ролі господарств для сільських громад, агро-
екологічних вимог та прозорості у забезпеченні прохо-
дження бюджетних коштів [5]. Положення даної стратегії 
практично не втілені в дійсність, не нереалізовані пріори-
тетні напрямки досягнення стратегічних цілей. 

відповідно, для сільськогосподарських підприємств 
постійної актуальності набуває питання формування капі-
талу як важливої складової фінансової стратегії розвитку. 
дослідження способу фінансування діяльності підпри-
ємств аграрного сектору з метою формування оптималь-
ного співвідношення складових капіталу набуває пріори-
тетної основи наукового вирішення.

взагалі, формування капіталу сільськогосподарських 
підприємств у сучасних умовах – питання складне, дис-
кусійне, вирішення якого є пріоритетним завданням влас-
ника (керівника), адже специфіка діяльності даної галузі 
вносить суттєві корективи в моделювання фінансової 
стратегії, головною компонентою якої являється капітал. 
сільське господарство – досить вразлива галузь, на яку 
здійснюють істотний вплив (позитивного та негативного 
характеру) природні, екологічні, фінансові, економічні та 
політичні фактори. 

розмір капіталу є не тільки формальним критерієм 
оцінки стійкості підприємства, але й суб’єктивною харак-
теристикою впевненості власників у своєму бізнесі, 
оскільки вони вклали в нього власні кошти [6]. тому 
питання забезпечення достатності капіталу набирає акту-
альності з кожним днем. 

виходячи з означуваного наступним етапом дослі-
дження являється аналіз капіталу сільськогосподарських 
підприємств україни. структурний розподіл складових 
капіталу представлено в табл. 1.

згідно з даними табл. 1, капітал сільськогосподарських 
підприємств україни за період 2000–2014 рр. у цілому по 
україні збільшився на 314 849 818,6 тис. грн.

Фінансування діяльності підприємств у 2014 р. здій-
снювалося на 41,5% за рахунок власного капіталу; на 
16,3% – довгострокових зобов’язань; на 42,1% – поточ-
них зобов’язань; на 0,1% – зобов’язань, пов’язаних із 
необоротними активами та групами вибуття. домінуючу 
позицію у структурі фінансування займають поточні 
зобов’язання. 
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доцільно акцентувати увагу, що за період дослідження 
відбулися суттєві зміни у структурі джерел фінансування. 
так, у 2000 р. частка власного капіталу у структурі скла-
дала 72,5%, а в 2014 р. – 41,5%. це свідчить про сталу тен-
денцію до поступової залежності сільськогосподарських 
підприємств від зовнішніх джерел фінансування.

наступним етапом дослідження являється аналіз влас-
ного капіталу з метою оцінки виконання його складовими 
відведених їм функцій (захисної, відповідальності та 
гарантії, фінансування та ін.). Поглибленого дослідження 
вимагає склад власного капіталу сільськогосподарських 
підприємств (табл. 2).

кожна складова власного капіталу має тенденцію до 
зростання. за досліджуваний період частки складових 
власного капіталу в загальній структурі постійно коли-
валися. результати діагностики дають підстави констату-
вати про зниження частки статутного капіталу (з 49,19% 
у 2000 р. до 18,09% у 2014 р.); додаткового капіталу 
(з 54,98% у 2000 р. до 18,47% у 2014 р.). Поряд з цим у 
звітному році порівняно з базисним роком відбулося 
зростання частки резервного капіталу (з 4,16% у 2000 р. 

до 9,53% у 2014 р.). доцільно акцентувати увагу, що за 
період з 2000 по 2003 р. складовою статутного капіталу 
був непокритий збиток, а з 2004 по 2014 р. – нерозподіле-
ний прибуток, частка якого у звітному році склала 55,33%.

важливу позицію в методиці аналізу капіталу займає 
оцінка рівня захищеності власного та статутного (зареє-
строваного) капіталу. 

з метою оцінки структури капіталу, ефективності 
використання власного капіталу та його захищеності 
доцільно провести поглиблений аналіз наступних показ-
ників (рис. 1–4).

коефіцієнт захищеності власного капіталу демонструє 
частину власного капіталу, яка виконує захисну функцію на 
підприємстві. високе значення свідчить про значний резерв-
ний фонд і додатково вкладений капітал, який може бути 
використаний у разі виникнення непередбачуваних явищ 
на підприємстві і погіршенні типу фінансової стійкості [6]. 
коефіцієнт захисту статутного капіталу (зареєстрованого) 
свідчить про рівень захисту статутного капіталу [7]. 

згідно з даними рис. 1, помітною стає тенденція, що 
рівень захищеності статутного (зареєстрованого) капіталу 

таблиця 2
склад власного капіталу сільськогосподарських підприємств україни

роки
складові власного капіталу, тис. грн. всього власного 

капіталу, тис. грн.статутний 
капітал

додатковий 
капітал

резервний 
капітал

нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

неоплачений 
капітал

2000 24410722,6 27284630,6 2066757,7 -4132420,5 - 49629690,4
2001 11419260,4 30583372,1 1851746,9 -2576566,3 377847,3 40899965,8
2002 11241846.7 26526365,8 2007521.5 -2422323,0 461676,9 36891734,1
2003 11089936,1 23498939,5 2047278,8 -2480505,4 490021,1 33665627,9
2004 10749123,4 20671227,6 2194773,0 867134,1 528230,5 33954027,6
2005 11199743,7 19163359,8 2662079,6 4673509,1 523448,7 37175243,5
2006 12729056,2 17089090,8 3093588,0 5361665,0 2181161,2 36092238,8
2007 14330083,9 18885109,9 3930539,3 12905388,9 1270064,8 48781057,2
2008 19319121,1 21883300,5 5187708,2 17947611,6 2673902,2 61663839,2
2009 20584030,5 22987405,3  6223758,8 23757113,3 2552073,6 71000234,3
2010 21647329,8 24768006,7 7997743,9 37256454,4 2459117,4 89210417,4
2011 23548580,0 28526270,3 10296632,8 62208183,2 1716479,6 122863186,7
2012 25983612,7 29145641,8 12462417,8 80634776,9 1984715,6 146241733,6
2013 28840703,7 28541969,1 14112267,3 85885156,8 2576720,0 154803376,9
2014 28774508,1 29371419,4 15148921,5 87968407,2 2260530,9 159002725,3

відх. +, – 
2014 р. від 

2000 р.
+4363785,5 +2086788,8 +13093163,8 +92100827,7 +2260530,9 +109373034,9

рис. 1. коефіцієнт захисту статутного капіталу рис. 2. коефіцієнт захисту власного капіталу
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сільськогосподарських підприємств україни з кожним 
роком має тенденцію до зростання. з 2007 р. даний показ-
ник відповідає нормативному значенню (більше 0,25), що 
свідчить про дотримання вимог господарського кодексу 
україни з питань формування статутного (зареєстрова-
ного капіталу). 

Поряд з цим з кожним роком відбувається зниження 
рівня захищеності власного капіталу та зростання коефі-
цієнту ризику власного капіталу (рис. 2, 3).

дані рис. 4 дають підстави констатувати тенденцію 
до зменшення частки капіталу, вкладеного власниками у 
майно суб’єкта господарювання. доцільно зазначити, що 
включно до 2013 р. даний показник знаходився в межах 
норми (на рівні 0,5). у 2014 р. значення даного індикатора 
автономії склало 0,4. взагалі, аналізуючи значення даного 
коефіцієнта при прийнятті управлінських рішень, потрібно 
враховувати також галузеву приналежність досліджува-
них підприємств, адже сільське господарство являється 
галуззю, для якої характерним є сезонний характер вироб-
ництва, що впливає на часовий розрив між періодом здій-
снення витрат та отриманням суб’єктом господарювання 
доходів від виробничо-господарської діяльності.

у сільському господарстві україни темпи зростання 
позикових коштів (залучених) значно випереджають 

темпи зростання власних. з кожним роком відбувається 
зниження фінансової стійкості підприємств, оскільки 
домінуючу позицію у структурі фінансування займають 
позикові кошти. у 2014 р. співвідношення позикового і 
власного капіталу склало 59% : 41%, що вказує на втрату 
фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств 
україни (рис. 5).

сільськогосподарські підприємства нашої країни ста-
ють більш залежними від фінансових ресурсів зовнішніх 
інституцій (банків, інвесторів та ін.) (рис. 6).

висновки. Проведений аналіз дає підстави ствер-
джувати, що власне фінансове забезпечення аграрного 
сектору досить обмежене, з кожним роком відбувається 
зростання залежності від залучених коштів. Характер-
ною рисою розвитку даного сектору економіки являється 
домінування інституціоналізації власності (використання 
та залежність від коштів інших інституцій). відповідно, 
подальшим перспективним напрямком даного наукового 
дослідження буде моделювання фінансової стратегії роз-
витку суб’єктів аграрного сектору економіки, спрямова-
ної на розв’язання пріоритетних завдань, пов’язаних з 
оптимізацією та вдосконаленням структури капіталу, під-
вищення вартості підприємства та ефективне подолання 
стратегічних загроз.

рис. 3. коефіцієнту ризику власного капіталу

рис. 5. коефіцієнт співвідношення позикових  
та власних коштів

рис. 4. коефіцієнт концентрації власного капіталу

рис. 6. коефіцієнт концентрації залученого капіталу
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аннотация. в работе проведен анализ современного состояния обеспечения капиталом сельскохозяйственных 
предприятий украины. обосновано, что на сегодня важная миссия в процессе принятия управленческих решений от-
водится анализу формирования составляющих капитала субъектов хозяйствования. Проанализирована структура капи-
тала сельскохозяйственных предприятий страны. Проведена оценка уровня защищенности собственного и уставного 
(зарегистрированного) капитала, рассмотрены другие ключевые индикаторы обеспечения финансовыми ресурсами. 
обоснована необходимость моделирования финансовой стратегии развития субъектов аграрного сектора, направлен-
ной на решение приоритетных задач, связанных с совершенствованием, оптимизацией структуры капитала, рост стои-
мости предприятия и преодоления стратегических угроз.

ключевые слова: капитал, собственный капитал, заемный капитал, структура капитала, коэффициенты.
Summary. In the article there is the analysis of the modern state to provide agricultural enterprises capital in Ukraine. It 

is substantiated that the important mission in the process of managerial decision-making given analysis of the components of 
capital formation of business entities. . It is analyzed capital structure of agricultural enterprises in the country. Evaluation of 
security level of equity and authorized (registered) capital, considered other key indicators for financial resources. The necessity 
of the financial strategy modelling in subjects development of agrarian sector aimed at addressing priority issues related to the 
improvement, capital structure optimization, the growth of enterprise value and addressing strategic threats.

Key words: capital, own capital, loan capital, structure of the capital, coefficients.
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анотація. Проаналізовано сучасний стан і тенденції розвитку зовнішньої торгівлі лікарською рослинною сирови-
ною. виявлено основні закономірності та еколого-економічні особливості розвитку зовнішньої торгівлі на вітчизня-
ному ринку лікарської рослинної сировини. визначено показники динаміки експорту та імпорту на ринку лікарської 
рослинної сировини україни, а також їх товарна та географічна структура. запропоновано еколого-економічні заходи 
стимулювання розвитку зовнішньої торгівлі лікарською рослинною сировиною. в межах зазначених заходів обґрунто-
вано необхідність проведення ефективної протекціоністської політики з метою забезпечення імпортозаміщення препа-
ратів з лікарської рослинної сировини вітчизняного виробництва, а також упровадження сучасних методів управління і 
системи інтегрального контролю показників її якості та безпеки.

ключові слова: зовнішня торгівля, ринок, лікарська рослинна сировина, еколого-економічні аспекти, розвиток.

вступ та постановка проблеми. динаміка розвитку 
світового ринку лікарських препаратів на основі сировини 
рослинного походження демонструє підвищений попит 
на лікарську сировину, що є складовим компонентом про-
дукції фармацевтичного, парфюмерно-косметичного, хар-
чового, лакофарбового, шкіряного, текстильного, полігра-
фічного, металургійного та ряду інших виробництв. для 
підвищення рівня відкритості галузі лікарського рослин-
ництва необхідно створювати для національних підпри-
ємств, організацій більш сприятливі умови щодо виходу 
на зовнішні ринки. саме тому постає питання визначення 
еколого-економічних переваг країни у міжнародній тор-
гівлі для подальшого формування оптимальної структури 
зовнішньої торгівлі лікарською рослинною сировиною. 
Проблема формування екологічно збалансованої зовніш-
ньої торгівлі україни набула актуальності також після 
прийняття нею зобов’язань, які випливають з її членства 
в сот.

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоре-
тико-методичні та прикладні аспекти розвитку ринку 
лікарських рослин висвітлені у працях таких вітчизняних 
і зарубіжних учених, як о. Березін, с. гарна, т. Мірзо-
єва, Б. семак, о. тихонов, а. Швець та ін. Проте в умовах 
диверсифікації економіки зростає необхідність взаємодії 
між галузями, які при організації власного виробництва 
використовують продукти інших сфер. у даному контек-
сті ринок лікарської рослинної сировини являє собою сис-
тему економічних взаємовідносин в виробничій, перероб-
ній, збутовій та природогосподарській сферах [4]. тому 
ефективне функціонування вітчизняного ринку лікарської 
рослинної сировини передбачає необхідність його деталь-

ного еколого-економічного аналізу в контексті розвитку 
зовнішньої торгівлі.

дійсно, значним поштовхом для розвитку ринку 
лікарської рослинної сировини в україні є збільшення 
обсягів зовнішньоекономічної торгівлі. водночас такі 
зміни можуть негативно впливати на вітчизняну галузь 
лікарського рослинництва та зробити її надто чутливою 
до змін у світовій кон’юнктурі. зазвичай національні 
товаровиробники не мають змоги конкурувати з європей-
ськими, що зумовлено такими факторами, як застаріле 
обладнання, низька якість продукції, нестача потрібних 
потужностей для ефективного виробництва тощо.

з огляду на викладене, у статті поставлено завдання 
проаналізувати тенденції розвитку зовнішньої торгівлі 
лікарською рослинною сировиною та запропонувати еко-
лого-економічні заходи стимулювання ринку такої сиро-
вини.

виклад основного матеріалу. сьогоднішній стан 
зовнішньої торгівлі лікарською рослинною сировиною 
україни характеризується тенденцією до зниження обся-
гів експортної торгівлі, яка супроводжується нестабіль-
ними імпортними поставками. наразі ринок лікарської 
сировини в україні заповнюється в тому числі продук-
цією з країн азії та африки і говорити про екологічну без-
печність даної продукції не варто як і про якість сировини 
на відповідність її європейським вимогам.

Баланс ринку лікарської рослинної сировини та аналіз 
обсягу імпортованої лікарської сировини ускладняються 
особливістю товарної номенклатури зовнішньоекономіч-
ної діяльності оскільки лікарські рослини включаються в 
кілька кодів товарних позицій. на рисунку 1 представлена 
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експертна оцінка обсягу внутрішнього ринку лікарської 
рослинної сировини в україні [5; 7] на підставі даних про 
імпорт, експорт та виробництво.

рис. 1. обсяг внутрішнього ринку лікарської рослинної 
сировини в україні у 2007–2014 рр., тис. тонн

середньорічний показник імпорту лікарської рос-
линної сировини в україні коливається близько 2 тис. т 
продукції. При цьому найвищий рівень імпорту був від-
значений у 2008 р. (рис. 2). у 2009 р. обсяг імпорту лікар-
ської рослинної сировини знизився на 0,67 тис. т (у гро-
шовому вираженні на 1,38 млн дол. сШа) і досяг рівня 
в 1,77 тис. т продукції на суму 4,4 млн дол. сШа. 2011–
2012 рр. засвідчили зниження обсягів імпорту лікарської 
рослинної сировини. Протягом 2013 р. в україну було 
імпортовано 1,09 тис. т лікарської рослинної сировини на 
суму 2,87 млн дол. сШа [9; 10].

рис. 2. динаміка імпорту в україну лікарської рослинної 
сировини у 2006–2014 рр., тис. тонн, млн дол. сШа

найбільшим постачальником лікарської рослинної 
сировини в україні протягом 2010–2012 рр. був Єгипет. 
у 2013–2014 рр. першість залишалася за латвією та Єгип-
том (рис. 3).

рис. 3. географічна структура імпорту в україну 
лікарської рослинної сировини у 2014 р., %  

(у натуральному вираженні)

товарну структуру імпорту лікарської рослинної сиро-
вини визначили здебільшого (рис. 4): ромашка (20,11%) 
та сенна (14,94%) [3]. 

рис. 4. структура імпорту в україну  
лікарських рослин за видами у 2014 р., %

незважаючи на потужний переробний комплекс, який 
працює на українському ринку фітопрепаратів, потреби 
економіки україни в лікарській і ефіроолійній сировині 
нині важко визначити через відсутність цивілізованого 
підходу, який давно вироблений у західних країнах: біржі, 
аукціони сировини, оптові фармацевтичні фірми та інші 
атрибути ринку.

у структурі імпорту лікарських рослин в україні 
багато видів, які проростають у природних екосистемах 
та ефективно можуть культивуватися в промислових 
масштабах сільськогосподарськими товаровиробниками.

у зв’язку з цим важливим є розвиток виробництва 
лікарських рослин із сировини, виробленої і заготовле-
ної вітчизняними аграрними підприємствами, а також 
забезпечення внутрішніх потреб та збільшення експорту 
якісної, екологічно безпечної готової продукції. однак 
натепер в україні не досить багато виробників, що спеці-
алізуються на виробництві лікарських культур (рис. 5, 6)  
[4, с. 14; 5]. тому місцеві аграрні підприємства мають уні-
кальну можливість не тільки збільшити свою частку на 
внутрішньому ринку, але й претендувати на завоювання 
певної ніші на зовнішньому ринку.

рис. 5. основні імпортери в україну  
лікарської рослинної сировини у 2014 р, %  

(у натуральному вираженні)

так, у результаті виробничої діяльності з культи-
вування лікарських рослин окрім отримання товарної 
сировини проявляються і зовнішні (неринкові) ефекти, 
які створюють додаткові переваги в рамках багатофунк-
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ціонального сільськогосподарського виробництва. напри-
клад, на стику соціальної та екологічної складових бага-
тофункціональності зберігається біорізноманіття (при 
раціональній системі заготовки дикорослих рослин), 
що підвищує культурно-освітній рівень сільського насе-
лення, а розвиток туризму стимулює охорону природних 
пам’яток, звичаїв, фольклору. лікарські рослини стали 
невід’ємним елементом антропогенного ландшафту і 
їх культивування задовольняє естетичні потреби насе-
лення, а також дає змогу вирішувати екологічні проблеми, 
пов’язані зі збереженням запасів лікарських рослин у їх 
природному середовищі зростання, тобто знижує наван-
таження на дикорослі види, запаси яких обмежені.

рис. 6. основні імпортери в україну лікарської 
рослинної сировини у 2014 р, % (у грошовому 

вираженні)

суттєвою є роль лікарського рослинництва як відтво-
рювальної діяльності, яка дає змогу знизити експлуата-
ційне навантаження з відновлюваних природних ресурсів 
і підтримує екологічну рівновагу. уже сьогодні у зв’язку 
зі збільшенням попиту на лікарські рослини на світовому 
ринку вітчизняні екологічні служби серйозно стурбовані 
безсистемною заготівельною діяльністю в гонитві за мит-
тєвим прибутком. найбільшу загрозу зникнення мають 
ті види лікарських рослин, які зарекомендували себе як 
дуже дієвий лікарський засіб.

загалом, розвиток лікарського рослинництва дає змогу 
формувати сировинний компонент для виробництва нату-
ральних, екологічно чистих та ефективних лікарських 
препаратів. водночас таке сільськогосподарське вироб-
ництво дозволить знизити необхідність надлишкової екс-
плуатації дикорослих запасів лікарських рослин [2, с. 75]. 
у перспективі потрібно лише збільшувати кількість 
видів, придатних для обробітку на полях сівозміни, і раці-
онально використовувати ті рослини, які за своїми еколо-
гічними характеристиками не можуть бути використані 
для вирощування.

середньорічний показник експорту лікарської рос-
линної сировини з україни коливається близько 3 тис. т 
продукції. При цьому найвищий рівень експорту був від-
значений у 2008 році. у 2009 р. обсяг експорту лікарської 
рослинної сировини знизився на 0,21 тис. т (у грошовому 
вираженні на 1,34 млн дол. сШа) і досяг рівня в 2,92 тис. т  
продукції на суму 7,1 млн дол. сШа (рис. 7).

за 2013 р. з україни було експортовано 2,78 тис. т 
лікарських рослин на суму 6,2 млн дол. сШа. Протягом 
2014 р. з україни було експортовано 2,34 тис. т лікарських 
рослин на суму 6,07 млн дол. сШа [3; 5].

найбільшими споживачами українських лікарських 
трав протягом 2012–2013 рр. були австрія, Польща і 
росія; у 2010–2011 рр. – Польща і росія. у 2014 р. до ліде-
рів серед покупців з Польщі, росії приєдналася німеч-
чина (рис. 8, 9).

рис. 8. географічна структура експорту з україни 
лікарської рослинної сировини у 2014 р, %  

(у натуральному вираженні)

варто зауважити, що на початку формування спожив-
чої кооперації в україні (період нової економічної полі-
тики) за обсягом експорту лікарських рослин належало 
одне з перших місць в світі. найважливішими ринками 
збуту були гамбург і лейпціг. експортні заготівлі лікар-
ських рослин проходили активно. так, протягом весни-
літа 1921 р. найбільше їх заготували кременчуцька 
губспілка – 1830 пуд., Полтавська – 1576 пуд., одеська – 
836 пуд., київська – 445 пуд. [6].

рис. 9. географічна структура експорту з україни 
лікарської рослинної сировини у 2014 р, %  

(у грошовому вираженні)

найбільше з україни у 2011–2013 рр. вивозили роз-
торопші. у 2014 р. найбільш популярними були каштан, 
кора жостеру і розторопша (рис. 10).

найбільшим експортером українських лікарських трав 
у 2011–2014 рр. була компанія тов «сумифітофарма-
ція». середньорічний показник експорту лікарської рос-
линної сировини з україни коливається близько 3 тис. т  

рис. 7. динаміка експорту з україни лікарської 
рослинної сировини у 2006–2014 рр., тис. тонн,  

млн дол. сШа
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продукції. При цьому найвищий рівень експорту був від-
значений у 2008 р. у 2011 р. експорт показав зростання до 
3,77 тис. т на суму майже 8 млн дол. сШа, перевищивши 
показники рекордного 2008 р. а в 2012 р. вже був спад 
до 3,44 тис. т, загальною вартістю 6,7 млн дол. сШа. за 
2013 р. з україни було експортовано 2,78 тис. т лікарської 
рослинної сировини на суму 6,2 млн дол. сШа. зістав-
лення експорту та імпорту демонструє те, що в останні 
роки обсяг експорту перевищує імпорт у 2-3 рази, з чого 
випливає, що українські виробники в більшості випадків 
працюють на вітчизняній сировині.

отже, за останні роки результати діяльності підпри-
ємств та організацій на ринку лікарської рослинної сиро-
вини підтверджують збереження тенденції активізації 
зовнішньоекономічної діяльності поряд із спадаючим 
обсягом зовнішньоторговельних операцій. найважливі-
шими складовими системи зовнішньоекономічної полі-
тики, як відомо, є зовнішньоторговельна, зовнішньо-
інвестиційна, валютна та митна політики [1; 8]. Проте 
на рівні ринку лікарської рослинної сировини, на нашу 
думку, зміни можуть вноситись в зовнішньоторговельну 
та зовнішньо-інвестиційну політики, а на митну та 
валютну політики оператори ринку і регулюючі державні 
органи даної галузі впливу ніякого не мають.

для удосконалення зовнішньоекономічної політики, 
на нашу думку, доцільним буде розробити стратегію роз-
витку зовнішньоекономічної політики на ринку лікарської 
рослинної сировини. основною метою такої стратегії, ми 
вважаємо, є розвиток експортного потенціалу галузі лікар-
ського рослинництва та збільшення іноземних інвестицій. 
стратегічними пріоритетами стратегії повинні стати: екс-
портна та імпортна політики (зовнішньоторговельна полі-
тика) та зовнішньо-інвестиційна політика. на наш погляд, 
вдосконалення розвитку стратегії зовнішньоекономічної 
діяльності на ринку лікарської рослинної сировини має 
відбуватися з урахуванням таких еколого-економічних 
заходів:

– вибір закордонного контрагента щодо цінової полі-
тики;

– запровадження на практиці розроблених національ-
них правил належного культивування і збору лікарських 
рослин гармонізованих із міжнародними стандартами 
(GACP) та адаптація їх до вітчизняного виробника;

– обґрунтування структури видового асортименту 
лікарських засобів, які можуть бути отримані внаслідок 
промислового перероблення основних видів рослинної 
лікарської сировини;

– створення необхідної інфраструктури вирощу-
вання, заготівлі, первинного перероблення, зберігання, 
транспортування лікарської рослинної сировини;

– мінімізація логістичних витрат у складі операцій 
експорту/імпорту та оцінки умов поставки (транспорту-
вання);

– аналіз виду товару (послуги), на який впливати-
муть вимоги чинного законодавства щодо оподаткування 
зовнішньоекономічної діяльності;

– дослідження фази розвитку конкурентів у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності (як вітчизняних, так і 
закордонних);

– з урахуванням можливостей вирощування, а також 
заготівель з дикорослої сфери усіх необхідних видів рос-
линної лікарської сировини до мінімуму варто скоротити 
обсяги їх імпорту;

– оцінка співвідношення як за формами здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності, так і за співвідношен-
ням фінансової чи інвестиційної та іншої діяльності під-
приємства у визначений період.

для виконання завдань у рамках названих еколого-еко-
номічних заходів необхідно розробити державні заходи 
з підтримки сільськогосподарських товаровиробників, 
стимулювання раціонального використання та охорони 
земель, проведення ефективної протекціоністської полі-
тики з метою забезпечення імпортозаміщення препаратів 
з лікарської рослинної сировини вітчизняним виробни-
цтвом останніх, а також упровадження сучасних методів 
управління і системи інтегрального контролю показників 
її якості та безпеки на етапах переробки, транспортування 
й зберігання.

висновки. таким чином, зовнішня торгівля това-
рами упродовж 2006–2014 рр. була орієнтована більше 
на експорт, аніж на імпорт. При цьому обсяги експортної 
торгівлі лікарською рослинною сировиною, починаючи 
з 2010 р., повільно спадали, а динаміка їх імпорту протя-
гом всього періоду була нестабільною і мала хвилеподіб-
ний характер. у 2014 р. обсяги експорту та імпорту това-
рів сягнули мінімальних значень: 6,07 та 2,37 млн грн 
відповідно.

в умовах сталого розвитку, за необхідності проведення 
політики імпортозаміщення, підвищення зайнятості насе-
лення, організація екологобезпечного виробництва лікар-
ської рослинної сировини є одним із ключових факторів, що 
визначають ефективний розвиток цієї галузі. Перспективи 
розвитку зовнішньої торгівлі лікарською рослинною сиро-
виною повинні бути пов’язані насамперед з метою забез-
печення національної безпеки держави у сфері постачання 
населенню лікарських препаратів рослинного походження. 
держава повинна бути зацікавлена в створенні умов для 
залучення вітчизняних інвесторів у цей бізнес. для цього 
в україні необхідно створити сприятливий інвестиційний 
клімат на досліджуваному ринку, спростити законодавчу 
базу, ширше використовувати світовий досвід і поступову 
глобалізацію вітчизняної економіки.
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аннотация. Проанализированы современное состояние и тенденции развития внешней торговли лекарственным 
растительным сырьем. выявлены основные закономерности и эколого-экономические особенности развития внешней 
торговли на отечественном рынке лекарственного растительного сырья. определены показатели динамики экспорта 
и импорта на рынке лекарственного растительного сырья украины, а также их товарная и географическая структура. 
Предложены эколого-экономические меры стимулирования развития внешней торговли лекарственным растительным 
сырьем. в рамках указанных мероприятий обоснована необходимость проведения эффективной протекционистской 
политики с целью обеспечения импортозамещения препаратов из лекарственного растительного сырья отечественного 
производства, а также внедрения современных методов управления и системы интегрального контроля показателей ее 
качества и безопасности.

ключевые слова: внешняя торговля, рынок, лекарственное растительное сырье, эколого-экономические аспекты, 
развитие.

Summary. This paper deals with the current state and development trends in the foreign trade of the medicinal vegetable raw 
materials. The author finds basic patterns, as well as ecological and economic peculiarities of development in the foreign trade of 
Medicinal vegetable raw materials in the domestic market. The author defines indicators of exports and imports dynamics on the 
market of the medicinal vegetable raw materials of Ukraine, as well as its commodity and geographical structure. Ecological and 
economic measures to stimulate development in the foreign trade of the medicinal vegetable raw materials have been suggested. 
Within these activities the necessity of effective protectionist policies in order to import drugs from medicinal plants of domestic 
production and introduction of modern management methods and systems integrated monitoring indicators of quality and safety.

Key words: foreign trade, market, medicinal vegetable raw materials, ecological and economic aspects, development.
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концептуальні підХоди виЗначеннЯ вартості Бренду  
в контексті органічного агроБіЗнесу

CONCEPTUAL APPROACH TO DETERMINATION OF BRAND COST  
IN CONTEXT OF ORGANIC AGRIBUSINESS

анотація. у роботі розглядається проблема визначення вартості бренду. актуалізується питання про визначення 
вартості бренду як одного з основних інструментів управління підприємствами органічної сільськогосподарської про-
дукції. розбираються основні концепції оцінювання вартості бренду, а саме вимір капіталу бренду з позицій споживача 
(маркетинговий підхід), на основі фінансових показників роботи компаній (фінансовий підхід). Позначаються осно-
вні проблеми оцінки бренду, властиві даним підходам. уперше вводиться у вітчизняний науковий обіг марксистська 
концепція визначення вартості бренду. висловлено гіпотезу про необхідність розробки концепції визначення вартості 
бренду українських агровиробників органічної продукції на основі марксистської методології.

ключові слова: капітал бренду, вартість, праця, оцінка, управління, органічна агропродукція.
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вступ та постановка проблеми. одним із пріоритет-
них напрямків розвитку аграрного сектору україни є орга-
нічне сертифіковане сільськогосподарське виробництво 
як альтернативний метод ведення сільського господар-
ства, що передбачає поєднання економічного зростання, 
соціального розвитку та захисту довкілля як взаємоза-
лежних та взаємодоповнюючих елементів стратегічного 
розвитку держави. Поступова екологізація продовольчих 
товарів, постійно зростаючий інтерес у світі до даного 
виду продукції, а також наявність сприятливих природ-
них умов для розвитку органічного сільгоспвиробництва 
обумовлює можливість для українського агробізнесу 
виступити активним учасником у конкурентній боротьбі 
на ринку органічної агропродукції.

у постіндустріальних умовах, де домінуючим вироб-
ничим ресурсом стали інформація та знання, ефективним 
механізмом, який дозволяє створити конкурентне серед-
овище для органічного агробізнесу як на внутрішньому, 
так і на зовнішньому ринках, є створення бренду. цей 
нематеріальний актив дозволяє створити лояльних спо-
живачів, встановлювати преміальну ціну на товар, тим 
самим збільшуючи прибуток та рентабельність підпри-
ємства. тому першочерговим завданням менеджменту 
на підприємствах агровиробників органічної продукції 
є формування ефективної системи управління брендом. 
важливою складовою системи управління брендом є 
визначення його вартості. у повсякденній господарській 
діяльності визначення вартості бренду проводиться з 
метою аналізу результативності бренд-менеджменту, 
маркетингу, фінансового менеджменту. такий аналіз 
допомагає формувати ефективні маркетингові програми, 
раціонально розподіляючи ресурси для розвитку бренду, 
проводити планування та аналіз витрат задля його зрос-
тання. визначення кількості грошової вартості бренду 
дозволяє відображати вартість такого активу у фінансо-
вих звітах та призначати об’єктивну ціну на брендова-
ний товар під час його покупки або продажу. на думку 
російських вчених A. головачова та а. сюльжина, «якщо 
економічне явище не оцінено, то їм неможливо ефективно 
управляти» [4, с. 87].

на даний момент відсутнє єдине та системне уявлення 
про засоби визначення вартості бренду. така ситуація обу-
мовлена в першу чергу тим, що теоретичні підходи відо-
бражають різні уявлення вчених про сутність бренду, його 
вартість та, відповідно, джерела її формування. таким 
чином, існують відмінності в методиках розрахунку вар-
тості бренду.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням 
формування капіталу бренду с позицій споживача та вимі-
рювання його вартості присвячені праці зарубіжних авто-
рів д. аакера, к. келлера, д. леманна та ін. Проблематика 
оцінки капіталу бренду на основі фінансових показників 
роботи компаній розроблялася к. саймон, М. саліваном 
та ін. розрахунок вартості бренду на основі марксист-
ської методології знайшов своє відображення в роботах 
а. арвідсcона, I. Фонтенеллі, к. Фукса, Б. кови та ін.

у сучасній українській науковій літературі даній темі 
приділено мало уваги. її досліджували н. степаненко, 
н. зіновчук, в. чудовська та ін. названі вчені здебільшого 
розглядають теоретичні аспекти розвитку бренду на під-
приємствах сільгоспвиробників та брендингу органіч-
ної агропродукції і фактично не висвітлюють проблему 
та особливості формування вартості бренду. Проблема 
визначення вартості бренду агровиробників органічної 
продукції в україні досі лишається не дослідженою.

Метою даної роботи є аналіз підходів щодо визна-
чення вартості бренду, з’ясування їх переваг та недоліків 

та визначення теоретичних та методологічних підстав 
розробки концепції визначення вартості бренду україн-
ських агровиробників органічної продукції.

результати дослідження. Як помічав к. Маркс, для 
того щоб товар вступив до обміну, він повинен мати 
споживчу вартість у процесі споживання. Якщо товар 
не реалізовано на ринку, він не має споживчої вартості. 
іншими словами, для обміну товару необхідно, щоб його 
споживча вартість була відновлена в процесі обміну, ура-
ховуючи, що споживча вартість тільки вступає в силу 
при використанні або споживанні. для Маркса споживча 
вартість товару являла собою функціональну корисність. 
сама ж споживча вартість має вартість тому, що в ній 
втілена або матеріалізована абстрактна людська праця. 
Праця є творцем вартості. у «капіталі» Маркс розробив 
трудову теорію вартості, де вартість визначається як сус-
пільно необхідний робочий час для виробництва товару. 
відповідаючи на запитання про те, як може виникнути 
додаткова вартість, якщо товари обмінюються за своїми 
вартостями, він довів, що особливий товар – робоча сила 
обмінюється на гроші нееквівалентно. заробітна плата 
покриває лише вартість життєвих засобів, необхідних 
для відтворення робочої сили, тобто виходячи з величини 
необхідного часу праці. додаткова праця не оплачується 
робітникові, але присвоюється капіталом в якості додат-
кової вартості [6, с. 47–49, 54–55, 163–164, 219–220].

у результаті гострої конкуренції в 1880-х роках перед 
масовим виробництвом постало питання про реалізацію 
товарів [22, с. 200]. дану проблему капіталізм вирішив 
створенням ринку брендованих товарів, які функціо-
нально не відрізнялися один від одного, проте наділялися 
комплексом уявлень, асоціацій, емоцій, ціннісних харак-
теристик про продукт у свідомості споживача. таким 
чином, у разі виробництва товарів під брендом у споживчу 
вартість уже входить символічна складова продукту поряд 
з функціональною. через століття, у 1980-х роках, вар-
тість бренду проявилася у фінансових розрахунках у про-
цесі злиття і поглинання компаній, а також як фінансовий 
актив, що й створило потребу її осмислення [18, с. 11]. 
з марксистської точки зору проблема вартості бренду 
полягає у визначенні кількості суспільно необхідної 
праці, необхідної для виробництва товару бренду. у той 
же час проблема додаткової вартості бренду полягає в 
знаходженні специфічного джерела неоплаченої праці, 
який приносить величезні прибутки компаніям, що мають 
бренд.

однак перед тим як перейти до дослідження власне 
марксистського підходу до проблеми вартості бренду, 
необхідно показати немарксистські підходи, які підготу-
вали своїми розробками появу новітнього марксистського 
напрямку. тому далі ми будемо аналізувати такі підходи, 
окреслюючи сутнісні їх характеристики, виділяючи дже-
рела вартості бренду, на основі яких проводиться оцінка 
такого активу. 

Провідний спеціаліст-практик, керуючий директор 
щодо оцінки брендів у компанії Interbrаnd Ян ліндеманн 
виділяє два підходи визначення вартості бренду –марке-
тинговий і фінансовий [18, с. 23–48]. усередині самих 
підходів міститься велика різноманітність формалізова-
них методик для визначення вартості бренду, що відріз-
няються одна від одної в залежності від обраних показни-
ків, інформаційних джерел, на основі яких здійснюється 
вимірювання грошової вартості бренду. у цілому лінде-
манн відзначає відмінність у визначенні та використанні 
методів, на основі яких проводиться оцінка бренду. Ми 
приймаємо класифікацію, надану ліндеманном, й далі 
проаналізуємо положення цих двох підходів.
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Маркетинговий підхід до оцінки бренду бере витоки 
в концепціях найбільш яскравих його представників – 
д. аакера та к. келлера, які розуміють бренд як товар, 
корисність якого визначається не тільки його функціо-
нальністю, а й здатністю пропонувати споживачам емо-
ційні вигоди та вигоди в самовираженні [1, c. 15]. даний 
підхід передбачає використання моделей оцінки бренду, 
заснованих на аналізі ставлення споживачів до бренду. ці 
моделі використовують поняття «капітал бренду». дане 
поняття вони пропонують розуміти як ментальну репре-
зентацію бренду в розумі споживачів, яка створює додану 
вартість для брендованого товару. Ментальна репрезен-
тація формується під впливом сприйняття бренду спожи-
вачами. Перевагу певному бренду споживачи віддають у 
залежності від пропонованих емоційних вигід, які доно-
сяться до них у результаті реалізації компаніями марке-
тингових програм. за загальним зауваженням вчених, 
позитивні суб’єктивні оцінки споживачів у кінцевому 
рахунку приносять товару додану вартість, тому премі-
альна ціна товару – це результат позитивного відгуку спо-
живачів на маркетингові заходи та появи в їх умах цінності 
(вартості), що відбиває лояльне ставлення до бренду.

незважаючи на використання в рамках даного під-
ходу економічного терміну, а саме капіталу, вченими так 
і не було розроблено практичної моделі для визначення 
грошової вартості бренду. вимірювання капіталу бренду 
вони пропонують визначати на основі сприйняття бренду 
споживачами та розраховувати за допомогою системи 
показників. наприклад, д. аакер, к. келлер та д. леманн 
припускають, що показники сприйняття бренду можна 
в цілому розділити на п’ять основних категорій: обізна-
ність, асоціації, ставлення (інтерес та думка), лояльність 
й активність (наприклад, покупка, споживання, реклама із 
уст в уста) [17, c. 4]. н. Мізіка та р. джейкобсон допо-
внюють список такими показниками, як диференцію-
вання, особисті переваги та інноваційність [19, с. 15–32]. 
за зауваженням д. андерсона, відсутність єдиної міри 
ускладнює визначення економічної ефективності бренду 
з точки зору концепції капіталу бренду. дані показники, 
зважаючи на свою нематеріальність, неможливо пере-
вести в грошові еквіваленти, тому на їх основі не можна 
визначити об’єктивну грошову вартість бренду [11, c. 2]. 

таким чином, якщо аналізувати цей підхід із марк-
систської точки зору, то можна стверджувати наступне: 
бренд – це товар, що володіє специфічною споживною 
вартістю. компанії, що виробляють такий специфічний 
товар, виступають на ринку як ізольовані товаровироб-
ники, що виробляють не для себе, а для інших, тобто з 
метою обміну. отже, бренди як товари повинні підкоря-
тися логіці товарного виробництва, тобто мати здатність 
обмінюватися на ринку. на ринку бренди обмінюються 
на гроші. на думку Маркса, гроші – це товар, натуральна 
форма якого виявилась суспільно визнаною формою екві-
валента. таким чином, бренди та гроші як товари повинні 
володіти чимось загальним, що дозволить їм обмінюва-
тися, загальною субстанцією, яку Маркс позначив як сус-
пільно-необхідний робочий час, або абстрактну людську 
працю.

на думку маркетологів, бренди володіють преміальної 
ціною, яка має грошове вираження. Підставою утворення 
преміальної ціни бренду є суб’єктивна оцінка спожива-
чів поряд з порівнянням із цінами на бренди-конкуренти. 
Преміальна ціна кожного окремого бренду визначається, 
з одного боку, на основі індивідуальної міри, а з іншого – 
на основі колективної міри. таку міру можна визначити 
як одиничну та емпірично обумовлену. однак таке тлума-
чення міри суперечливе, виходячи з наступних положень: 

1) якщо бренд як товар виступає на ринку у формі ціни, 
а сама ціна бренду, на думку маркетологів, є категорія 
одинична, то бренди не можуть виражати себе в грошо-
вій формі; 2) преміальна ціна бренду як одинична міра 
суперечить суспільній формі обміну; 3) ототожнення ціни 
із вартістю призводить до того, що, на думку маркетоло-
гів, визначити вартість бренду значить знайти її грошо-
вий вираз, зовнішню міру їх вартостей, але не визначити 
вартість та умови її виробництва [7, c. 158–159]; 4) якщо 
залишаються невідомими умови виробництва вартості і 
так само джерела її формування, тоді невідомі й методи 
її управління. 

таким чином, економічна проблема вартості в марке-
тинговому підході перетворюється в проблему споживача 
та його переживань, а саме індивідуалізується та психо-
логізується, що призводить до неминучих суперечностей.

необхідно відзначити, що українські вчені поділяють 
точку зору маркетингового підходу в контексті вивчення 
агровиробників органічної продукції. дослідники згодні 
в тому, що для ефективного розвитку ринку органічної 
агропродукції компаніям необхідно створювати бренди, 
формуючи капітал бренду. Проте дослідження, присвя-
чені питанню виявлення джерел вартості бренду в укра-
їні, не проводяться. тому автору потрібно експлікувати з 
наукових публікацій вітчизняних вчених їх погляд на про-
блему визначення вартості брендів агровиробників орга-
нічної продукції.

на думку н.в. зіновчук та в.а. чудовської, розви-
ток органічного сільського господарства в україні від-
бувається надзвичайно повільно, та серед причин такого 
становища ними виділяються наступні: «…брак інфор-
мації щодо місць продажу такої продукції та обґрун-
тованості цін на неї, невміння ідентифікувати знаки 
маркування, невисокий рівень матеріального статку 
споживачів» [5, c. 298]. Характеризуючи інноваційність 
агромаркетингу, н.і. степаненко пропонує формувати 
товарну політику аграрних підприємств на основі «… 
переформатування елементів мультиатрибутивної моделі 
агрохарчових продуктів за рахунок нівелювання стерео-
типів споживання» [10, c. 320]. учений приділяє особливу 
увагу аспекту ініціювання «…змін потреб споживачів з 
боку підприємств, оновленні асортименту продукції, де 
товари наділяються властивостями, що сприяють досяг-
ненню якісно нових рівнів задоволення потреб цільових 
споживачів, а також використанні нових форм кому-
нікацій, способів продажів та зберігання й транспор-
тування» [10, c. 320]. с.М. Махнуша та н.Є. косолап 
рекомендують маркетологам у процесі брендингу еко-
логічної інновації наголошувати на екологічних влас-
тивостях товару, створювати «екологічні легенди», пра-
вильний неймінг (найменування) товару, персоналізувати 
виробника та ін. [8, c. 39–40]. о.в. Мороз та в.М. андру-
шенко стверджують, що «…управління брендом потребує 
вміння рекламодавця та рекламної агенції працювати з 
інтелектуальною власністю, товарними знаками, дизай-
ном і текстами» [9].

Можна виділити головні пропозиції українських 
учених щодо розвитку ринку органічної агропродукції 
в україні. це розвиток атрибутів бренду (назви бренду, 
логотип, слоган, упаковки та ін.), створення ефективної 
рекламної кампанії для просування органічної агропро-
дукції, інформування споживачів щодо політики ціноут-
ворення та місць розташування пунктів продажу такої 
продукції. Правильно охарактеризував такий маркетинг 
в.М. Бутенко, давши йому назву «маркетинг впливу» [3]. 
такий маркетинг характеризується маніпулюванням спо-
живачів, нав’язуванням їм сторонньої ідеї, нивелюван-
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ням процесу взаємодії агровиробників та покупців при 
створенні бренду компаній. Маркетингова комунікаційна 
політика українських компаній діє традиційно, тому 
що не виділяє належним чином безпосередні методи та 
інструментарій, що формують саме бренд. Маркетинг 
бренду у агровиробників органічної продукції й не може 
сформуватися, оскільки не має уявлення, що конкретно 
йому доведеться формувати, розвиваючи бренд. 

Якщо проаналізувати підхід українських вчених до 
розвитку ринку органічної продукції сільгоспвиробників 
агропромислового сектору з точки зору виміру вартості 
бренду, то можна дати узагальнюючий висновок про те, 
що вони залишаються у своїх міркуваннях на позиціях 
концепції маркетингового підходу, який передбачає розу-
міння вартості бренду як психологічного феномену, а зна-
чить, вартість визначається вимірюванням мислення спо-
живачів, їх реакції на пропоновані маркетингові програми 
(так звані атрибути бренду, рекламу тощо).

тепер перейдемо до аналізу фінансового підходу. 
з точки зору даного підходу вартість бренду (капітал 
бренду) – це його здатність генерувати додаткові грошові 
потоки в порівнянні з грошовими потоками небрендова-
них товарів. така здатність виникає завдяки ефективним 
маркетинговим програмам, які формують у споживачів 
лояльність та залученість у бренд. це дозволяє встанов-
лювати преміальні ціни на бренд [23, c. 34]. 

узагальнюючи існуючи моделі розрахунку вартості 
бренду на основі фінансового підходу, ліндеманн виді-
ляє три категорії, на основі яких проводиться оцінка 
активу бренду, а саме витрати, ціну та доход. таким 
чином, моделі оцінки бренду, які запропоновані в рам-
ках фінансового підходу, використовують в якості метрик 
об’єктивні показники діяльності компаній, які є універ-
сальними і доступними для розрахунку. але, незважаючи 
на об’єктивність метрик, моделі мають ряд недоліків, 
визнаних самими прихильниками даного підходу.

визначення вартості бренду на основі витрат здійсню-
ється завдяки складанню всіх витрат, які потрібні були для 
того, щоб привести бренд до поточного стану або створити 
точно такий же бренд, а саме витрати на персонал, осно-
вні та оборотні засоби, маркетинг тощо. однак виходячи 
з таких розрахунків лишаються неясними відносини між 
інвестиціями в бренд та економічним ефектом, який він 
виробляє. Як показує практика розрахунку за допомогою 
даного методу, з одного боку, поточна вартість брендів 
перевищує вартість інвестицій, пов’язаних зі створен-
ням бренду. наприклад, вартість бренду Red Bull багато 
разів перевищує вартість інвестицій на створення бренду. 
з іншого боку, інвестування великих сум на розвиток 
бренду не є гарантією економічного успіху [18, с. 41].

Модель оцінки бренду на основі ціни ґрунтується на 
тому, що актив може бути оцінений за допомогою порів-
няння брендів. для того щоб визначити вартість бренду, 
необхідно порівняти діяльність одного бренду з діяльністю 
іншого, порівняти ціни товарів брендів із цінами небрен-
дованих товарів, визначити дохід, який був сформований 
саме за рахунок роботи бренду. Порівняння є основним 
принципом роботи даної моделі, однак складність поля-
гає у знаходженні дійсно подібних компаній. адже якщо 
визнати, що кожен бренд унікальний, то порівнювати 
потрібно те, що порівняти неможливо. навіть такі схожі 
бренди, як Coca-Cola та Pepsi-Cola, неможливо порівняти, 
адже якщо за сегментами ринку, які ними обслуговуються, 
вони схожі, то за засобами позиціонування, цінностями, 
що пропонуються, вони дуже різні [18, с. 43].

визначення вартості бренду на основі доходу допус-
кає, що певна частина доходу компанії генерується брен-

дом. Потік доходів, створюваний брендом, дисконтується 
й приводиться до поточного періоду. дана модель являє 
собою пряму аналогію з загальновизнаним методом 
визначення вартості компанії на основі дисконтування 
грошових потоків. однак складністю є виділення доходу, 
створеного саме завдяки функціонування бренду. Між-
народна організація стандартів бухгалтерського обліку 
визнає складність використання методів фінансового під-
ходу, що ґрунтуються на засобі порівняння непорівнянних 
нематеріальних активів, такі як бренди [18, с. 48].

логіка представників фінансового підходу наступна: в 
результаті певної конкурентної переваги компанія забирає 
частину доходу на ринку у інших компаній, залучаючи 
споживачів. Якщо припустити, що всі компанії-бренди 
намагатимуться вдосконалювати свій маркетинг, дохід 
буде перерозподілятися на ринку залежно від ефектив-
ності маркетингових програм. тобто у кожної окремої 
компанії-бренду надприбутки утворюються в результаті 
перерозподілу доходів на ринку і, як наслідок, перероз-
поділу споживачів. Якщо всі компанії-бренди слідують 
такій логіці отримання доходів, тоді можна припустити 
наступне: 1) самозростання капіталів у результаті про-
цесу виробництва не відбувається, так як надприбуток 
виникає зі сфери обігу; 2) проте у сфері обігу дохід на 
ринку перерозподіляється від однієї компанії до іншої 
в залежності від ефективності маркетингових програм; 
3) і тому капітал, вартість бренду є величина, яка не має 
постійної тенденції до зростання, а варіюється в межах 
певної суми; 4) загальна сума всіх капіталів на ринку є 
величина постійна. усі перелічені вище слідства не відпо-
відають дійсному стану речей, а саме здібності окремого 
капіталу самозростати поряд зі зростанням інших капі-
талів. Якщо припустити, що компанії-бренди формують 
додаткові доходи не тільки за рахунок один одного, але й 
за рахунок компаній, виробляючих небрендований товар, 
тоді, зрештою, ми повинні бачити ситуацію на ринку, де 
не існувало б компаній без брендів, не продавалися прості 
товари, а існували б тільки бренди. з іншого боку, якби 
перерозподіл доходів мав місце, тоді б, отримуючи над-
прибуток, компанії відразу позбавлялися б його, витра-
чаючи на фактори виробництва, що збільшуються в ціні 
(якщо вони є теж компанії-бренди).

таким чином, у рамках фінансового підходу не пред-
ставляється можливим вирішити проблему вартості 
бренду через відсутність обґрунтування її утворення та 
збільшення.

в останні роки одержали поширення змішані моделі 
в рамках так званого комплексного підходу. даний підхід 
не має особливої концептуальної основи, а лише об’єднує 
елементи маркетингового та фінансового підходів. Попу-
лярність таких моделей виходить із простежування тіс-
ного зв’язку між концепцією капіталу бренду на основі 
споживача та фінансовими показниками діяльності ком-
панії, а саме маркетинговий підхід пояснює природу над-
прибутків. тому дохід, який генерується саме брендом, 
фахівці даного підходу намагаються зрозуміти за допо-
могою сприйняття бренду споживачами. сутність даних 
моделей полягає в тому, що ринкові показники сприйняття 
бренду споживачами, а саме сила бренду, переводяться в 
його фінансову вартість за допомогою бальної шкали оці-
нювання певних факторів (лояльність, підтримка та ін.). 
на сьогоднішній момент багато провідних консалтин-
гових компаній, які вимірюють капітал бренду, такі як 
Interbrand, «Brand Finance», V_RATIO Business Consulting 
Company, Young&Rubicam Brand Asset Valuatormodel, 
засновують свої методики розрахунків, комбінуючи мар-
кетингові та фінансові показники прояви роботи бренду. 
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дані компанії намагаються за допомогою власних мето-
дик представити релевантний результат розрахунку вар-
тості бренду. використовуючи логіку та засоби маркетин-
гового та фінансового підходів, вони пропонують власний 
елемент, який ідентифікує адекватність оцінки (мульти-
плікатор та ін.). недоліки, які притаманні власне марке-
тинговому та фінансовому підходам, залишаються акту-
альними методиками комплексного напряму. оцінювання 
якісних показників роботи бренду та виділення доходу, 
генерованого саме брендом, – завдання поки що не вирі-
шені на сьогоднішній день.

це показує і саме практика. При визначенні вартості 
за допомогою цих методик результати виявляються різ-
ними та найчастіше різко відрізняються в кінцевих циф-
рах [18, с. 49–56]: «...вартість бренду Google у 2007 р. 
коливалася від $17 млрд. до $66 млрд. – більш ніж у три 
рази! – залежно від використовуваної схеми вимірювання. 
у 2012 р. бренд Apple фахівці Millward Brown оцінили у 
$182,951 млрд., а аналітики британського агентства Brand 
Finance – у $87,304 млрд., Interbrand – у $76,568 млрд. роз-
кид в оцінці виявився більше 150%» [11, с. 1]. виходячи 
з такої ситуації важко визначити, яка методика показує 
реальну вартість бренду, адже в рамках даного підходу не 
існує універсального критерію її визначення.

таким чином, синтез маркетингового та фінансового 
підходів не вирішує проблему вартості бренду, маючи в 
своїй основі невирішені протиріччя. Практика оціню-
вання лише доказує дане твердження.

Як маркетинговий, так і фінансовий підходи дають 
можливість – кожен на своєму рівні – лише оцінити 
результати роботи бренду, з одного боку, вимірюючи сту-
пінь суб’єктивного сприйняття бренду споживачами, а 
з іншого – намагаючись виділити фінансовий прибуток, 
який отримується компанією за рахунок сформованого 
бренду. дані підходи відповідають на запитання, що фор-
мується, а не як формується. автори підходів встановили 
залежність між лояльним ставленням споживачів до 
компанії (позначивши це поняттям «капітал бренду») та 
отриманням надприбутків (фінансовий результат капіталу 
бренду). однак абстрактним є визначення маркетингових 
дій компанії, що призводять до позитивних фінансових 
результатів, а так само виділення найбільш ефективних 
з них. у результаті маркетинг не виділяє безпосередні 
методи та інструментарій, що формують саме бренд. 
у такій ситуації маркетингові програми створюються 
практично «на дотик», тому й не можуть бути ефектив-
ними, так як величезні грошові суми, що направляються 
на їх реалізацію, у більшості випадків не створюють еко-
номічного ефекту. тому пропонується розглянути підхід, 
який прагне вирішити проблему визначення бренду та 
його вартості на основі марксистській методології. 

Ґрунтуючись на досягненнях маркетингового та 
фінансового підходів, а саме враховуючи роль споживача 
в процесі розвитку капіталу бренду, його діяльну участь 
у створенні цінностей бренду, а так само економічний 
ефект від співпраці між компанією та споживачем, теоре-
тики марксистського підходу пропонують розуміти спо-
живача як працівника, зайнятого у сфері нематеріальної 
праці, який створює вартість бренду.

заглиблюючись у сферу обігу та аналізуючи діяль-
ність споживачів на ринку, Б. кова стверджує, що «…хоча 
споживачі не зайняті у виробництві в традиційному сенсі 
цього слова, але вони працюють» [14, с. 316]. дослідник 
розглядає працю споживачів як основне джерело вартості 
бренду, позначаючи створення ними цінностей у вигляді 
культурних й символічних значень, які виробляються 
останніми у сфері нематеріальної праці та суспільних від-

носин. кова називає працею діяльність споживачів у сфері 
обігу, представлену у вигляді співтворчості споживачів та 
компаній (взаємодії споживачів), критичного ставлення 
споживачів до пропонованого товару, перетворення това-
рів компаній в індивідуальному або колективному акту 
споживання, оцінювання, створення особистісних куль-
турних цінностей тощо. він уточнює характеристики 
нематеріальної праці: «нематеріальна праця включає в 
себе культурні та емоційні елементи, які люди викорис-
товують – усередині чи поза капіталістичної організації 
праці – для виробництва соціально-економічної доданої 
вартості, яка потім буде розподілена по всьому суспільству 
в якості предметів споживання та послуг» [14, c. 329]. кова 
зазначає, що споживачі, фактично не будучи найманими 
працівниками, створюють зміст та значення їх повсяк-
денного життя, розвивають основні компоненти культури 
споживання (знання, значення й афекти). таким чином, у 
процесі нематеріальної праці споживачі створюють про-
дукт праці у вигляді знань, значень, афектів як додаткову 
вартість товарів компаній: «з точки зору Маркса, ... (про-
дуктивне споживання) означає експлуатацію споживачів, 
оскільки їм як виробникам додаткової трудової вартості не 
оплачується їхня праця... у даному випадку експлуатація 
може бути представлена як діяльність із спів-виробництва 
бренду, яка виконується за власним бажанням і з великим 
задоволенням» [13, c. 232].

інший марксистський дослідник адам арвідссон ува-
жає, що споживання «... треба розуміти як конструктивну 
практику, за допомогою якої споживач конструює власну 
особистість в процесі взаємодії з товарами» [12, c. 59]. 
Бренд спів-виробляється споживачами, які не є просто 
споживачами предмета в процесі споживання. спожи-
вач спів-виробляє, спів-творить, продовжує бренд, живе 
ним, інтерпретує його у відповідності зі своїми власними 
інтересами та потребами [2, с. 106–107, 111, 116]. таким 
чином, компанії формують у споживачів спрагу визнання 
на основі залучення їх до бренду. споживачі прагнуть 
виглядати краще, модніше, бути в курсі подій, певним 
чином одягатися, говорити, дивитися на світ – все це 
передбачає огляд на інших, постійну імітацію та диферен-
ціацію своєї поведінки. щоб жити в стилі бренду, спожи-
вачеві необхідно брати участь у вечірках, зустрічах, купу-
вати брендові товари, індивідуалізувати їх, бути членом 
спільноти бренду, користуватися програмами лояльності. 
у процесі нематеріальної праці, за твердженням арвідс-
сона, споживачі за допомогою продуктивної комунікації 
створюють «етичний надлишок» (соціальний зв’язок, 
загальний досвід, спільну ідентичність), що й формує 
основу додаткової вартості бренду. щоб бути проданим на 
ринку, товар повинен володіти особливою споживчою вар-
тістю, що містить етичний надлишок, який наділяє товар 
символічним значенням. емоційна наповненість товарів 
й створює їх привабливість, яка, у свою чергу, пропону-
ється та розповсюджується в межах споживчих спільнот, 
в обговоренні товарів, у різних формах комунікації. Праця 
споживачів не оплачується компаніями, більше того, спо-
живачі отримують певне задоволення, приймаючи участь 
у створенні значень товарів, реалізуючи потреби психоло-
гічного характеру в самовираженні й самореалізації.

на думку сучасного експерта із соціальних медіа 
професора к. Фукса, у працівника при індустріальному 
капіталізмі були відчужені засоби виробництва, він був 
змушений найматися на роботу, щоб отримати заробітну 
плату та не померти голодною смертю, – це був тільки 
фізичний примус з боку капіталу; а при сучасному капіта-
лізмі до описаної ситуації додається ще й потреба людей 
брати участь у постійному обговоренні товарів, сліду-
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ванню моді, вступу в бренд-спільноти – усе це виходить 
з ідеологічного примусу з боку капіталу. Більше того, 
товар, який обговорюється або поліпшується спожива-
чами, користується попитом серед них, ними ж й купу-
ється за преміальною ціною, тим самим забезпечуючи 
надприбуток компаніям. таким чином, захоплюючи місця, 
де раніше не вироблялася вартість, а саме сферу спожи-
вання, обігу, компанії мобілізують соціальні та культурні 
спроможності споживачів для виробництва символічних 
значень товарів. к. Фукс запропонував вимірювати вар-
тість бренду за допомогою рахування кількості праці спо-
живачів на прикладі соціальної мережі Facebook: кіль-
кість часу, проведеного користувачем в мережі, у перебігу 
якого він є об’єктом рекламних оголошень, розглядається 
як неоплачена праця, за рахунок якої компанія отримує 
надприбуток [16, с. 636]. але ж на сьогоднішній день 
марксисти ведуть полеміку з приводу вимірювання нема-
теріальної праці споживачів.

таким чином, суб’єктивні оцінки корисності товарів 
не є результатом пасивного споживача, що оцінює товар, 
це результат споживача-працівника, який продукує зна-
чення товарів, праця якого створює вартість (у даному 
випадку саме вартість бренду). сучасний процес вироб-
ництва такого роду і. Фонтенелль визначає в наступ-
ній тезі: «... кордони між працею та споживанням стер-
лися...» [15, с. 644].

Якщо маркетологи визначають вартість 
суб’єктивістським чином як процес перетворення цін-
ностей (думок, суджень, відносин споживачів до бренду), 
то марксисти розуміють вартість об’єктивно як сус-
пільно-необхідний час на виробництво товарів. у марке-
тологів преміальна ціна на товари встановлюється з при-
чини лояльного ставлення клієнтів до компанії, готових 
платити вищу ціну за товар, який є брендом, ніж за ана-
логічний товар без бренду. таким чином, додаткова вар-
тість, що міститься в преміальній ціні, дає можливість 
компаніям отримувати надприбутки, накопичуючи капі-
тал бренду. Марксисти пояснюють природу преміальної 
ціни та надприбутків наявністю додаткової вартості як 
результату неоплаченої праці споживачів. додаткова 
вартість, що утворилася у сфері обігу як результат нео-
плаченої праці споживачів, і формує преміальну ціну. 
виходячи з даної ситуації, вартість бренду розуміється 

як результат додаткової неоплаченої праці «армії» лояль-
них споживачів.

на підставі трудової теорії вартості бренду можна 
висловити припущення про формування вартості брен-
дів органічних сільгоспвиробників. зарубіжні агрови-
робники органічної продукції розвивають свої бренди, 
використовуючи певні цінності (здоров’я, охорона навко-
лишнього середовища), які сформувалися у спожива-
чів, й тому при покупці подібної продукції «...споживачі 
хочуть знати ставлення виробників до суспільства та 
природи, про їх дбайливе ставлення до тварин, до того, 
як вони ставляться до своїх працівників» [20, с. 1762]. 
дж. Пеллегріні та Ф. Фарінеллі називають таких спожи-
вачів «ідеологічними», оскільки останні «...мають стиль 
споживання та поведінковий паттерн, що відображає 
культурні орієнтації, націлені на пошук якісної їжі та еко-
логічного благополуччя... для таких покупців органічна 
їжа є символом філософії життя, орієнтованої на увагу до 
збереження власного здоров’я та навколишнього серед-
овища...» [21, с. 970]. таким чином, зарубіжні органічні 
агровиробники використовують автономну працю спожи-
вачів у вигляді підтримки ними здорового способу життя, 
турботу про навколишнє середовище в якості одного із 
джерел вартості своїх брендів [12, c. 13–14].

висновки. сучасній українській науці необхідно 
переосмислити проблему вартості бренду органічних 
агровиробників з точки зору виявлення її джерел. на 
нашу думку, перспективним напрямком є підхід марк-
систів до вимірювання вартості бренду, що враховує всі 
переваги та недоліки маркетингового та фінансового 
підходів й забезпечує об’єктивність у дослідженні та 
вирішенні даної проблеми. Якщо ми залишаємося на 
позиціях, що визначають головним джерелом вартості 
працю, а додаткової вартості бренду неоплачену працю 
споживачів, тоді подальші дослідження необхідно спря-
мувати на виявлення форм такої праці та їх особливос-
тей виходячи із специфіки діяльності агровиробників 
органічної продукції.

таким чином, орієнтуючись на трудову теорію вар-
тості, виникає можливість адекватної сучасної економіч-
ної думки концептуалізації вимірювання вартості бренду 
та управління нею українськими агровиробниками орга-
нічної продукції.
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аннотация. в статье рассматривается проблема определения стоимости бренда. актуализируется вопрос опреде-
ления стоимости бренда как одного из основных инструментов управления предприятиями органической сельскохозяй-
ственной продукции. разбираются основные концепции оценивания стоимости бренда, а именно измерение капитала 
бренда с позиций потребителя (маркетинговый подход), на основе финансовых показателей работы компаний (финан-
совый подход). обозначаются основные проблемы оценки бренда, присущие данным подходам. впервые вводится в 
отечественный научный оборот марксистская концепция определения стоимости бренда. высказана гипотеза о необ-
ходимости разработки концепции определения стоимости бренда украинских агропроизводителей органической про-
дукции на основе марксистской методологии.

ключевые слова: капитал бренда, стоимость бренда, труд, оценка, управление, органическая агропродукция.
Summary. The main concern of this article is the problem of determining the value of the brand. Author explores the issue 

of determining the value of a brand as one of the important management tools of organic agricultural products enterprises. The 
basic theories of estimating brand value and it is the measurement of brand equity from the standpoint of the consumer (market-
ing approach) and based on the financial performance of the companies (financial approach) are analyzed. It is a basic problem 
of brand evaluation inherent in this approach is found. Marxist conception of determination the value of the brand is introduced 
in the domestic scientific space at first. A hypothesis about the necessity to develop the estimation of the cost of brand Ukrainian 
organic agricultural producers on the basis of Marxist methodology is offered.

Key words: brand equity, brand cost, value, labour, estimation, management, organic agricultural products.
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рееМіграціЯ внутріШньо переМіЩениХ осіБ Як складова МеХаніЗМу 
відтвореннЯ соціально-еконоМічного потенціалу 

THE REPATRIATION OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS AS A COMPONENT  
OF THE REPRODUCTION MECHANISM OF SOCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL 

анотація. Міграція населення в україні є найважливішим процесом, що впливає на соціально-економічний розви-
ток регіонів та країни в цілому. унаслідок соціально-економічних, політичних умов розселення населення по території 
країни є вкрай нерівномірним. найбільша частка внутрішньо переміщених осіб походить зі східної частини країни, 
тому важливо приділити увагу рееміграції внутрішньо переміщених осіб як складової механізму відтворення соціаль-
но-економічного потенціалу в умовах інтеграції економіки луганської області. територіальна мобільність населення є 
фактором сталого розвитку економіки регіонів, найважливішим засобом раціоналізації використання трудових ресурсів 
та підвищення продуктивності суспільної праці не тільки в окремих регіонах, але й у масштабі всієї країни.

ключові слова: рееміграція населення, внутрішньо переміщені особи, демографічна структура, соціально-еконо-
мічний потенціал, регулювання міграційних процесів.

вступ та постановка проблеми. регулювання мігра-
ційних процесів в умовах інтеграції економіки луганської 
області має проблему недостатнього запасу людського 
капіталу, адже нараховується велика кількість внутріш-
ньо переміщених осіб по всім областям україни, мігра-
ційні процеси відіграють виключно важливу роль як у 
соціально-економічному, так і суспільно-політичному 
житті країни, регіонів, а міграційна політика є одним із 
найважливіших напрямів державної політики. Міграція за 
останні роки стала все більше сприйматися не тільки як 
проблема, але й як фактор, що формує пропозицію робо-
чої сили на регіональному ринку праці. у цій своїй якості 
вона справляє помітний вплив на соціально-економічний 
і демографічний розвиток регіону. необхідною умовою 
соціально-економічного розвитку будь-якого регіону є 
якомога більш повний облік специфічних регіональних 
факторів, у числі яких значне місце відводиться міграції 
населення. регіональна економіка повинна досліджувати 
проблеми не тільки розміщення і територіальної орга-
нізації виробництва, але й соціально-економічні умови 
життя в регіоні. тому поряд з питаннями планування і 
управління промисловістю, транспортом, будівництвом, 
сільським господарством і соціальною інфраструктурою 
зростає актуальність питань дослідження і регулювання 
процесів відтворення та формування населення, а також 
окремо значущою міграційною складовою демографічної 
ситуації в регіоні. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. теоретичні 
та методологічні дослідження з вивчення особливостей 
міграційних процесів проводяться багатьма вітчизняними 
вченими. у.Я. садова і р.р. рісна [1] визначають реемі-
грацію як механізм соціальної політики у справах вну-
трішньо переміщених осіб в україни. Ю.с. рогозян [2] 
та в.і. надрага [3] приділяють увагу міграції в контексті 
активізації підприємницької діяльності та концепції «сус-
пільства розвитку». е.а. дубик [4] виділяє міграцію як 
варіацію інвестиційного вкладу в економіку. для аналізу 

проблем внутрішньо переміщених осіб була проведена 
міжнародна науково-практична конференція «внутріш-
ньо переміщені особи в україні: реалії та можливості» [5], 
були надані рекомендації щодо даної проблеми.

незважаючи на велику кількість наукових досліджень 
і публікацій, присвячених внутрішній міграції населення 
україни, недостатньо уваги приділено питанню реемігра-
ції внутрішньо переміщених осіб як складової механізму 
відтворення соціально-економічного потенціалу в умовах 
інтеграції економіки луганської області.

Метою даної роботи є виділення основних складових 
механізму відтворення соціально-економічного потенці-
алу в умовах інтеграції економіки луганської області, а 
саме рееміграції внутрішньо переміщених осіб.

результати дослідження. такого масштабного виму-
шеного переміщення населення, яке відбулось в україні 
останнім часом, Європа не зазнавала з 1943 р. [5, с. 175]. 
відсутність реальних перспектив щодо припинення бойо-
вих дій та швидкого відновлення контролю держави над 
усіма територіями матиме наслідком подальше збіль-
шення масштабів внутрішньої міграції населення.

основні виклики, пов’язані з вимушеним переміщен-
ням громадян, виявляються у зростанні навантаження на 
локальних ринках праці, існуванні проблем розміщення, 
працевлаштування, медичного обслуговування, психо-
логічної реабілітації, доступу до освіти, культурної та 
соціальної реінтеграції тощо [5, с. 175]. уряд україни 
вживає окремих заходів щодо вирішення проблем виму-
шено переміщених осіб, багато зусиль докладають волон-
тери, благодійні організації та окремі громадяни. однак 
реалізація термінових заходів і приватних ініціатив не 
має необхідного потенціалу для комплексної підтримки 
у середньостроковій перспективі внутрішньої міграції 
населення з тимчасово не контрольованих україною тери-
торій донецької та луганської областей і ар крим.

Масштабна вимушена внутрішня міграція населення 
має значний позитивний потенціал соціально-економічного 
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та гуманітарного розвитку україни у середньо- і довгостро-
ковій перспективі, пов’язаний зі структурними зрушеннями 
в економіці, зміною схем розселення та розвитком інфра-
структури, формуванням якісно нового людського потенці-
алу, соціальною, культурною та національною інтеграцією 
українського суспільства. досягнення цих цілей загалом 
відповідає обраній траєкторії європейської інтеграції, що 
визначена угодою про асоціацію між україною та Єс.

нині в україні передумовою рееміграції внутрішньо 
переміщених осіб у регіон попереднього проживання є 
проведення активної, цілеспрямованої державної полі-
тики, що передбачає відновлення та реструктуризацію 
економіки, ефективне управління та вирішення комплексу 
соціальних і культурно-гуманітарних проблем населення.

Механізм відтворення соціально-економічного потен-
ціалу в умовах інтеграції економіки луганської області, 
рееміграції населення зокрема, має здійснюватись пара-
лельно на різних рівнях територіальної організації сус-
пільства, щоб окремі утворення не втратили своїх регіо-
нальних переваг соціально-економічного розвитку.

загальна кількість зареєстрованих переселенців на 
території україни – понад 1,6 млн. осіб. таку інфор-
мацію станом на грудень 2015 р. надало Міністерство 
соціальної політики на запит громадської організації 
«Фундація.101» [6]. із них 38,6% припадає на підконтр-
ольні україні території донецької області. на другому 
місці вільна луганщина – 14,8%. третє місце посідає 
Харківська область, де зареєстровано 12,6%. столиця на 

четвертому місці – 7,3%. запорізька область 
знаходиться на п’ятому – 6,9%, дніпропе-
тровська обіймає шосту позицію – 4,7%. 
Близько 15% розподілилось по решті регіонів 
україни (рис. 1).

на основі наведених даних по країні можна 
сформувати механізм відтворення соціально-
економічного потенціалу. а у подальшому – 
пристосувати до умов інтеграції економіки 
луганської області.

Міграція призводить до зміни демогра-
фічної структури населення і в районах висе-
лення, і в районах переселення мігрантів. 
оскільки найбільш рухливою частиною насе-
лення є особи працездатного віку, і передусім 
молодь, то в регіонах-донорах скорочуються 
темпи приросту населення, і не тільки за раху-
нок відтоку, але й за рахунок скорочення при-
родного приросту, старіння населення. у регі-
онах значного припливу мігрантів населення 
зростає більш високими темпами, формується 
специфічна вікова структура, в якій частка 
жителів працездатного віку, особливо моло-
діжних груп, значно вище середніх показ-
ників. окрім того, через більшу міграційну 
рухливість чоловічій частини населення від-
бувається маскулінізація районів масового 
припливу мігрантів. 

демографічні наслідки міграції виявля-
ються в процесах, що визначають рівень від-

творення населення, а саме в про-
цесах народжуваності і смертності. 
насамперед міграція впливає на 
народжуваність. Можна виділити 
кілька напрямків такого впливу. 

1. Міграція змінює статевовікову 
структуру населення різних регіонів, 
що повинно позначатися на шлюб-
ності і, відповідно, народжуваності 
як у місцях викривлення нормальної 
структури, так і по країні в цілому.

2. на переселенців діють умови 
життя в місцях переселення, а також 
прийняті норми демографічної пове-
дінки.

3. самі переселенці переносять 
певні норми демографічної пове-
дінки, системи цінностей і т. д., що 
відображається, ймовірно, на пове-
дінці населення місць вселення. 

зміна рівня смертності в резуль-
таті міграції може бути наслідком 
наступних причин:

рис. 1. розподілення внутрішньо переміщених осіб  
по областям україни

Джерело: узагальнено автором на основі [6]

рис. 2. Механізм відтворення соціально-економічного потенціалу
Джерело: розроблено автором
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1. зміна умов існування переселенців, у результаті 
чого можуть змінитися стан їх здоров’я і рівень смерт-
ності; ці зміни можуть бути спрямовані як у бік погір-
шення стану здоров’я, так і в бік поліпшення. 

2. вплив контингентів переселенців на стан здоров’я 
старожилів. 

Під впливом міграції змінюються соціальна струк-
тура, етнічний склад, розміщення і розселення населення. 

сучасні міграції являють собою складний соціально-
економічний процес і мають свої плюси і мінуси. Міграції 
тісно пов’язані з рівнем розвитку продуктивних сил та 
їх розміщенням у різних областях. високий рівень рух-
ливості населення забезпечує більш повне використання 
робочої сили, перерозподіл її між індустріальними цен-
трами і територіями, сприяючи економічному прогресу. 

Перерозподіл населення між селом та містом, концен-
трація людей у містах, насамперед великих, реалізується 
за допомогою міграції населення.

наслідки міграції сільського населення мають як пози-
тивні, так і негативні сторони. до позитивної сторони 
можна віднести більш повне використання соціального 
і трудового потенціалу населення, зростання ефектив-
ності праці, підвищення соціального статусу, політичний 
і духовний розвиток, розвиток науково-технічного про-
гресу в усіх галузях народного господарства. 

в україні в умовах соціально-економічної та політичної 
напруги, дефіциту часу та фінансових ресурсів для вирі-

шення проблем внутрішньо перемішених осіб необхідним 
є формування та впровадження активної та цілеспрямо-
ваної державної політики україни одразу у двох напря-
мах [1, с. 61] – стимулювання довготермінової інтеграції 
внутрішньо перемішених осіб у приймаючий соціум і від-
термінована у часі рееміграція в регіон попереднього про-
живання. ключовим елементом рееміграції внутрішньо 
перемішених осіб є працевлаштування на регіональному 
ринку праці, що в умовах зруйнованої інфраструктури 
луганської області набуває особливої актуальності.

висновки. Міграція, будучи протягом останніх років 
одним із важливих компонентів формування населення 
регіонів україни, одночасно виступає як рушійний чин-
ник розвитку соціально-економічних процесів. це один 
із найбільш динамічних процесів, який гостро реагує на 
політичні, економічні і соціальні зміни у суспільстві, під 
впливом яких він змінює свої тенденції швидше, ніж інші 
компоненти суспільного життя і, зокрема, демографію. 
таким чином, рееміграція внутрішньо переміщених осіб 
може виступати складовою механізму відтворення соці-
ально-економічного потенціалу в умовах інтеграції еконо-
міки луганської області. за умови комплексного підходу 
до вивчення процесу рееміграції, стратегічного бачення її 
ролі у вирішенні проблем внутрішньо переміщених осіб 
в україні, у відродженні чи розбудові економіки регіонів 
можна розглядати її як додатковий механізм реалізації 
соціальної політики в державі.
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аннотация. Миграция населения в украине является важнейшим процессом, влияющим на ее социально-экономи-
ческое развитие регионов и страны в целом. в стране в результате социально-экономических, политических условий 
расселение населения по территории является крайне неравномерным. наибольшая доля внутренне перемещенных лиц 
происходит из восточной части страны, поэтому важно уделить внимание реэмиграции внутренне перемещенных лиц 
как составляющей механизма воспроизводства социально-экономического потенциала в условиях интеграции экономи-
ки луганской области. территориальная мобильность населения является фактором устойчивого развития экономики 
регионов, важнейшим средством рационализации использования трудовых ресурсов и повышения производительности 
общественного труда не только в отдельных регионах, но и в масштабе всей страны.

ключевые слова: реэмиграция населения, внутренне перемещенные лица, демографическая структура, социально-
экономический потенциал, регулирование миграционных процессов.

Summary. Migration of population in Ukraine is the most important process affecting its socio-economic development of 
regions and the country as a whole. In the country as a result of socio-economic, political context population on the territory is 
extremely uneven. The highest proportion of internally displaced persons originates from the Eastern part of the country, so it is 
important to pay attention to the re-emigration of internally displaced persons as a component of the mechanism of reproduction 
of social and economic potential in terms of integration of economy of the Lugansk region. Territorial mobility of population is 
a factor of sustainable development of regional economy, the most important means of rationalizing the use of labour resources 
and increase of productivity of social labour not only in individual regions, but also in the whole country.

Key words: remigration of the population, internally displaced persons, demographic structure, socio-economic potential, 
regulation of migration processes.
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анотація. стаття присвячена проблематиці транскордонного поширення екологічних ризиків і загроз на терито-
рії західних регіонів україни (волинської, львівської, закарпатської, івано-Франківської та чернівецької областей). 
розкрито компонентний склад екологічної та природно-техногенної небезпеки для обраних регіонів. Проаналізовано 
напрями розповсюдження основних видів небезпеки як по території україни, так і у зворотному напрямі, до країн Єс. 
визначено роль міжнародної співпраці щодо превентизації ризиків та загроз. окреслено можливості залучення коштів 
міжнародних структурних фондів (у даному випадку – Cohesion Fund) для інвестування екологічних проектів.

ключові слова: екологічна і природно-техногенна безпека, ризики, загрози, транскордонні території, міжнародна 
співпраця, структурні фонди.

вступ та постановка проблеми. за сучасних умов 
глобалізації та регіоналізації світових еколого-економіч-
них відносин підвищується і роль регіональних утворень 
окремих держав, особливо щодо спільного вирішення 
транскордонних проблем стану навколишнього природ-
ного середовища, шляхом використання різних організа-
ційно-економічних механізмів та інструментів. оскільки 
проблеми в екологічній сфері накопичувалися протягом 
тривалого часу, для захисту населення і території недо-
статньо боротися із наслідками забруднення. вирішення 
цього питання лежить у площині превентизації ризиків та 
загроз, що вимагає значних інвестиційних, організаційно-
економічних, технічних та ін. витрат [1]. варто брати до 
уваги і той факт, що нині україна є учасником понад 70 
міжнародних угод і конвенцій, виконання яких вимагає 
також обміну інформацією щодо стану навколишнього 
середовища та прогнозування його змін. тому створення, 
функціонування та подальший розвиток національної 
системи запобігання екологічного забруднення, моніто-
рингу стану території та прогнозування ризиків і загроз 
має здійснюватися з урахуванням світових вимог.

аналіз останніх досліджень і публікацій. різні 
аспекти деструктивного впливу соціоекономічної діяль-
ності на екологію суміжних територій розкривалися в 
роботах с. вихриста [1], н. Павліхи [2], в. сабадаша [3]. 
Ґрунтовний аналіз умов поширення транскордонних 
ризиків і загроз екологічного характеру представлено у 
монографіях за ред. М. Хвесика [4; 5]. Проте механізми 
превентизації ризиків і загроз, а також спільна робота при-
кордонних регіонів у цьому напрямі потребують додатко-
вих досліджень, особливо з огляду на входження україни 
до єдиного організаційно-економічного простору Європи, 

де певна роль у фінансуванні вищезазначеної проблема-
тики належить структурним фондам.

Метою статті є проведення еколого-економічного 
аналізу умов поширення транскордонних загроз і ризи-
ків навколишньому природному середовищу на території 
західних регіонів україни та визначення напрямів їх пре-
вентизації.

результати дослідження. волинська, львівська, 
закарпатська, івано-Франківська та чернівецька області 
межують на заході із низкою країн Єс та перебувають 
у зоні поширення транскордонних екологічних та при-
родно-техногенних загроз і ризиків [6; 7; 8]. у регіональ-
ному розрізі потенційну техногенно-екологічну загрозу 
для Чернівецької області становлять карстові процеси, 
активізація яких на території румунії здатна спровокувати 
прискорення аналогічних процесів у дністровсько-Прут-
ському міжріччі. через неефективно працюючі очисні 
споруди в містах новоселиця, сторожинець, глибока, 
вижниця, сокиряни, стічні води потрапляють у транскор-
донні річки черемош, сірет і дністер. на стан атмосфер-
ного повітря області значно впливають транскордонні 
перенесення шкідливих речовин із країн центральної 
Європи, однак відсутність мережі постів контролю не дає 
можливості реально оцінити величину впливу транскор-
донних забруднень до загальної оцінки стану атмосфер-
ного повітря області. вплив підприємств сусідніх держав 
румунії та Молдови мінімізований у зв’язку з відсутністю 
таких у прикордонній зоні зазначених країн. цьому також 
сприяє переважання на території області рози північних 
вітрів. для покращення ситуації та попередження тран-
скордонних загроз, на території області активно запро-
ваджуються процеси та механізми щодо підвищення 
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екологічної складової конкурентоспроможності регі-
ону (переважно розуміючи під цим процес поступового 
і послідовного впровадження систем технологічних, 
управлінських та інших рішень, які дають змогу підви-
щувати ефективність використання природних ресурсів і 
умов поряд з покращенням або збереженням якості при-
родного середовища). це одна із головних вимог сучас-
ності в умовах глобальної екологічної кризи, особливо 
для транскордонних територій.

транскордонні ризики і загрози для Івано-Франків-
ської області становлять переноси із катовіце (30 тис. т 
сульфатної сірки, 20 – амонійного азоту, 10 – нітратного 
азоту), а разом з ними велика кількість інших хімічних 
елементів щорічно. за даними Міжнародного союзу охо-
рони природи і природних ресурсів, західний метеоро-
логічний центр (осло, норвегія) неодноразово надавав 
інформацію, що з території Польщі в україну щорічно 
переноситься і випадає 691 тис. т діоксид у сірки, а у зво-
ротному напрямі переноситься 215 тис. т, тобто баланс 
взаємних забруднень не на нашу користь. також на стан 
атмосферного повітря області значно впливають тран-
скордонні перенесення шкідливих речовин з країн цен-
тральної Європи, однак відсутність мережі постів укра-
їнського контролю не дає можливості реально оцінити 
величину впливу транскордонних забруднень до загаль-
ної оцінки стану атмосферного повітря.

водночас низка екологічних проблем івано-Франків-
ської область становить загрозу транскордонного харак-
теру для суміжних територій Єс. незважаючи на те, що 
протягом 2010–2012 рр. із держбюджету було виділено 
біля мільярда гривень на покращення ситуації на терито-
рії міста калуш та прилеглих територій, екологічна ситу-
ація постійно погіршується, наближається до межі виник-
нення транскордонної екологічної катастрофи, у тому 
числі – через забруднення р. дністер.

для Волинської області потенційно можливими дже-
релами техногенно-екологічної транскордонної загрози 
можуть бути хімічні підприємства Польщі: азотний, газопе-
реробний комбінати в м. Пулави; сірчанокислотний-супер-
фосфатний завод у Махуві (поблизу м. тарнобжег); група 
підприємств коксохімічного виробництва у верховній сіле-
зії (міста Хожув, Битом, зарже, кандзежин). Як прикордон-
ний регіон волинь приймає на себе транскордонний перенос 
забруднюючих речовин і похідних від них – кислих опадів із 
заходу і сходу; напруженим тут є транзит автотранспорту, 
що додатково забруднює повітря. волинським гідромете-
оцентром протягом 16 років проводяться спостереження 
за програмою транскордонного переносу на метеостанції 
«світязь». щороку, згідно зі спостереженнями, фіксується  
до 5-7 випадків перевищень гдк по діоксиду азоту.

Закарпаття – один із найбільш чистих регіонів укра-
їни. однак останніми роками вкрай часто потерпає від ава-
рій та шкідливих викидів промисловості румунії, у першу 
чергу негативний вплив транскордонного забруднення 
відчуває на собі головна водна артерія закарпаття – тиса. 
особливе занепокоєння українських експертів, точку зору 
яких підтримують і угорські фахівці, викликає подальше 
використання ціанідів на золотодобувному австралійсько-
канадсько-румунському сП Gabriel Resources (комплекс 
поверхневих золотодобувних копалень у гірській зоні 
рошія Монтане, басейн р. тиса). у свою чергу води тиси 
забруднюють дунай, а, отже, і всю Європу. для закарпаття 
особливо болючою проблемою є також забруднення річок 
побутовими відходами. також на негативний екологічний 
стан закарпатської області впливають нафтохімічний завод 
в м. вояні, що технологічно пов’язаний з заводом «Хемко» 
в м. стражське (виробництво азотних добрив і синтетич-

них матеріалів). з даними підприємствами тісно кооперу-
ється і завод «Хемлон» у м. гуменне (виробництво син-
тетичного волокна). значну потенційну небезпеку також 
являють хімічні підприємства румунії: комбінат мінераль-
них добрив у м. рознов, комбінат синтетичного каучуку і 
нафтопереробний комбінат у георге-георгіу-деж, завод 
свинцевих білил у Бая-Маре, завод хлоросодових продук-
тів у м. Борзешть, завод хімволокна в Яссах, група підпри-
ємств у центральній трансільванії на основі переродки 
калійної і кам’яної солі, комбінат комплексних добрив в 
турну-Мегуреле, завод органічних барвників у м. кодля.

щодо Львівської області, то, за даними обласного 
центру з гідрометеорології, протягом року відбирається до 
400 проб для визначення вмісту діоксиду сірки та діоксиду 
азоту у атмосферному повітрі транскордонних перено-
сів. точка спостереження для визначення забруднення по 
транскордонному переносу знаходиться у м. рава-руська. 
за останній рік спостережень виявлені перевищення гдк 
по діоксиду азоту у 52 пробах. також зафіксовано нео-
дноразово скид неочищених стічних вод з очисних спо-
руд в басейни транскордонних річок (дністер, сян, зах. 
Буг). аналогічні процеси фіксуються на прикордонних 
територіях Польщі та Молдови. джерелом техногенно-
екологічних загроз у регіоні є транскордонні нафто- й 
газопродуктопроводи, підземні сховища газу, родовища 
корисних копалин. так, на львівщині розробляються три 
небезпечні у транскордонному аспекті родовища – коха-
нівське (нафтове), та Хідновицьке і свидницьке (газові). 
Може мати негативні транскордонні наслідки рекультива-
ція Яворівського кар‘єру дгХП «сірка». зоною підвище-
ної небезпеки є ділянки області, де проходять магістральні 
нафтопроводи Філії Мн «дружба» ват «укртранснафта», 
продуктопровід дП «Прикарпатзахідтранс», газопровід 
високого тиску уренгой–Помари–ужгород та газопроводи 
(високого, середнього та низького тиску) уМг «львів-
трансгаз» та Пат «львівгаз». загрозу виникнення велико-
масштабних пожеж створюють 8 компресорних (кам’янка-
Бузька‚ Бібрка, волиця, дашава, Більча-волиця, опари, 
угерсько, комарно-2) та 104 газорозподільних станції, а 
також 3 сховища (стрийське‚ опарське‚ дашавське) під-
земного зберігання газу нак «нафтогаз україни».

нині через накопичені проблеми організаційного 
характеру та системне хронічне недофінансування заходів 
запобігання поширенню забруднення, україна фактично 
втратила важелі впливу на обмеження транскордонних 
загроз і ризиків. Проте ведеться активна робота з апрокси-
мації екологічного законодавства україни, згідно з вимо-
гами директив Єс з охорони навколишнього природного 
середовища. Поряд із «горизонтальними» директивами, 
важливим інструментом регулювання транскордонних 
відносин у сфері запобігання поширенню забруднення 
навколишнього середовища у межах Європи виступає 
Фонд згуртування (The Cohesion Fund) [9]. згідно з його 
статутом, виділяється в цілому 63,4 млрд € для інвесту-
вання проектів за низкою категорій, серед яких:

• підтримка розвитку проектів з низьковуглецевої 
економіки;

• сприяння адаптації до зміни клімату, попередження 
й управління ризиками, у т.ч. інвестиційне заохочення 
проектів для вирішення конкретних ризиків, що забез-
печують стійкість, а також розробка систем аварійного 
управління стихійними лихами;

• збереження та захист навколишнього природного 
середовища і підвищення ефективності використання 
ресурсів шляхом сприяння сталому функціонуванню 
транспорту та усуненню недоліків у ключових мережевих 
інфраструктурах.
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використовуючи в якості головних механізмів інвести-
ційні гранти, субсидії, податкові пільги та компенсації, за 
період 2007–2014 рр. коштами Фонду згуртування було під-
тримано близько 20 програм у 14 країнах Європи. Більшість 
з них були спільного фінансування (разом із ERDF), та сто-
сувалися оптимізації чи розбудови TEN-T та інфраструктури 
всередині країни, з дотриманням вимог охорони навколиш-
нього природного середовища. ефективність та успішність 
освоєння коштів фонду оцінюється за прийнятим набором 
показників, серед яких: показники стану навколишнього 
середовища, розвитку відновлювальної енергетики та зміни 
клімату, стану транспортної мережі. на період 2014–2020 рр. 
Фонд згуртування розрахований на сприяння розвитку та 
оптимізації стану навколишнього природного середовища 
в Болгарії, Хорватії, кіпру, чехії, естонії, греції, угорщини, 
латвії, литви, Мальти, Польщі, Португалії, румунії, словач-
чини та словенії. на жаль, нині україна ще не має юридич-
ної можливості повною мірою скористатися коштами фонду 
для проектів запобігання ризикам та подолання загроз для 
населення і території прикордонних регіонів, навіть при 
умові спільного фінансування транскордонних програм з 
однією із країн Єс. детально проблематика цього напряму 
транскордонного співробітництва розкривається у роботах 
Є. Матвіїшин [10], де автор аналізує причини слабкої актив-
ності громад прикордонних регіонів у реалізації проектів 
запобігання забрудненню навколишнього середовища, або 
подолання його наслідків.

висновки. отже, будь-яка господарська діяльність, 
а особливо та, що здійснюється на суміжних територіях, 
може стати причиною виникнення і поширення екологіч-
них загроз і небезпек. тому у прикордонних регіонах осо-
блива увага при впровадженні різних видів економічної 
діяльності повинна приділятися дотриманню низки прин-
ципів, серед яких запобігання транскордонної шкоди, 
належна обачність, відповідність нормам міжнародного 
екологічного законодавства тощо.

нині україна є потенційним джерелом забруднення 
для територій суміжних держав унаслідок низки еко-
номічних, технічних, технологічних організаційних 
та інших причин. Проте її територія зазнає не менших 
небезпек та загроз від країн Євросоюзу, що межують із 
західними регіонами. організаційно-економічним потен-
ціалом (котрий поки що недоступний для україни) у вирі-
шенні вищезазначених проблем, володіють структурні 
фонди Єс, а особливо – Фонд згуртування, котрий через 
цілу систему механізмів надає інвестиції для подолання 
територіальних диспропорцій, у т.ч. і в екологічній сфері. 
Подальші дослідження у цьому напрямі автор продовжує 
в рамках виконання науково-дослідних робіт за держав-
ним замовленням за темами: «екологічна модернізація 
в системі природно-техногенної та екологічної безпеки 
україни» (др 0114U005281), «державна екологічна 
політика україни в умовах децентралізації влади» (др 
0114U005282).
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аннотация. статья актуализирует проблематику трансграничного распространения экологических рисков и угроз 
на территории западных регионов украины (волынской, львовской, закарпатской, ивано-Франковской и черновицкой 
областей). раскрыт покомпонентный состав экологической и природно-техногенной опасности для избранных реги-
онов. Проанализированы причины распространения основных видов опасности как по территории украины, так и в 
обратном направлении (в страны ес). определена роль международного сотрудничества по превентизации рисков и 
угроз. раскрыты возможности привлечения средств международных структурных фондов (в данном случае – Cohesion 
Fund) для инвестирования экологических проектов.

ключевые слова: экологическая и природно-техногенная безопасность, риски, угрозы, трансграничные террито-
рии, международное сотрудничество, структурные фонды.
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Summary. The paper considers the problems of transboundary spread of environmental risks and threats to the western 
regions of Ukraine (Volyn, Lviv, Zakarpattia, Ivano-Frankivsk and Chernivtsi oblasts). A component structure of environmental 
and natural-technogenic hazard for selected regions is revealed. Analyzed here are directions of the spread of the main types 
of hazards both on the territory of Ukraine and in the opposite direction, towards the EU countries. The paper determines the 
role of international cooperation to prevent risks and threats. Possibilities of attraction of financial resources of the international 
structural funds (in this case – of the Cohesion Fund) to invest environmental projects are outlined.

Key words: environmental and natural-technogenic safety, risks, threats, cross-border territories, international cooperation, 
structural funds.
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деФініціЯ еконоМічного ЗростаннЯ: національний аспект

DEFINITION OF ECONOMIC DEVELOPMENT: NATIONAL ASPECT

анотація. статистичні дані вітчизняної економіки за весь період опублікування показують загальний тренд еконо-
мічної системи країни, який може мати різнобічні наслідки. автор проводить аналіз процесів в економіці незалежної 
україни для визначення певних закономірностей розвитку. Були визначені основні критичні точки цих процесів та 
доведена їх взаємозалежність. автор зробив структурний аналіз макроекономічних складових валового суспільного 
продукту з метою визначення національних особливостей певних деструктивних явищ.

ключові слова: зростання, регулювання, економічне зростання, динаміка, національний продукт, ввП.

постановка проблеми. сучасне регулювання потре-
бує переорієнтації на сприйняття оточуючої дійсності 
в динамічному контексті. у даному випадку ми досить 
часто стикаємося з проблемою, яка в останні роки 
набула уваги під час розгляду суспільного стану й фор-
мування прогнозів щодо його змін в урядових докумен-
тах і досить гостро дебатується на сторінках фахових 
наукових видань і пов’язується з такою категорією, як 
динаміка. на сьогодні застосування терміна «динаміка» 
для опису суспільних явищ не є новиною ні для науки, 
ні для практики. світова спільнота у своїй більшості 
визнає, що людству не потрібне зростання заради зрос-
тання і, більш того, зростання за будь-яку ціну. керую-
чись застереженням, потрібно вести пошук відповіді на 
питання про те, що являє собою суспільний розвиток та 
такі її форми, як зростання та розвиток, якими харак-
теристиками вони описуються, у чому полягає відмін-
ність між ними і які їх параметри слід прийняти в ана-
літиці до уваги, щоб об’єктивно пояснити деструктивні 
аспекти суспільного поступу. сьогоденна актуальність 
проблеми забезпечення балансу між зростанням і роз-
витком зумовлена також потребою в реалізації іннова-
ційної моделі господарювання. це об’єктивно необхід-
ний і неминучий процес на будь-якому етапі розвитку, 

який потребує через складені обставини певного зба-
гачення науки й практики новітніми теоретичними й 
науково-методичними розробками для усунення нагро-
маджених деструктивних явищ. у контексті формування 
об’єктивної конструкції суспільного розвитку потрібно 
задіяти потенціал формування наукових підвалин із мен-
шим компонентно-інструментальним наповненням, але 
більш гнучким. крім того, очевидним є той факт, що для 
адекватної реакції на виклики часу є формування сучас-
них управлінських технологій із наданням необхідного 
для системи управління методичного, інструменталь-
ного та інформаційного забезпечення.

аналіз останніх досліджень і публікацій. загальні 
питання теорії та методології динамічних процесів визна-
чального характеру були обґрунтовані знаними у світі 
вченими-економістами, а саме к. Марксом, к. жюгля-
ром, в. джевонсоном, дж. Б. кларком, р. Харродом, 
дж. М. кейнсом, е. Хансеном, е. домаром, й. Шумпете-
ром та ін. спроби наукового обґрунтування забезпечення 
виробничого та суспільного зростання на різних рівнях 
управління реалізовані в працях таких вітчизняних уче-
них, як в. Базилевич, а. Бутук, а. гальчинський, в. геєць, 
н. гражевська, в. гришкін, н. дєєва, П. Єщенко, о. зай-
цев, г. климко, П. круш, г. лавінський, л. Мельник,  
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с. Мочерний, в. семиноженко, в. тарасевич, л. тимо-
шенко, а. Філіпенко та ін. 

Формулювання цілей статті. нами було поставлено 
завдання визначити характер і рельєфність циклів у 
сучасній економіці україни. оскільки практика неза-
лежного господарювання не є настільки тривалою, щоб 
забезпечити дослідження необхідною статистикою, ми 
вважали за можливе для знаходження максимуму щодо 
випуску товарів та послуг, а також продуктивності сус-
пільної праці зайнятих залучити офіційні звітні дані, опу-
бліковані державним статистичним органом україни за 
радянських часів. наявність дискусійних питань у русі 
до цивілізаційних стандартів життя, а також об’єктивна 
необхідність забезпечення відповідності засобів і спо-
собів вирішення ряду аспектів суспільного розвитку в 
умовах високої невизначеності обумовили розв’язання в 
межах репрезентованого дослідження наукової проблеми, 
яка має народногосподарське значення.

виклад основного матеріалу дослідження. економічну 
динаміку характеризує, перш за все, господарське зрос-
тання, яке визначально відображає рух економічної сис-
теми. воно виявляється в збільшенні реального обсягу 
виробництва продукції. за нашими розрахунками, випуск 
товарів і послуг у 2012 р. не досягнув рівня 1990 р. і ста-
новив лише 90,1% від нього. ці зміни досить незначні 
порівняно з тривалим часовим відрізком. вони не тільки 
не наблизили, а й віддалили від 1990 р. продуктивні мож-
ливості україни на момент розпаду колишнього срср. 
необхідно підкреслити, що процеси безпосередньої реце-
сії щодо випуску товарів і послуг в українській економіці 
реально відбувалися в 1990-1994 рр. та 2008-2009 рр. саме 
в період 1990-1994 рр. випуск товарів і послуг через роз-
рив економічних зв’язків з республіками колишнього срср 
знизився на 36, 3 відсоткових пункти (в.п.) [5, с. 16]. інший 
рецесійний цикл з 2007 по 2009 рр. мав своїм наслідком 
зниження випуску товарів і послуг на 20,4 в.п. порівняно з 
1990 р. Є в цьому і інший методологічний аспект. рецесія 
випуску товарів і послуг у 1990-1994 рр. за ланцюговими 
темпами зростання була настільки сильною, що навіть 
їх зміна на позитивний вектор у 1995-1999 рр. не дозво-
лила припинити зменшення базисних темпів зростання. 
і тільки протягом 2000-2008 рр. випуск товарів і послуг 
зріс на 185,9%, що дозволило досягти рівня у 98,3% від 
рівня 1990 р. [6, с. 16]. у 2009 р. через об’єктивні причини, 
пов’язані зі світовою фінансовою кризою, випуск товарів і 
послуг порівняно з 2008 р. дещо знизився. згідно з даними 
державної служби статистики україни, у 2009 р. випуск 
товарів і послуг становив тільки 79,6% від рівня 1990 р., 
у 2010 р. – 83,7%, у 2011 р. – 89,7%, а у 2012 р. – 90,1% 
[2; 7, с. 14]. статистичні дані щодо випуску товарів і послуг 
у ринкових цінах наведені в табл. 1.

у поясненні рецесійних відрізків економічних змін 
не потрібна глибока та ґрунтовна діагностика. вона оче-
видна й пов’язується з розривом економічних зв’язків, 
призупиненням або повним припиненням економічної 
діяльності тепер уже національними господарюючими 
суб’єктами, зменшенням попиту та відсутністю фінансо-
вих ресурсів для підтримання й зростання виробництва, а 
також інституційними перетвореннями [8, с. 69]. загалом 
упродовж 1990-1994 рр. випуск товарів і послуг в укра-
їні зменшився на 36,3 в.п. Протягом 1990-1999 рр. випуск 
товарів і послуг в україні зменшився на 51,5 в.п. Якщо 
керуватися пороговими параметрами змін, то критичним 
вважається падіння виробництва впродовж п’яти років на 
50,0% [3, с. 242]. Подібний рівень зменшення виробни-
цтва товарів і послуг мав місце на національних теренах 
упродовж більш тривалого проміжку часу.

Перехід з 1994 р. до фази виробничого пожвавлення 
тою часткою суб’єктів господарювання, які вижили у 
фазі економічного спаду, дозволило вже у 2008 р. майже 
досягти рівня 1990 р. Після рецесії 2009 р. впродовж 
наступних трьох років (2010-2012 рр.) темпи зростання 
суспільного виробництва були низькі, що не дозволило 
досягти рівня 1990 р. та 2008 р. водночас дещо уперед-
женою є думка про започаткування на теренах країни з 
1994 р. стійкого економічного зростання.

за час підйому економіки у 1995-2007 рр. система від-
чувала вплив чинників, які штучно сприяли зростанню 
випуску товарів і послуг. Ми маємо на увазі зменшення 
чисельності зайнятого населення. Якщо обсяг випуску 
товарів чи послуг упродовж 1990-2008 рр., з урахуванням 
усієї перипетії подій у цей період, дозволив майже відтво-
рити урешті-решт рівень 1990 р., то кількість зайнятих в 
економіці зменшилася на 17,5% [6, с. 16; 9, с. 354]. Попе-
реджаючи можливі заперечення, хотілося б виокремити 
деякі тенденції в динаміці цих двох макроекономічних 
показників, які не кореспондувалися і, унаслідок цього, 
повною мірою не дають підстав для об’єктивного тлума-
чення характеру змін в економічному зростанні (рецесії) у 
період 1990-2012 рр. (рис. 1). зрозуміло, що процеси змін 
кількості зайнятих стосуються всього того, що розгорта-
лося в україні як складової світогосподарської системи 
загалом. Ми не принижуємо їх значущість щодо впливів 
на зміни в суспільних перетвореннях, проте вони безпо-
середньо не кореспондувалися з управлінськими діями.

 

рис. 1. темпи зростання випуску товарів  
і послуг у 1990-2012 рр.

Якщо дотримуватися зовнішніх проявів і формальних 
уявлень про процеси виробництва, то логічно й несупер-
ечливо пояснити характер його змін можна на тривалому 
проміжку часу, але у взаємозв’язку відносно локаль-
них макрохарактеристик. за аксіоматичною формулою, 
обсяги виробництва визначаються кількістю зайнятих і 
продуктивністю їх праці. наприклад, у великій Британії 
вже наприкінці ХVііі ст. саме підвищення продуктивності 
праці в розрахунку на одного робітника ідентифікувалося 
з економічним зростанням [11, с. 6]. і, що головне, згодом 
це поширилося на континентальну Європу, сШа й інші 
країни. 

відомо, що в колишньому срср на однаковий обсяг 
виробництва для виконання однієї і тієї самої функ-
ції витрачалося у 3 – 4 рази більше праці (чисельності 
робочої сили), ніж у сШа або західноєвропейських 
країнах [4, с. 66]. Ми привертаємо увагу до цього факту 
насамперед через те, що він репрезентує дані, які не 
можна не враховувати на рівні теоретичного аналізу кіль-
кісної складової економічної динаміки. унаслідок оптимі-
заційних дій зі звільнення надлишкової робочої сили не 
викликає сумнівів твердження про спадний характер змін 
щодо чисельності зайнятих в економіці та коливальний – 
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щодо випуску товарів та послуг [10, с. 344]. випуск наці-
онального продукту, безумовно, визначається працею, але 
не безпосередньою кількістю зайнятих, а результатом їх 
створювальної діяльності, тобто продуктивністю суспіль-
ної праці. 

виходячи з розрахунків виокремлених показників, 
репрезентованих у табл. 1, їх абсолютні зміни впродовж 
1991-2012 рр. порівняно з 1990 р. не підпорядковувалися 
лінійним функціям. у певній відповідності до динаміки 
випуску товарів і послуг відбувалися зміни продуктив-
ності суспільної праці, а саме від максимуму у точці 
відліку до мінімального значення з досягненням «дна» 
(у 1997-1998 р. та 2009 р.) і наступного підйому у 2010 – 
2012 рр. наведені роздуми, безумовно, не свідчать про 
певне ігнорування методології встановлення кількості 
зайнятих. за чинними положеннями, категорія зайнятих 
не охоплює виключно тих, хто працює повний робочий 
день, тиждень, місяць та рік. зайнятими дійсно вважа-
ються й ті, хто працював упродовж досліджуваного пері-
оду хоча б одну годину за наймом за винагороду чи без-
коштовно або формально мав робоче місце [10, с. 339]. 
Більш інформативними в цьому контексті є дані щодо 
кількості найманих працівників підприємств, тобто тих 
хто уклав трудовий договір на постійній чи то тимчасовій 
основі. Ми врахували зміни чисельності працюючих і за 
цим показником, але чогось нового для зміни підходів до 
тлумачення динаміки не знайшли.

«коливальний стан економіки, – писав відомий 
дослідник нелінійних процесів Б. ікіс, – є змістом 
циклу» [15, с. 43]. відомо, що в кожному циклічному 
процесі відбувається стрибкоподібно або уповільнено 
зміна параметрів системи від однієї рівноважної точки 
до іншої – від максимальної до мінімальної і навпаки. 
свого часу арістотель наголошував, що «…там, де є 
виникнення і рух, там повинна бути і межа; жоден рух не 
безмежний, кожен має своє завершення» [1, с. 110]. ніби 
більш широко розвиваючи цю думку, відомий американ-
ський соціолог і економіст й. Шумпетер зазначає, що  
«…за кожним «піднесенням» настає «депресія», а за кож-
ною «депресією» – «піднесення» [12, с. 386].

економіко-математична теорія катастроф, вивчаючи 
коливальні процеси, встановлює критичну зону, в межах 
якої можлива біфуркація, тобто період проходження сис-
темою нестійкого стану з дисбалансом того чи іншого 
параметра і множиною варіантів подальшої динаміки. 
у даному випадку мова йде про економічні цикли, які 
визначаються міжкризовим лагом. учені виділяють 
три види економічних циклів, а саме короткі (3-4 роки), 
середні (7-11 років) та довгі (40-60 років). доведено, що в 
економічних змінах трансформаційних етапів домінують 
в основному короткі й подекуди середні цикли, унаслі-
док чого їх називають базисними. Ми не ставили за мету 
визначення цих хвильових процесів як циклічних, з усіма 
необхідними параметрами, типу циклічності і т. ін. для 
пояснення змін цих показників у контексті генерування 
або гальмування економічного зростання достатньо було 
встановлення вектору їх тренду, тобто тенденції розвитку. 
на підтвердження негативної еволюції можна залучити 
дані щодо амплітуди відхилення темпу зростання (змен-
шення) випуску товарів і послуг від фактичного значення. 
на доповнення про виокремлену тенденцію є і тренд кіль-
кості зайнятих в економіці. При цьому темп зменшення 
чисельності зайнятих майже втричі перевершував темп 
рецесії випуску товарів і послуг. 

Між тим було б не зовсім виправданим обмежитися 
отриманими висновками щодо динаміки показника 
випуску товарів і послуг. справа в тому, що показник 

«валового випуску товарів і послуг» відображає загальну 
вартість засобів виробництва і предметів споживання, які 
були створені за певний термін часу й ідентифікуються 
з «валовим суспільним продуктом». його специфікою є 
утримування повторного рахунку вартості предметів праці 
(сировини, матеріалів, палива, енергії тощо) як елементів 
вартості створюваних і використовуваних благ, так і само-
стійних продуктів. Як наслідок, кількісна складова еконо-
мічної динаміки в суспільстві в разі його використання в 
процеси її вимірювання підпорядковується формулі: чим 
більші витрати, чим вища вартість використовуваних у 
виробництві матеріально-сировинних та паливно-енерге-
тичних ресурсів, тим вищі темпи економічного зростання. 
зрозуміло, що виробництво будь-якого товару неможливе 
без використання різного роду ресурсів. у системі наці-
ональних рахунків (снр) вони становлять зміст про-
міжного споживання і ідентифікуються з витратами на 
товари і послуги, які використовуються інституційними 
одиницями (нефінансові та фінансові корпорації, сек-
тор загального державного управління, сектор домаш-
ніх господарств, сектор некомерційних організацій) для 
виробничих потреб (сировина, паливо, енергія, поточний 
ремонт, послуги транспорту, фінансових установ тощо). 
за чинною методологією до складу проміжного спожи-
вання входять також витрати із забезпечення належних 
умов праці та професійної підготовки працівників за 
рахунок коштів підприємств, на купівлю продуктів хар-
чування та медикаментів медичними установами, витрати 
військових формувань на озброєння, харчування й обмун-
дирування, витрати на відрядження, за винятком добових, 
та інші елементи проміжного споживання. Якщо звести 
всі ці складники до одного знаменника, то проміжну про-
дукцію можна уявити як товари й послуги, які в процесі 
виробництва проходять подальшу обробку або прода-
ються й перепродаються кілька разів, перш ніж потрапити 
до кінцевого споживача.

з вищезазначеного випливає, що та частина випуску 
товарів і послуг, яка залишається після вирахування з їх 
загального обсягу проміжного споживання, надає більш 
інформативні, а то й більш реальні дані щодо економіч-
ного зростання. саме вона містить первинні доходи, що 
створюються учасниками виробництва й розподіляються 
між ними. власне, ця різниця є кінцевим результатом 
виробничої діяльності економічних одиниць резидентів 
і нерезидентів (підприємств та домогосподарств) у сфері 
матеріального і нематеріального виробництва, неза-
лежно від національної належності та громадянства, що 
мають центр економічних інтересів на території україни, 
займаються виробничою діяльністю та перебувають на її 
економічній території не менше одного року. для еконо-
міки загалом створюваний дохід визначають як кінцеву 
продукцію, призначену для споживання населенням та 
державою, а також для інвестицій та експорту. сумарна 
оцінка поточного виробництва кінцевих товарів і послуг 
у межах країни за певний термін часу, як відомо, іден-
тифікується з валовим внутрішнім продуктом (ввП). 
у прагненні забезпечити дослідження за генетичною 
концепцією розвитку соціально-економічних систем 
нами були залучені дані щодо проміжного споживання 
та ввП і в період, що передував проголошенню незалеж-
ності нашої держави. Єдине, що накладало при цьому 
певні застереження, так це дещо інша методологія його 
визначення . 

результати розрахунків питомої ваги проміжного спо-
живання та валового внутрішнього продукту в структурі 
випуску товарів і послуг впродовж 1985-2012 рр. подано 
на рис. 2. з нього не важко зробити досить однозначний 
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висновок щодо динаміки часток проміжного споживання і 
ввП, оскільки їх зміни мали порівняно стійкий характер.

рис. 2. динаміка питомої ваги проміжного 
споживання та ввп у випуску товарів і послуг  

в україні у 1985-2012 рр.

Якщо в країні загалом прогресивного характеру набу-
ває питома вага проміжної продукції порівняно з кінцевою, 
то, природно, зменшується споживання і майже призу-
пиняється виробництво. одним із варіантів пожвавлення 
економічної активності в такому випадку є відновлення 
власних виробництв, якщо їх було втрачено за роки рефор-
мування, або становлення імпортозаміщувальних вироб-
ництв. у ситуації, що склалася в економічному просторі 
україни в пострадянський період, подібний захід, на наш 
погляд, майже не сприяв би економічному зростанню. 
справа в тому, що країні потрібні сучасна техніка і техно-
логії для продукування товарів, які відповідають вимогам 
часу. у такій ситуації країна вимушена виокремити з товар-
ної маси, яка виробляється національними продуцентами, 
продукцію, яку реально спроможні й зацікавлені погли-
нути місткі щодо неї ринки розвинених країн. Мова йде 
про експортноорієнтовану модель розвитку, у якій осно-
вним джерелом доходів і економічного зростання є екс-
порт. Проте експортне пожвавлення, як відомо потенційно 
можливе і реально відбувається виключно в окремих галу-
зях, що, урешті-решт, у разі вичерпання економічних вигід 
від нього спричиняє застій. Приблизно подібна ситуація 
має місце в національній економіці, у якій питома вага екс-
порту у ввП становила у 2000 р. близько 45,8%, а у 2010 р. 
знизилася до 37,3%, а у 2012 р. зросла на 1,6 в.п. порівняно 
з 2010 р., але була меншою від реалій 2000 р. на 6,9 в.п.  
із цього приводу можна навести резюме українських фахів-
ців з міжнародних економічних відносин, за яким «…еко-
номічне зростання завдяки експорту не є універсальним і 
не обов’язково може відбуватися у всіх країнах, принаймні 
не завжди». Подібного висновку дійшли й зарубіжні вчені, 
на думку яких зовнішньоторговельна орієнтація не може 
розглядатися як універсальна, оскільки позитивна кореля-
ція між економічним зростанням і експортом має місце за 
умови значного світового попиту.

розгляд проблеми економічного зростання, безумовно, 
не може бути обмеженим національною економікою зага-
лом. остання, як відомо, являє собою народне господар-
ство країни, яке постає як сукупність взаємопов’язаних і 
взаємообумовлених галузей або видів економічної діяль-
ності. вони використовують вироблену продукцію і як 
кінцеву, і як проміжну. Природно, що в такому випадку 
суб’єкти видів економічної діяльності з домінуванням 
проміжного споживання орієнтуються на галузі, які, спо-
живаючи їх продукцію, здатні забезпечити економічне 
зростання. очевидною є проблема осмислення характеру 
змін питомої ваги проміжної та кінцевої продукції у вало-
вому випуску в розрізі галузей (видів економічної діяль-
ності) з метою виокремлення тої чи тих з них, які власне 

й стримували економічне зростання. у такій об’єктивній 
поширеності об’єкта дослідження закономірно вівся 
пошук методологічних можливостей його охоплення за 
умови обмеження діапазону галузей, підгалузей і вироб-
ництв без втрати сутнісних індикаторних характеристик. 
у даному разі ми торкаємося проблеми, яка вирішується 
в україні паралельно з ринково-трансформаційними про-
цесами. Мова йде про структурні перетворення в русі 
світогосподарської тенденції щодо обґрунтування секто-
ральної структури економіки. 

ще наприкінці другої половини ХХ ст. англійський 
економіст к. кларк та французький суспільствознавець 
ж. Фурастьє запропонували в аналітичних цілях поділяти 
економіку на три сектори – первинний, вторинний і тре-
тинний. до первинного сектору вони відносили головним 
чином сільське господарство; до вторинного – промисло-
вість та будівництво; до третинного – сферу послуг [13; 14].  
Будь-яка економіка є конгломератом структурованим у 
різних співвідношеннях кожного з цих секторів. але з 
часом, зі зростанням національного доходу і більш-менш 
повним задоволенням вітальних потреб, має виникнути 
більш посилений попит на послуги й відбутися відповід-
ний секторальний зсув у цьому напрямі. 

у такому самому порядку ранжування проходило 
зростання коефіцієнту співвідношення питомої ваги про-
міжного споживання та ввП у випуску товарів і послуг 
за виключенням сфери послуг. логіка відповідної дина-
міки зростання проміжного споживання цілком природна. 
Будівництво є початком будь-якого виробництва, промис-
ловість насичує будівлі технічними засобами, а сільське 
господарство надає сировину й підтримує життєздатність 
робочої сили. Проте їх вклад у продукування ввП суттєво 
різниться. Якщо зорієнтуватися тільки на ситуацію початку 
2013 р., то питома вага промисловості в загальному обсязі 
ввП перевищувала 26,6%, сільського господарства – 7,7% 
і будівництва – 2,6%. отже, ситуація зі змінами питомої 
ваги проміжного споживання та валової доданої вартості 
в розрізі секторів економіки в контексті забезпечення й 
підтримання економічного зростання є досить критичною 
в промисловості. щоб уявити всю складність проблеми, 
треба підкреслити той факт, що на промисловість припа-
дає більше половини проміжного споживання національної 
економіки. за нашими розрахунками, у 1990 р. промисло-
вість поглинала понад 64,0% усіх матеріально-сировинних 
та паливно-енергетичних ресурсів країни в процесі вироб-
ництва, а на всі інші сектори разом припадало вдвічі менше. 
у наступні роки ситуація змінювалася і, хоча в позитивний 
бік, але не прогнозованим чином. Якщо у 1992 р. ресурсне 
наповнення промислових суб’єктів порівняно з 1990 р. 
зросло на 4,3 в.п., то у 1997 р. знизилося до 51,2%, а у 
2009 р. – до 49,9%. узагалі, за станом на початок 2011 р. 
обсяг проміжного споживання промисловості перевищив 
55,8% від загальнонаціональних матеріальних витрат, а у 
2012 р. набув значення у 51,2%. водночас саме промис-
ловість забезпечувала у 2010 р. понад 63,7% експорту, що 
було тільки на 5,4% менше від рівня 2000 р. у 2012 р. вне-
сок промислового сектору до загального обсягу експорту 
оцінювався вже на рівні 70,0%, тоді як у 2000-2010 рр. екс-
порт галузі був на рівні 80,0%. за загальними даними, екс-
портувалося майже 78,0% легкої промисловості, 65,0% – 
металургійної, 60,0% – машинобудівної і 54,0% хімічної 
промисловості.

спробуємо розглянути таке становище крізь призму 
структури зовнішньої торгівлі товарами та обумовленої 
нею структури промисловості у вихідному щодо економіч-
ного зростання та сучасному становищі. згідно з проведе-
ними розрахунками, у 1990 р. у структурі експорту майже 
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77,7% становили сировина, матеріали й товари народного 
споживання. десять років потому, а саме у 2000 р., сиро-
винна складова експорту знизилася до 44,6%, а у 2010 р. 
знову зросла до 57,8%, а у 2012 р. ще зросла на 20,1 в.п. і це 
за умови, що обсяги продукування промислової продукції у 
2000 р. порівняно з 1990 р. були на 43,0 в.п., у 2010 р. – на 
12,1 в.п., а у 2012 р. – на 7,1 в.п. меншими.

головною статтею експорту була й залишається про-
дукція металургійного комплексу: у 2000 р. її питома вага 
в структурі товарного експорту становила 44,4%, а після 
кризи у 2010 р. – 33,7%, у 2011 р. – 32,3% і у 2012 р. – 
27,5%. виокремлені реалії, безумовно, викликають досить 
суперечливі асоціації, обумовлені експортною політикою 
промислового сегменту економіки. Якщо в 1990 р. базові 
галузі промисловості в її структурі не перевищували 21,0%, 
то у 2000 р. були доведені до 52,2%, а у 2010 р., через про-
блеми попиту на світових ринках, були зведені до 29,9%, у 
2011 р. до 17,1% і у 2012 р. до 18,1%, наближаючись водно-
час до не зовсім прийнятної частки 1990 р.

логічно постає питання: а чи наведені цифри є загроз-
ливо значними? з урахуванням доступної статистики, це 
приблизно втричі більше, аніж у провідних країнах світу. 
так, за офіційними даними у 2005-2008 рр. на металургію 
та оброблення металу в структурі промислового виробни-
цтва німеччини припадало 12,8%, англії – 9,3%, Фран-
ції – 11,3%, Японії – 12,3%, сШа – 10,6%, тоді як в укра-
їні – 23,0 ÷ 23,5%. Якщо врахувати економічну ситуацію 
на світовому ринку 2007-2012 рр., то наведені дані щодо 
розвинених країн, за винятком україни, не могли набути 
тенденції до посилення позицій металургії у структурі 
промислового виробництва. слід підкреслити, що й в 
росії у 2009 р. виробництво продукції металургійного 
комплексу не перевищувало 16,6% від загального обсягу 
реалізації продукції промисловості, а у 2010 р. – 18,4% .

Проблема щодо витратного характеру металургійного 
комплексу і, природно, впливу на питому вагу проміжного 
споживання у валовому випуску товарів і послуг полягає не 
стільки в його значній частці в промисловому виробництві, 
скільки в перебуванні його виробництв у секторі низьких 
технологій. застосовувана технологія в сукупності з органі-
зацією виробничого процесу багато в чому визначає рівень 
виробничих затрат. Більш того, із технологією пов’язують 
не тільки виробничі процеси, а й сукупність науково-тех-
нічних і професійних знань, методів, засобів виробництва, 
нової техніки, які забезпечують перетворення природної 
речовини в продукти широкого використання.

на сьогодні одночасно потенційно можуть існувати і 
взаємодіяти в різних секторах економіки шість техноло-
гічних укладів. відомо, що в україні питома вага п’ятого 
технологічного укладу в 1990 р. становила 6,0%, четвер-
того – 51,0%, третього – 37,0% і нижчого рівня – 6,0%. 
за результатами досліджень фахівців інституту економіки 
та прогнозування нан україни, майже 58,0% випуску 
вітчизняної продукції у 2001 р. забезпечували технології 
3-го технологічного укладу і 38,0% – 4-го технологічного 
укладу. за станом на кінець 2012 р. структурування еко-
номіки за технологічними укладами мало такий вигляд: 
58,0% вироблюваної продукції припадає на третій техно-
логічний уклад, 38,0% – на четвертий, 3,9% – на п’ятий 
і тільки 0,1% на шостий. Проте й це не було б на заваді 
формуванню потенцій до економічного зростання, якби 
кошти, отримані від експортної діяльності, вкладалися 
в модернізаційні проекти в металургійному комплексі з 
метою переведення його активності в систему координат 
5-го і 6-го технологічних укладів. Хоча дослідження цього 
не підтверджують, за даними академіка нан україни 
в. гейця, понад 75% інвестицій вкладається все в той самий 

3-й технологічний уклад і тільки 20,0% – у 4-й; у техно-
логічній частині капіталовкладень на 83,5% теж домінує  
3-й технологічний уклад (до 10,0% – 4-й), чим і визнача-
ються перспективи галузі, промисловості і країни на най-
ближчі 10-15 років.

висновки. Явища матеріального світу, а тим більше 
економічне зростання є надзвичайно складними і багато-
манітними. виокремлення в процесі розгляду економіч-
ної динаміки її стрижнем економічного зростання зали-
шає поза увагою субординовані щодо нього елементи. 
зв’язок між ними й забезпечує сутнісну характеристику 
динамізму. зростання витрат виробництва можна пояс-
нити як переходом до гірших джерел природних багатств, 
так і приведенням цін до їх ринкового рівня. Беззапере-
чним є той факт, що україна здійснювала виробничо-гос-
подарську діяльність за часи перебування в складі колиш-
нього срср за штучно заниженими цінами на сировину, 
паливно-енергетичні ресурси, продукти тощо. в умовах 
технологічної відсталості реального сектору економіки 
взагалі забезпечення економічного зростання більш при-
йнятне для товаровиробників через інфляцію витрат. 
Подібна політика і результати економічного зростання 
ставлять масу питань щодо здатності економіки не тільки 
вирішувати проблему забезпечення потреб населення, а й 
протистояти загрозам порушення стабільної динаміки. на 
наш погляд, небажаний розвиток ситуації з економічним 
зростанням знаходить пояснення в інерції щодо орієнтації 
на зовнішні ринки й майже повне виключення потенціалу 
внутрішнього ринку. з огляду на це аксіоматичне поло-
ження, ми розрахували базові темпи зростання валового 
випуску товарів і послуг та базові темпи змін проміжного 
споживання в період з 1985 по 2012 рр. результати роз-
рахунків для порівняння наведені на рис. 3. 

рис. 3. динаміка темпу зростання випуску товарів  
і послуг та проміжного споживання в україні  

у 1980–2015 рр.

наведені на рис. 3 зміни темпів зростання випуску 
товарів і послуг та проміжного споживання, співвідно-
шення між якими є індикатором економічного зростання, 
дозволяють зробити ряд висновків, перш за все, до про-
голошення незалежності україни економічна динаміка 
характеризувалася перевищенням темпів зростання вало-
вого випуску над темпами зростання проміжного спожи-
вання. такий стан спостерігався і в часи незалежності. 
але він був нетривалим і закінчився вже у 1992 р., коли 
темпи зростання валового випуску зрівнялися з темпами 
зростання проміжного споживання. у наступні роки, 
аж до 2012 р., темпи зростання проміжного споживання 
перевищували темпи зростання валового випуску това-
рів і послуг. у світовій практиці давно використовується 
співвідношення темпів зростання споживання матері-
ально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсів з 
темпами змін продукування товарів і послуг або, як його 
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називають, показник еластичності матеріальних витрат з 
випуску товарної маси. те, що має місце в національній 
економіці, майже від самого початку її виокремлення в 
самостійну систему, пов’язано зі зростанням коефіцієнта 
еластичності матеріальних витрат з випуску товарної 
маси й свідчить про практику марнотратства ресурсів і 
відсутність будь-якої політики з ресурсозбереження. 

отже, можна зробити висновок, що національне 
виробництво стосовно галузей, які забезпечують своєю 
експортною діяльністю імпорт високотехнологічної про-
дукції, неспроможне за одержаними наявними фінан-
совими ресурсами через різні причини задовольнити в 
необхідних обсягах свої ж потреби щодо інноваційного 
відтворення навіть конкретних низькотехнологічних 
виробництв. у секторі високих технологій за імпортом 
україна отримує близько 11,0% продукції інвестиційного 
характеру, тоді як у секторі низьких технологій майже 
50,0%. зрозуміти початки і наслідки цього стану можна 
з урахуванням факту згортання в країнах із розвиненим 
соціально орієнтованим ринковим господарством потуж-
ностей з виробництва такої продукції, як чавун і сталь та 
їх переведення в країни з перехідною економікою і такою, 
що розвивається. ідеться фактично про підштовхуваний 
ззовні рух до стану стабільного економічного відставання 

через купівлю «застарілих» для заходу, але порівняно 
нових для українських товаровиробників металопродук-
ції низьких технологій і надання тим самим їм додаткових 
фінансових ресурсів для модернізації. 

Безумовно, дієздатність галузевої конструкції забез-
печення експортоорієнтованого розвитку треба поставити 
під сумнів через її зорієнтованість не на кінцеву, а на про-
міжну продукцію. висновок очевидний, але ми усвідом-
люємо, що кожен, хто прагне здійснити оцінку соціально-
економічних перетворень і, зокрема, дослідити проблему 
економічного зростання впродовж 1990–2012 рр., не має 
права ставити крапку в цьому питанні.

Фактично аналіз, проведений за рядом індикаторів 
прояву економічного зростання, не дав підстав до тлума-
чення ситуації як такої, що відображає позитивні аспекти 
в цьому сенсі. Ми вбачаємо такою можливістю з позицій 
формування потенціалу забезпечення в майбутньому при-
йнятних і реальних темпів зростання створення відповід-
ної матеріальної основи суспільства. Ми маємо на увазі 
виробниче нагромадження, а саме реконструкцію діючих 
виробництв, оновлення основних засобів, насичення 
виробничої сфери більш продуктивним устаткуванням, 
запровадження новітніх технологій ну і можливості будів-
ництво нових підприємств тощо.
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аннотация. статистические данные отечественной экономики за весь период опубликования показывают общий 
тренд экономической системы страны, который в результате может давать разносторонние результаты в будущем. ав-
тор проводит анализ этих процессов в экономике независимой украины для определения четких закономерностей. 
Были определены основные критические точки этих процессов и доказана их взаимозависимость. автор сделал струк-
турный анализ макроэкономических составляющих валового общественного продукта с целью уточнения националь-
ных особенностей определенных деструктивных явлений.

ключевые слова: развитие, регулирование, экономическое развитие, динамика, национальный продукт, ввП.
Summary. The statistics of the domestic economy for the entire period of the publication show the general trend of the 

economic system of the country, which as a result can provide versatile performance in the future. The author analyzes these 
processes in the economy of independent Ukraine to determine the precise patterns. They identified the main critical points of 
the process and prove their interdependence. The author has made a structural analysis of macro-economic components of the 
gross social product in order to clarify certain national peculiarities destructive phenomena.

Key words: development, regulation, economic development, dynamics, national product, GDP.
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реФорМуваннЯ органіЗаційно-еконоМічного МеХаніЗМу 
поводженнЯ З відХодаМи в украЇні  

в контексті ЄвроінтеграційниХ процесів

REFORM OF ORGANISATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM  
OF WASTE MANAGEMENT IN UKRAINE  

IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESS

анотація. у роботі визначено й обґрунтовано основні напрями реформування організаційно-економічного ме-
ханізму поводження з відходами, враховуючи зміни, пов’язані з підписанням угоди про асоціацію між україною та 
Європейським союзом. це досягається через запропоновані шляхи підвищення дієвості чинних інструментів органі-
заційно-економічного механізму й диверсифікацію інструментарію, перегляд застарілих методологічних та методич-
них підходів у формуванні окремих інструментів, посилення стимулюючої функції механізму та створення передумов 
для формування системи сталого фінансування сфери поводження з відходами. запропоновано застосування цільових 
комплексів інструментів при вирішенні конкретних завдань щодо поводження з відходами.

ключові слова: організаційно-економічний механізм поводження з відходами, Фонд охорони навколишнього при-
родного середовища, екологічний податок на розміщення відходів, відходи, економічні інструменти, розширена відпо-
відальність виробника.

вступ та постановка проблеми. організаційно-еко-
номічний механізм поводження з відходами, відповідно 
до оцінок, проведених у 2013 р. [1], визначався низь-
кою дієвістю, що проявлялось через незадовільний стан 
фінансування сфери поводження з відходами, наявністю 
так званих «формально діючих» інструментів організа-
ційно-економічного механізму та, власне, станом сфери 
поводження з відходами. Протягом останніх двох років 
ситуація кардинально не змінилась. сфера поводження з 
відходами в україні й досі характеризується нерозвине-
ною інфраструктурою, недостатнім рівнем фінансування, 
а також низьким рівнем виконання завдань, поставлених 
у рамках програмних документів.

у той же час наприкінці 2014 р. україна підпи-
сала угоду про асоціацію, а відтак, взяла на себе низку 
зобов’язань, які має виконати протягом установленого 
терміну. завдання, що постають перед україною, є доволі 
амбіційними й вимагають кардинальної зміни у системі 
управління сферою поводження з відходами.

аналіз останніх досліджень і публікацій. значною 
мірою вітчизняні наукові дослідження присвячені окре-
мим аспектам сфери поводження з відходами, зокрема тео-
ретико-методологічним питанням управління відходами, 
розробці базового інструментарію поводження з ними, а 
також нормативно-правовому й техніко-технологічному 
забезпеченню, які висвітлені у наукових роботах Брат-
чикова в.г., виговської г.П., гомелі М.д., гороха М.П., 
горлицького Б.о., ігнатенка о.П., касімова а.М., край-
нова і.П., кузіна о.к., Міщенка в.с., радовенчика в.М., 
Харічкова с.к., Хижнякової н.о., вілсона д., Мюррея р., 
Поу с. Питання вдосконалення організаційно-економіч-

ного механізму поводження з відходами розглядались у 
роботах Міщенка в.с., виговської г.П., зокрема, в аспекті 
вторинного ресурсокористування – Маковецької Ю.М. 
власне, проблематика щодо вимог, які має виконати укра-
їна у зв’язку із підписанням угоди про асоціацію з Єс 
та змін стосовно окремих видів відходів, піднімається в 
комплексному дослідженні, проведеному науковцями ду 
«інститут економіки природокористування та сталого 
розвитку нан україни» [2].

на разі невирішеним залишається питання комплек-
сного підходу до реформування організаційно-еконо-
мічного механізму з урахуванням вимог у рамках імп-
лементації директив Єс щодо поводження з відходами 
(директиви 2008/98/Єс про відходи, директиви 1999/31/
Єс про захоронення відходів та директиви 2006/21/Єс 
про управління відходами видобувної промисловості).

 Метою даної роботи є визначення й обґрунтування 
основних напрямів реформування організаційно-еконо-
мічного механізму поводження з відходами з урахуванням 
змін, пов’язаних з підписанням угоди про асоціацію між 
україною та Єс.

результати дослідження. у рамках формування діє-
вої системи управління у сфері поводження з відходами, 
з одного боку, постає завдання з підвищення дієвості 
вже існуючого інструментарію, з іншого – упровадження 
тих інструментів, які забезпечать ефективне виконання 
завдань, установлених у рамках імплементації директив 
Єс щодо відходів. установлення нових та удосконалення 
діючих інструментів повинно узгоджуватись із планами 
дій з апроксимації директив Єс [3]. зокрема, першим 
кроком має бути доопрацювання нової редакції закону 
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україни «Про відходи», прийняття нового класифікацій-
ного переліку відходів (гармонізованого з Listofwaste) та 
порядку віднесення відходів до категорії небезпечних, а 
вже потім реформування ставок екологічного податку 
на розміщення відходів. установленню нових методик із 
формування плати за захоронення відходів має переду-
вати класифікація цих полігонів та внесення змін до дБн 
щодо їх будівництва тощо.

Серед шляхів підвищення дієвості чинного інструмен-
тарію доцільно виділити наступні.

Реформування ставок екологічного податку. на 
сучасному етапі екологічний податок на розміщення 
відходів залишається основним інструментом організа-
ційно-економічного механізму поводження з відходами. 
Методологічно він покликаний забезпечити переведення 
екстернальних витрат суб’єктів господарської діяльності 
через негативні впливи до інтернальних, однак на прак-
тиці відповідне «переведення» відбувається не в повній 
мірі. 

на основі узагальнення закордонного досвіду було 
запропоновано встановлення ставок за методологічним 
підходом, відповідно до якого використовується інвести-
ційний критерій, що базується на вартості створення інф-
раструктурних об’єктів поводження з відходами. вико-
ристовуючи цей підхід, отримано нові розміри ставок 
екологічного податку на розміщення відходів, урахову-
ючи відповідні співвідношення за класами їх небезпеки, 
що відповідали б закордонній практиці [4].

у контексті імплементації директиви 2008/98/Єс 
передбачається перехід від загальноприйнятих в україні 
чотирьох класів небезпеки відходів до трьох категорій їх 
небезпечності (інертні, безпечні та небезпечні), що уне-
можливить установлення ставок екологічного податку 
за старими принципами. відтак, як можливий варіант 
реформування ставок екологічного податку доцільно 
розглядати їх установлення за списочним принципом. 
Мається на увазі прив’язка ставок до класифікаційного 
переліку відходів (який має затвердити україна), гармо-
нізованого з європейським List of waste. Подібна система 
працює в інших зарубіжних країнах, зокрема в Польщі, 
де встановлено диференційовані ставки податку (усього 
10–15 груп), які розподілені на близько 800 позицій Пере-
ліку відходів.

на сьогодні підхід встановлення ставок за списочним 
принципом для впровадження його в україні вимагає 
більш детального вивчення. однак узагальнення закор-
донного досвіду дозволяє зазначити, що перехід на таку 
систему має призвести до суттєвого збільшення обсягів 
надходжень.

Перегляд порядку формування тарифів за послуги із 
поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ). 
чинний на сьогодні порядок формування тарифів на 
послуги із поводження з тПв не дає можливості враху-
вати європейський принцип «повного покриття витрат», 
за яким, зокрема, до тарифу на захоронення мають вклю-
чатись витрати на проектування, будівництво, експлуата-
цію, закриття (рекультивацію) полігону та догляд за ним 
протягом наступних 30 років. в україні зростання тарифів 
протягом багатьох років штучно стримується, що призво-
дить до погіршення якості надання послуг із поводження 

з тПв, уповільненого запровадженням роздільного зби-
рання відходів та консервування екологонебезпечного 
стану більшості полігонів.

доцільно визначити у діючому Порядку (Постанова 
кабінету Міністрів україни № 1010 від 26.07.2006 р.) 
обов’язкове включення до тарифу на захоронення відхо-
дів витрат на закриття (рекультивацію) полігону та догляд 
за ним протягом наступних років. доповненням до про-
цедури тарифоутворення має стати встановлення меха-
нізму накопичення на рахунках підприємств або інших 
спеціальних рахунках «фінансового еквіваленту» на 
рекультивацію та догляд за полігоном. для підприємств-
перевізників з метою прискорення оновлення парку спе-
цавтотранспорту, контейнерного парку, запровадження 
роздільного збирання відходів доцільно у вигляді експе-
рименту на період трьох років запровадити обов’язкове 
включення до тарифу інвестиційної складової з урахуван-
ням інфляційного чинника. При цьому потрібно встано-
вити жорсткий контроль виконання запланованих інвес-
тиційних заходів. 

Перегляд штрафних санкцій. законодавством україни 
передбачено фінансову відповідальність за порушення 
вимог природоохоронного законодавства у сфері пово-
дження з відходами у вигляді штрафних санкцій (ст. 82-1–
82-8 кодексу україни «Про адміністративні правопору-
шення»). їх базова функція полягає у спонуканні суб’єкта 
господарювання до уникнення порушень під час ведення 
господарської діяльності. на сучасному етапі ця функція 
реалізована не повною мірою. концептуально мінімально 
необхідний розмір штрафних санкцій повинен визнача-
тися, виходячи з умови гарантованого вилучення всього 
приросту прибутку, що може бути незаконно отриманий 
підприємствами в результаті невиконання екологічних 
норм. 

у 2010 р. за окремими статтями порушень було збіль-
шено розміри штрафів. Проте встановлені більш жорсткі 
норми не змогли суттєво вплинути на підвищення відпо-
відальності. Порушення вимог природоохоронного зако-
нодавства в україні все ще залишається менш витратним 
варіантом, ніж уникнення такого порушення шляхом 
вжиття необхідних для цього заходів.

основними причинами неефективності штрафних 
санкцій є встановлення розмірів штрафів, базуючись на 
неоподатковуваному мінімумі (нМ), відсутність проце-
дури їх збільшення, ураховуючи інфляційні процеси в 
україні, та недосконалість порядку їх стягнення. з метою 
забезпечення більш ефективного впливу на поведінку 
суб’єктів господарювання необхідно переглянути підходи 
до встановлення розмірів штрафних санкцій. Методоло-
гічною основою підходів при цьому має бути прив’язка 
штрафів до нормативного показника, який би підлягав 
щорічній індексації і дозволяв уникнути девальвації 
штрафних санкцій.

відповідно до проведених досліджень, пропону-
ється розглянути можливість встановлення штрафів у 
прив’язці до ставок екологічного податку на розміщення 
відходів1. Як альтернативний варіант доцільно розгля-
нути прив’язку розміру штрафу до податкової соціаль-
ної пільги, що становить 50% мінімальної заробітної 
плати і постійно переглядається, ураховуючи інфляцій-
ний чинник. за третім запропонованим автором підхо-
дом штрафні санкції можуть встановлюватись виходячи 
із розміру нМ, але виключно за умови його перегляду в 
бік збільшення. здійснити це найбільш доцільно шляхом 
індексації діючого нМ (17 грн.), застосовуючи індекс цін 
виробників промислової продукції. у такому випадку на 
початок 2015 р. його розмір мав би становити 195,9 грн. 

1 Подібний підхід практикується, зокрема, в Польщі, де у випадку пору-
шення природоохоронного законодавства стосовно поводження з від-
ходами застосовуються підвищені розміри базових ставок. При цьому 
штраф стягується не за кожний окремий випадок порушення, як в укра-
їні, а за кожну тонну відходів, відносно якої здійснено порушення, та вра-
ховує фактор часу – термін, протягом якого здійснювалось порушення. 
щорічно, одночасно із переглядом нормативів плати за відходи, автома-
тично відбувається перегляд розмірів штрафних санкцій.
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тобто фактичні розміри штрафів (лише за фактором ура-
хування інфляційного чинника) мали б бути збільшені у 
11,5 разів. оскільки найближчим часом перегляд нМ в 
україні не передбачається, необхідно переглянути його 
кратність за всіма статтями порушень. нова кратність нМ 
має відповідати розміру раніше встановлених, але вже 
проіндексованих штрафів (табл. 1). 

таблиця 1
розрахунок розмірів штрафів  
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1 17,0 195,9 12
5 85,0 979,6 58

10 170,0 1959,1 115
15 255,0 2938,7 173
20 340,0 3918,2 230

*виходячи із кодексу «Про адміністративні правопорушення»
Джерело: розраховано автором 

При збільшенні штрафних санкцій відповідно до 
запропонованих підходів альтернатива щодо того, чи 
здійснювати порушення й сплачувати штраф, чи дотри-
муватись вимог природоохоронного законодавства, буде 
частіше вирішуватись на користь останнього. 

Принцип розширеної відповідальності виробника 
(ПРВВ). в україні реалізація даного принципу почалася 
разом зі створенням державної компанії «укрекоресурси» 
й встановленням тарифів на відходи упаковки. у цілому 
така система виявилась недієвою. Паралельно асоціацією 
пакувальників було розроблено законопроект, яким перед-
бачалося створення неприбуткової організації, що мала 
здійснювати збирання й передачу на перероблення від-
ходів тари та пакування. законодавча ініціатива мала на 
меті запровадити два шляхи виконання завдань з утиліза-
ції використаної тари та пакувальних матеріалів: платежі 
за тарифами (до неприбуткової організації) та самостійне 
виконання. однак запропоновані законопроекти мали 
значний недолік – недостатній рівень відповідальності за 
невиконання встановлених цільових показників. спроби 
прийняти закон україни «Про упаковку та відходи упа-
ковки» у 2003, 2009, 2010 та 2014 рр. були невдалими. 

у 2015 р. відмінено Постанову кабінету Міністрів 
україни «Про впровадження системи збирання, заготівлі 
та утилізації відходів як вторинної сировини» № 915 
від 26.07.2001 р. [5]. Фіксувались спроби запровадити 
різні підходи до впровадження Првв щодо відходів 
пакування законопроектами № 1742 від 14.01.2015 р., 
№ 1742-1 від 17.01.2015 р. та № 3198-1, 3199-1, 3200-1 
від 21.10.2015 р. основним завданням цих законопроектів 
було запровадження плати для виробників та імпортерів 
упаковки та товарів в упаковці й подальше спрямування 
отриманих коштів або на впровадження роздільного 
збирання тПв (законопроект № 1742 від 14.01.2015 р.), 
або на компенсацію перероблення тПв (законопроекти 
№ 1742-1 від 17.01.2015 р., № 3198-1, 3199-1 та 3200-1 від 
21.10.2015 р.) без установлення за європейським зразком 
цільових показників із перероблення та утилізації цих від-
ходів упаковки.

найбільш комплексний підхід до впровадження Првв 
запропоновано в рамках групи законопроектів №№ 3198, 
3199 та 3200 від 30.09.2015 р., якими охоплювались не 
лише тара та упаковка, але й ціла група іншої «продук-
ції кінцевого споживання» (оливи, шини, електричне та 
електронне обладнання). однак зазначені законопроекти 
також мають низку недоліків.

на нашу думку, важливим при впровадженні Првв є 
відхід від обмеження щодо створення лише однієї орга-
нізації, що має здійснювати організацію збирання, пере-
роблення й утилізації відходів продукції кінцевого спо-
живання; жорсткі вимоги до створення таких організацій; 
чіткий та прозорий механізм звітування й відповідальності 
(зокрема, фінансової та за невиконання встановлених 
цільових показників з перероблення й утилізації відходів 
продукції кінцевого споживання), а також визначення їх 
статусу як «неприбуткових». у той же час для суб’єктів 
господарювання мають бути встановлені жорсткі санкції 
за невиконання покладених на них зобов’язань. зокрема, 
за досвідом Болгарії такі санкції передбачають сплату 
податку на продукцію. ставки податку є вдесятеро біль-
шими, ніж ставки плати за утилізацію до неприбутко-
вої організації. Податок на продукцію має сплачуватись 
також тими компаніями, які не досягли встановлених 
цільових показників із збирання та перероблення відхо-
дів упаковки у поточному році. тобто цей важіль виконує 
додаткову роль штрафних санкцій. кошти, отримані від 
податку, мають спрямовуватися до муніципалітетів про-
порційно до об’єму роздільно зібраних та відсортованих 
відходів пакування у них.

Дозвільна система. на сьогодні це питання залиша-
ється одним з найбільш гострих. Починаючи з 2014 р. у 
законодавстві україни з’явилась прогалина. одночасного 
з наявністю вимоги щодо необхідності отримання дозволу 
на здійснення операцій поводження з відходами відсутня 
процедура отримання такого дозволу.

діюча до цього часу система видачі дозволів при-
звела до значної кількості посередників на ринку надання 
послуг з утилізації відходів. насправді більшість компа-
ній, маючи дозвіл, лише передають відходи до іншого або 
посередника, або компанії, що дійсно здійснює утиліза-
цію відходів. система не дозволяла відслідкувати потра-
пляння на реальну утилізацію відходів, що в значній кіль-
кості випадків призводило до неналежного поводження з 
ними.

на сьогодні розроблено проект нового порядку 
отримання дозволів, однак він не вирішує порушеного 
питання.

важливим у контексті забезпечення фінансової без-
пеки сфери поводження з відходами є перегляд статусу 
фонду охорони навколишнього природного середовища 
(ФОНПС) як стосовно форми його функціонування і 
визначення розпорядників коштів, так і порядку фінансу-
вання, створення чітких прозорих механізмів прийняття 
рішень щодо фінансування інвестиційних проектів. у цих 
рамках необхідно забезпечити пропорційність видатків на 
поводження з відходами надходженням від платежів за їх 
розміщення.

Питання природоохоронних фондів та підходів до фор-
мування ставок екологічного податку на розміщення від-
ходів тісно переплітаються з проблемами стягнення еко-
логічного податку в цілому, його розподілу та подальшого 
спрямування надходжень від нього. кошти, що надходять 
до ФонПс, мають чітке цільове призначення – на здій-
снення природоохоронних заходів, а фінансові ресурси, 
які не встигають освоїти наприкінці року, залишаються у 
ФонПс на наступний рік. 
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Починаючи з квітня 2014 р. частина, а з 2015 р. 
повний обсяг надходжень від екологічного податку спря-
мовуються до загальних фондів державного та місцевих 
бюджетів. унаслідок цього зазначені кошти втрачають 
цільове спрямування, а природоохоронна сфера, по суті, – 
основне джерело фінансування. наприкінці 2015 р. вне-
сено зміни до Бюджетного кодексу україни, відповідно до 
яких 20% екологічного податку спрямовується до загаль-
ного фонду державного бюджету, а 80% – до спеціальних 
фондів, зокрема 55% – до обласних ФонПс та 25% – до 
місцевих ФонПс, до ФонПс м. київ та м. севастополь – 
80%. частково це виправляє ситуацію, однак залишається 
необхідність цільового спрямування надходжень від еко-
логічного податку до спеціальних фондів загального та 
місцевих бюджетів у повному обсязі.

у контексті впровадження вимог директив Єс для 
україни активізуються питання диверсифікації органі-
заційно-економічного інструментарію виходячи з кон-
структивів зарубіжного досвіду. 

одним з першочергових завдань у контексті імпле-
ментації директиви 2008/98/Єс є розроблення Наці-
онального плану управління відходами. Плани управ-
ління певною мірою тотожні національній програмі 
поводження з відходами. у той же час фіксуються 
значні відмінності в прикладному аспекті за цими 
інструментами. розроблення планів управління перед-
бачає охоплення всіх основних видів відходів в країні, 
виходить із базової оцінки поводження з ними, розви-
тку відповідної інфраструктури, побудови прогнозів та 
встановлення цільових показників у коротко- або серед-
ньостроковій перспективі з індикаторами для оцінки 
щодо їх виконання. документ підлягає регулярному 
перегляду та оцінці (через кожні п’ять років). зазначе-
ний інструмент є елементом стратегічного планування 
у сфері поводження з відходами і має забезпечити вико-
нання стратегічних цілей розвитку цієї сфери. однією з 
умов є охоплення планом всієї країни. для полегшення 
виконання національного плану можуть розроблятись 
регіональні плани, але вони мають досягати цілей й 
показників, установлених національним документом. 
власне, за такими принципами в україні має бути роз-
роблений національний план управління відходами, а 
також визначено уніфікований підхід за європейським 
зразком до розроблення регіональних планів.

роль планів в україні, по суті, виконували про-
грами поводження з відходами, які характеризувались 
невисокою ефективністю. Як свідчить практика попе-
редніх років, для трьох програм2, що діяли до 2005 та 
2010 рр., характерним є значне недофінансування за 
запланованими заходами й, відповідно, виконання про-
грам у неповному обсязі.

на разі одним із ключових документів, якими визна-
чаються засади екологічної політики у сфері поводження 
з відходами, залишається концепція загальнодержавної 
програми поводження з відходами на 2013–2020 рр. Було 
розроблено проект національної програми, однак уна-
слідок прийняття Постанови кабінету Міністрів україни 
«Про економію державних коштів та недопущення втрат 
бюджету» № 65 від 01.03.2014 р., яким передбачалась 
заборона розроблення нових програмних документів, 
документ залишився в статусі проекту. 

деякі завдання стосовно відходів зафіксовані у стра-
тегії державної екологічної політики україни до 2020 р. 
однак у цілому це не вирішує питання стратегічного пла-
нування розвитку сфери поводження з відходами.

Запровадження зелених державних закупівель та 
розроблення відповідних критеріїв. новим інструментом 
для україни має стати встановлення зелених державних 
закупівель з метою заохочення суб’єктів господарської 
діяльності до перероблення відходів, а також підтримки 
або створення ринку вторинної сировини. їх суть поля-
гає у тому, що урядом, місцевою владою та приватним 
сектором здійснюються закупівлі окремих видів продук-
ції, виробленої зі вторинної сировини. в україні ринок 
таких товарів та продукції ще тільки розвивається, тому 
використання цього інструменту доцільно розглядати 
як підтримку рівня попиту на зазначені групи товарів. 
додатково мають бути розроблені критерії віднесення до 
«вторинної» продукції.

При практичному впровадженні вимог директив Єс 
гостро постане питання створення інфраструктури пово-
дження з відходами. саме при вирішенні цього питання 
стане у нагоді впровадження прискореної амортизації. на 
етапі пришвидшення оновлення основних природоохорон-
них фондів (у т. ч. оновлення парку спецавтотранспорту, 
контейнерів, розбудови інфраструктури) та активізації 
інноваційної політики у сфері поводження з відходами 
використання цього важелю є особливо важливим. його 
можна розглядати як непрямий пільговий інструмент. за 
рахунок прискореної амортизації з’являється можливість 
створення умов для збільшення розмірів амортизаційних 
фондів у перші роки експлуатації основних фондів.

в останні роки за кордоном усе частіше використову-
ється така група інструментів, як добровільні угоди. в осно-
вному вони застосовуються по відношенню до виробників 
продукції з метою забезпечення виконання природоохо-
ронних завдань, досягнення певних результатів та суворого 
дотримання стандартів, забезпечення приймання відходів 
продукції, яку виготовляє виробник, та спрямування її на 
перероблення або залучення її частин повторно у вироб-
ничий процес. При цьому основна відповідальність за 
визначення шляхів та засобів досягнення цих цілей покла-
дається на виробників. найчастіше промислові групи 
погоджуються на екологічні договори з метою запобігання 
введенню з боку органів влади більш жорсткого, ніж перед-
бачено в договорі, нормативно-правового регулювання в 
окремих сферах. добровільні угоди можуть укладатись 
між Міністерством екології та асоціаціями виробників, 
у результаті діяльності підприємств яких утворюються 
відходи. Метою таких угод є забезпечення задовільного 
управління відходами підприємствами-виробниками. цей 
інструмент розглядається і як вид екологічного саморегла-
ментування в промисловому секторі. 

для україни зазначений інструмент важливий тим, 
що за його допомогою можливо починати реалізовувати 
проекти, для обов’язковості яких ще не склалося відпо-
відне законодавство. зокрема, це можуть бути угоди «Про 
медичні препарати, строк придатності яких закінчився», 
«Про відходи батарейок», «Про перероблення флуорес-
центних ламп», «Про екомаркування продукції, виробле-
ної із вторинної сировини» тощо. 

Першою спробою застосування в україні подібного 
інструменту є співпраця між Мінприроди та мережею 
Мтс та деяких торгових брендів з приймання відпрацьо-
ваних хімічних джерел струму ємністю до 7а/год (хоча 
зазначений проект має значну кількість недоліків).

доцільно приділити увагу впровадженню заліку 
штрафних платежів. Подібна система працює у Польщі. 

2 Протягом 1997–2005 рр. в україні було прийнято та діяло три загально-
державні програми щодо поводження з відходами. зокрема, «загально-
державна програма поводження з токсичними відходами на 2000–2005 
роки»; «Програма використання відходів виробництва і споживання на 
період до 2005 року»; «Програма поводження з твердими побутовими 
відходами». 
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у разі здійснення екологічного порушення стосовно від-
ходів в окремих випадках доцільно застосовувати відстро-
чення покарання до одного року, якщо цей термін необ-
хідний для реалізації заходу, унаслідок якого буде усунуто 
причини порушень. При цьому суб’єкт господарювання 
має надати чітку програму реалізації відповідних заходів 
із визначенням етапів, не довших за шість місяців (саме 
цей термін було обґрунтовано виходячи із техніко-техно-
логічних особливостей сучасного етапу техніко-техноло-
гічного розвитку країни).

Якщо в результаті реалізації заходу порушення лікві-
довано, розмір штрафу може бути зменшено відповідно до 
обсягу власних коштів, що були спрямовані на реалізацію 
заходу. При цьому повторного здійснення порушення не 
відбуватиметься, оскільки буде ліквідовано його першо-
джерело. однак зазначений інструмент буде дієвим лише 
за умови на першому етапі значного збільшення розмірів 
штрафів.

додатковим заохоченням з боку держави має бути 
надання пільг у вигляді звільнення від сплати ПДВ заго-
тівельних підприємств, підприємств, які впроваджують 
новітні технології або займаються переробленням відхо-
дів, що потребують значних витрат. сума податку, який 
мав би підлягти сплаті, має залишатись у розпорядженні 
цих підприємств і використовуватись ними на придбання 
матеріально-технічних ресурсів виробничого призна-
чення. Подібний досвід в україні вже є. у 2002 р., від-
повідно до закону № 3073-III, від оподаткування звіль-
нялись доходи заготівельних підприємств від продажу 
окремих видів відходів як вторинної сировини. у 2004 р. 
ці нововведення були скасовані. незважаючи на нетрива-
лий період дії положень, відзначено позитивні зміни щодо 
розвитку заготівельних підприємств.

спроба відновити дію цього інструменту була запро-
ваджена законом україни «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу україни щодо ставок окремих податків» 
№ 713-VII від 19.12.2013 р., відповідно до якого до 1 січня 
2015 р. операції з постачання, у тому числі операції з 
імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, 
а також паперу та картону для утилізації (макулатури та 
відходів) товарної позиції 4707, згідно з укт зед, звіль-
нялись від сплати Пдв. однак на відміну від норми, яка 
діяла у 2004 р., обсяги Пдв не залишаються у розпоря-
дженні підприємств і не можуть використовуватись ними 
на їх розвиток, що повністю нівелює ефект заохочення.

доцільно зазначити, що впровадження пільгових 
інструментів має носити тимчасовий характер й включати 
визначення терміну, на який встановлюватимуться пільги 
(для планування поводженням з відходами на рівні під-
приємств).

з метою виконання цільового показника щодо забез-
печення перероблення відходів паперу й картону, скла й 
пластику доцільно тимчасово в україні ввести квоти на 
імпорт вторинної сировини. це пов’язано в першу чергу 
з тим, що в країну протягом останніх років увозиться зна-
чна кількість вторинної сировини при неповному вико-
ристанні вітчизняного потенціалу. зазначене вже про-
понувалось в рамках рішення рнБо, однак практичного 
впровадження не отримало.

обов’язковим стимулюючим інструментом має стати 
відновлення пільг щодо заліку частини екологічного 
податку на екологічну модернізацію підприємств. засади 
цієї ініціативи були встановлені у 2013 р., однак унаслі-
док економічної ситуації, що склалась в україні протягом 
2014 р., дію цього інструменту було призупинено.

ураховуючи нові тенденції в державі стосовно децен-
тралізації влади, доцільно передбачити механізми спіль-

ного (міжмуніципального) фінансування й реалізації при-
родоохоронних проектів на засадах міжмуніципального 
співробітництва, що дасть змогу пришвидшити процес 
створення інфраструктури у сфері поводження з відхо-
дами.

деякі інструменти, які використовуються в інших 
країнах, на сучасному етапі недоцільно впроваджувати 
в україні. надто складними є механізми їх реалізації. 
зокрема, це стосується системи повернених депозитів у 
частині впровадження заставних цін на тару та пакування, 
що вимагає створення складної системи адміністрування, 
продажу квот на захоронення відходів (запровадження 
цього інструменту доцільно здійснювати вже на етапі 
наявності хоча б базової інфраструктури поводження з 
відходами). 

до цієї групи інструментів може бути віднесено і 
екологічне страхування. зокрема, відповідно до чинного 
законодавства, при перевезенні небезпечних відходів 
обов’язковим є їх страхування. це ж стосується і тран-
скордонного перевезення небезпечних відходів. однак, 
як довела практика, наявності договору про страхування 
виявляється недостатньо. тому в реаліях україни доціль-
ним є введення такого інструменту, як внесення фінансо-
вої застави (на кшталт Молдови). у такому випадку при 
транскордонному перевезенні на початку (після отри-
мання згоди на перевезення від Мінприроди) вноситься 
фінансова застава відповідно до встановлених ставок, 
яка повертається власнику після завершення операції із 
транспортування небезпечних відходів або їх утилізації. 
таким чином, унеможливлюється ухилення від фінан-
сової відповідальності внаслідок, наприклад, ліквідації 
страхової компанії тощо.

Поступово все більш поширеним стає такий інстру-
мент співробітництва між державою та приватним сек-
тором економіки, як державно-приватне партнерство. 
у 2010 р. було прийнято відповідний закон, яким вста-
новлено основні засади співпраці держави із приватним 
сектором. зокрема, одним із напрямів визначено проекти, 
що стосуються оброблення відходів. однак засади такого 
партнерства на сучасному етапі не є привабливими для 
приватного сектору. у довгостроковій перспективі цей 
інструмент можна розглядати як альтернативний. у наці-
ональній практиці таке співробітництво доцільно вико-
ристовувати при реалізації проектів на місцевому рівні, 
зокрема стосовно полігонів відходів, коли місцеві органи 
влади надають у користування полігони тПв з передан-
ням відповідальності щодо їх рекультивації після закін-
чення терміну їх експлуатації.

висновки. ураховуючи вищезазначене, основними 
напрямами реформування організаційно-економічного 
механізму визначено підвищення ефективності діючих 
інструментів, зокрема, екологічного податку на розмі-
щення відходів та підходи до його встановлення, штрафні 
санкції, ФонПс, порядок формування тарифів на послуги 
із поводження з тПв, дозволи, практичне впровадження 
Првв для продукції кінцевого споживання.

у рамках диверсифікації інструментарію обґрун-
товано доцільність упровадження державних зелених 
закупівель; запровадження добровільних угод з міжна-
родними корпораціями та вітчизняними виробниками, 
установлення квот на імпорт вторсировини, застосу-
вання прискореної амортизації для природоохоронного 
обладнання тощо. наведений перелік включає як загаль-
ноприйняті, так і специфічні інструменти, однак вони 
поки що не знайшли свого місця у вітчизняному органі-
заційно-економічному забезпеченні сфери поводження з 
відходами.
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важливим фактором успішного досягнення постав-
лених завдань у сфері поводження з відходами є засто-
сування комплексного підходу, який базується на вико-
ристанні одночасно декількох різних інструментів, 
спрямованих на досягнення одного завдання (табл. 2). 

Базуючись на узагальненні європейського досвіду, 
запропоновано рекомендації щодо оптимального сполу-
чення інструментів для вирішення конкретних завдань, у 
тому числі тих, що випливають з імплементації директив 
Єс стосовно відходів. 

в основі зазначених рекомендацій знаходиться ідея 
гармонійного поєднання примусових та стимулюючих 
факторів. саме це дозволяє створити сприятливі умови 
для розвитку інфраструктури у сфері поводження з від-
ходами впровадження нових технології; забезпечення 
екологічно безпечного поводження з відходами, урахову-
ючи ієрархію пріоритетів, а також вирішення проблемних 
питань у даній сфері. однак упровадження нових та удо-
сконалення діючих інструментів повинно узгоджуватись 
із планами дій з апроксимації директив Єс. 
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таблиця 2
рекомендації із застосування цільових комплексів інструментів при вирішенні окремих завдань  

щодо поводження з відходами

№ ключові завдання у сфері 
поводження з відходами* комплекси інструментів цільового спрямування

1.

зменшення обсягів спряму-
вання на полігони відходів, 
що біологічно розклада-
ються

˗ заборона на захоронення; 
˗ екологічний податок на розміщення відходів, тарифи на захоронення відходів  
(у т.ч. їх диференціація); 
˗ упровадження роздільного збирання відходів; 
˗ розроблення програми щодо зменшення спрямування на полігони відходів, що біо-
логічно розкладаються; 
˗ штрафи; 
˗ важелі, що дозволяють здійснювати спільне впровадження проектів;
˗  програма зі зменшення спрямування на полігони відходів, що біологічно розклада-
ються

2.
упровадження ієрархії 
пріоритетів у поводженні з 
відходами

- плани управління відходами;
- програми попередження утворення відходів;
- екологічний податок на розміщення відходів;
- тарифи на захоронення відходів;
- заборона захоронення окремих видів відходів 

3.
забезпечення 50% пере-
роблення відходів скла, 
пластику, металу, паперу

- роздільне збирання тПв;
- диференційовані ставки за вивезення сортованих та несортованих відходів;
- тарифи на захоронення відходів;
- екологічний податок на розміщення відходів;
- державні зелені закупівлі;
- розширена відповідальність виробника;
- прискорена амортизація;
- добровільні угоди;
- спільне впровадження проектів;
- квотування імпорту вторинної сировини

4.
забезпечення максималь-
ного охоплення населення 
послугами зі збирання тПв

- прискорена амортизація;
- тарифи на вивезення відходів;
- плани управління відходами;
- штрафи

5.
упровадження принципу 
розширеної відповідаль-
ності виробника

- податок на продукцію або тариф за утилізацію упаковки;
- добровільні підходи;
- штрафи

6.
забезпечення екологічно 
безпечного поводження з 
відходами

- прискорена амортизація; 
- спільне впровадження проектів;
- тарифи на поводження з тПв;
 - заборона використання окремих видів продукції;
- штрафи

* у тому числі в контексті імплементації директив 2008/98/Єс та 1999/31/Єс.
Джерело: розроблено автором
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аннотация. в работе определены и обоснованы основные направления реформирования организационно-экономи-
ческого механизма обращения с отходами, учитывая изменения, связанные с подписанием соглашения об ассоциации 
между украиной и европейским союзом. Это достигается через предложенные пути повышения эффективности дей-
ствующих инструментов организационно-экономического механизма и диверсификацию инструментария, пересмотр 
устаревших методологических и методических подходов в формировании отдельных инструментов, усиление стимули-
рующей функции механизма и создание предпосылок для формирования системы устойчивого финансирования сферы 
обращения с отходами. Предложено применение целевых комплексов инструментов при решении отдельных задач по 
обращению с отходами.

ключевые слова: организационно-экономический механизм обращения с отходами, Фонд охраны окружающей 
природной среды, экологический налог на размещение отходов, отходы, экономические инструменты, расширенная 
ответственность производителя.

Summary. The basic directions of reforming of organizational and economic mechanism of waste management including 
changes related to the Association Agreement between Ukraine and the European Union have been defined and substantiated. 
Reforming is achieved by the proposed ways to improve the effectiveness of existing instruments of organizational and eco-
nomic mechanism and its diversification, revision of outdated methodological and methodical approaches to shaping of indi-
vidual instruments, strengthening incentive mechanism functions and creating preconditions for the formation of sustainable 
financing system of waste management. Application of targeted complex instruments for solving specific problems regarding 
waste management has been proposed.

Key words: organizational and economic mechanism of waste management, the Environmental Protection Fund, 
environmental tax on waste disposal, waste, economic instruments, extended producer responsibility.
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вступ та постановка проблеми. Проблема дослі-
дження обліково-контрольного забезпечення діяльності 
підприємств україни в умовах кризових змін є досить 
широкою та охоплює ряд питань, серед яких головними 
є питання відображення змін при зупиненні та ліквідації 
діяльності та питання реорганізації діяльності, які спря-
мовані на збереження та подальший розвиток підприєм-
ства. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженню питань припинення діяльності суб’єктів гос-
подарювання з подальшим відображенням в обліку 
присвятили свої роботи вітчизняні вчені: Ф. Бутинець, 
М. дем’яненко, в. Пархоменко, П. Повар, о. Примакова, 
в. сопко, о. терещенко та зарубіжні науковці: в. кова-
льов, с. козлов, Ю. козлов, Я.в. соколов, в. ткач та ін.

окрім того, проблемами банкрутства підприємств 
займалися такі вчені, як: е. альтман, Б. карлофф, в. Пан-
телєєв, в. Пархоменко, П. Пригуза, М. савлук, о. тере-
щенко. Проте проблема обліку та контролю діяльності 
суб’єктів господарювання в умовах кризи стосується не 
стільки питань їхньої ліквідації, скільки пошуків шляхів 
розвитку підприємства та оптимізації його діяльності. 

реструктуризація діяльності підприємства в умовах 
кризи – це шлях до його збереження та подальшого розви-
тку. на сьогоднішній день у теорії бухгалтерського обліку 
відсутні системні дослідження щодо облікового забезпе-
чення процесу реструктуризації діяльності підприємства. 

визначення цього процесу надаються в міжнародних та 
частково в національних стандартах бухгалтерського 
обліку та визначають реструктуризацію як програму. 

Метою даної роботи є продовження наукового 
пошуку в напрямку розробки концепції обліково-контр-
ольного забезпечення стратегії реструктуризації, цільова 
спрямованість якого ґрунтується на системних зв’язках, 
методах управління подальшим розвитком підприємства, 
моделі обліково-контрольного забезпечення реструктури-
зації діяльності підприємства в умовах кризи. 

результати дослідження. організаційний етап облі-
кової роботи є сферою безперервного розвитку діяльності 
облікового апарату підприємства, основною ознакою й 
головною функцією якої є відкриття, вивчення і класифі-
кація інформації про господарську діяльність з метою її 
практичного застосування в процесі управління сучасним 
підприємством.

організація бухгалтерського обліку на підприємстві 
належить до компетенції його власника (власників) або 
уповноваженого органу (посадової особи) і здійснюється 
згідно із законом україни «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в україні» (розділ ііі) [1].

Поняття організації бухгалтерського обліку розкрито 
в ст. 8 закону про бухгалтерський облік, де зазначено, що 
це система дій, необхідних для побудови облікового про-
цесу з метою отримання інформації про господарські опе-
рації, їх групування залежно від економічного значення 

таблиця 1
Модель організаційно-методичного забезпечення  

процесу реструктуризації на підприємствах україни в умовах кризи

і етап
підготовчий 

(інформаційно – аналітичний) 

до оголошення реструктуризації на підприємстві 
- аналіз зовнішнього середовища;
- оцінка внутрішнього стану підприємства та ступеня готовності до реструктуризації;
- оцінка конкурентоспроможності підприємства;
- оцінка існуючого обліково-контрольного забезпечення підприємства; 
- оцінка рівня внутрішнього контролю 

іі етап
організаційний

після оголошення плану реструктуризації 
1.організація нормативно-правового забезпечення обліково-контрольної системи 
холдингу 
2. організація праці персоналу, зайнятого обліком, контролем та аналізом: затвер-
дження повноважень та організація діяльності центру обліково-контрольного забез-
печення процесу реструктуризації; оцінка персоналу, який зайнятий обліком, аналізом, 
аудитом. Можливість та доцільність застосування аутстаффінгу персоналу, якій займа-
ється обліком, аналізом та аудитом
3. організація облікової політики підприємства. розробка пропозиції щодо необхід-
ності та можливості змін в обліковій політиці
4. організація первинного та поточного етапів обліку. розробка та затвердження 
форм документів, які запропоновані для складання в процесі ведення бухгалтерського 
обліку в умовах оголошення реструктуризації
5. організація обліку активів, капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових 
результатів, організація складання звітності. розкриття в звітності процесу реструк-
туризації (розробка форм для приміток до фін. зв) 
6. організація проведення інвентаризації. розробка моделі інвентаризації в холдингу 
7. організація проведення управлінського обліку. розробка методики обліку за 
сегментами 

ііі етап 
Методичний 

оцінка за справедливою вартістю, розробка методики забезпечення майбутніх плате-
жів процесу реструктуризації

IV етап
упровадження, оцінка та 

контроль результатів

контроль упровадження програми реструктуризації діяльності підприємств в 
умовах кризи
- поточний контроль та аналіз необхідності внесення змін у програму реструктуризації;
- оцінка загальних результатів упровадження реструктуризації обліково-контрольного 
забезпечення;
- контроль результатів реструктуризації обліково-контрольного забезпечення
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та реєстрацію у відповідних регістрах, здійснення контр-
олю раціонального використання виробничих ресурсів. 
Призначення цієї системи – удосконалення й раціоналі-
зація обробки економічної інформації, розподіл робіт між 
обліковими працівниками, раціональна організація праці. 
вона є обов’язковою для кожного підприємства, оскільки 
без належного організованого обліку неможлива ефек-
тивна господарська діяльність жодного підприємства. 

система організації обліку на підприємстві зазви-
чай включає: організацію нормативно-правового забез-
печення обліку, організацію облікової політики підпри-
ємства, організацію праці персоналу, зайнятого обліком, 
контролем та аналізом, організацію первинного та поточ-
ного етапів обліку, організацію обліку активів, капіталу, 
зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів, 
організацію проведення інвентаризації тощо.

таблиця 2
елементи організації бухгалтерського обліку  

в умовах упровадження реструктуризації діяльності підприємств україни

і. елементи організації бухгалтерського обліку в частині регулювання ступеня професійного ризику 
бухгалтера 

1. Підбір персоналу анкета визначення рівня кваліфікації кандидата на посаду бухгалтера, центру обліково-
контрольного забезпечення реструктуризації тощо

2.
розрахунок ступеня 
професійного ризику 
бухгалтера

відомість оцінювання професійного ризику бухгалтера. визначення ступеня про-
фесійного ризику (наприклад, матриця варіативності факторів впливу на ступень даного 
ризику), формування рішення про прийняття на посаду

3.
укладання договору 
про професійну від-
повідальність 

договір про професійну відповідальність. договір містить положення щодо наслідків 
настання відповідальності, наслідків професійних ризиків бухгалтера, обов’язків хол-
дингу та підприємств 

4.
розподіл обов’язків 
та складання посадо-
вих інструкцій 

положення про створення центру обліково-контрольного забезпечення реструк-
туризації діяльності підприємств холдингу. ознайомлення облікових працівників з 
Положенням про створення центру обліково-контрольного забезпечення реструктуриза-
ції діяльності підприємств холдингу в умовах кризи.
посадови інструкції. ознайомлення з посадовими інструкціями

іі. елементи організації бухгалтерського обліку в частині регулювання первинного та поточного етапів 
обліку

5

Форми документів, 
запропоновані для 
складання в процесі 
ведення бухгал-
терського обліку в 
умовах оголошення 
реструктуризації

графік документообороту між центром обліково-контрольного забезпечення процесу 
реструктуризації, бухгалтерськими службами та відділом внутрішнього аудиту холдингу. 
визначення періодичності обміну документами та встановлення відповідальних за їх 
несвоєчасне надання 
реєстр прийнятих (переданих) документів. Містить інформацію про повний перелік 
документів, які передані або прийняті від виконавця
опис прийнятих (переданих) документів.
забезпечує здійснення контролю руху документів у процесі співпраці, ураховуючи їх 
форму та спосіб передачі
журнал реєстрації описів прийнятих (переданих) документів. сприяє систематичній 
реєстрації всіх наданих і отриманих описів прийнятих (переданих) документів
робочий звіт центру про обсяг виконаних робіт з ведення бухгалтерського обліку. 
робочий звіт складається після оголошення початку реструктуризації. відображає 
показники в частині кількості задіяних працівників і термінів виконання та видів робіт; 
причин виникнення відхилень та їх вплив на діяльність підприємства
Звіт про залучені послуги з бухгалтерського аутсорсингу та аутстаффінгу. Містить 
інформацію про результати наданих послуг і виконання умов договору виконавцем, а 
також пропозиції з оптимізації та удосконалення організації і ведення бухгалтерського 
обліку на підприємстві-замовнику.
договір з аутстаффінгу на залучення спеціаліста. забезпечує юридичне підтвер-
дження факту виконання послуг з бухгалтерського обліку із зазначенням обсягу викона-
них робіт та їх вартості

ііі. організації обліку зобов’язань та забезпечень, організація складання звітності 

6. Звітність Форми для розкриття в звітності процесу реструктуризації (розробка форм для приміток 
до фін. зв), форми соціорієнтованої звітності 

7. умови формування 
забезпечень 

анкета для головних бухгалтерів підприємств холдингу та матриця рангів для прове-
дення факторного аналізу формування забезпечень на реструктуризацію підприємствами 
холдингів

8. первісна оцінка 
забезпечення

документ (наказ) щодо уточнення та змін в обліковій політиці: методика оцінки за 
справедливою вартістю

9. Механізм нараху-
вання забезпечень

документ (наказ) щодо уточнення та змін в обліковій політиці: частота відрахувань, 
період відрахувань, методики розрахунків сум відрахувань

10.
порядок відобра-
ження забезпечень 
на рахунках 

документ (наказ) щодо уточнення та змін в обліковій політиці: визначення відповідних 
рахунків
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однією із основних складових організації обліку на 
підприємстві є облікова політика – сукупність принципів, 
методів і процедур, що використовується підприємством 
для складання і подання фінансової звітності. держава 
регулює організацію облікової політики методичними 
рекомендаціями щодо облікової політики підприємства, 
затвердженими наказом Міністерства фінансів україни 
27.07. 2013 р. № 635 [2]. 

комплексні дослідження щодо організації обліково-
контрольного забезпечення реструктуризації діяльності 
підприємств практично відсутні. з огляду на це запропо-
новано наступні етапи процесу впровадження системи 
обліково-контрольного забезпечення в умовах оголо-
шення реструктуризації. 

Між тим питання розвитку методології бухгалтер-
ського обліку в частині визначення можливостей змін облі-
кової політики в умовах кризових явищ, які потребують 
упровадження проектів реструктуризації підприємства, 
є недостатньо дослідженим. тобто питання доцільності 
виділення центрів обліку і звітності, спрямування фінансо-
вих потоків, упровадження систем управлінського обліку, 
внутрішнього контролю вирішується на кожному підпри-
ємстві самостійно, найчастіше головним бухгалтером, між 
тим вищезазначені питання є стратегією сталого розвитку 
підприємства в умовах кризи і потребують розробки мето-
дичного інструментарію та методологічного підґрунтя.

головним завданням організації облікового забезпе-
чення суб’єктів господарювання при впровадженні про-
цесу реструктуризації є оцінка існуючих та можливих 
ризиків діяльності (зокрема, ризиків професійної діяль-
ності бухгалтерської служби) та відображення їх в облі-
ковій системі підприємства, оцінка існуючих активів та 
зобов’язань за справедливою вартістю, визначення забез-
печень, як це наведено в табл. 2.

критерієм визнання процесу реструктуризації за між-
народними [5] та національними стандартами обліку [4] є 
наявність плану реструктуризації, якій затверджено керів-
ництвом. 

обов’язковими пунктами в плані реструктуризації є: 
- оцінка ресурсів (за справедливою вартістю);
- визначення суми можливих витрат на скорочення 

персоналу;
- нарахування резервів (розробка критеріїв їх визнання). 
з метою виконання вищеперерахованих завдань в умо-

вах упровадження процесу реструктуризації на всіх під-
приємствах холдингу доцільно запропонувати створення 
обліково-контрольного центру реструктуризації. завдан-
нями для даного центру є:

- контроль впровадження процесу реструктуризації 
в облікових службах підприємств (виконання вимог між-
народних та національних стандартів);

- розробка методичних підходів до відображення 
додаткової інформації про процес реструктуризації в звіт-
ності підприємства; 

- розробка методичних підходів до оцінки ресурсів, 
нарахування резервів, визначення витрат на реструктури-
зацію, визначення передбачуваних витрат на скорочення 
персоналу, тощо;

- розробка методичних підходів щодо впровадження 
системи ризик-орієнтованого аудиту на підприємствах 
холдингу;

- надання поточної інформації керівництву холдингу 
щодо впровадження процесу реструктуризації.

одним з основних проблемних питань співпраці між 
центром та бухгалтерськими службами підприємств є 
недоліки документального забезпечення виконання їх 
обов’язків щодо організації і ведення бухгалтерського 
обліку в умовах упровадження реструктуризації, для 
вирішення якого необхідно розробити робочий звіт цен-
тру про обсяг виконаних робіт із ведення бухгалтер-
ського обліку. робочий звіт складається після оголошення 
початку реструктуризації. відображає показники в час-
тині кількості задіяних працівників і термінів виконання 
та видів робіт; причин виникнення відхилень та їх вплив 
на діяльність підприємства.

крім ризиків, які виникають у процесі операційної, 
фінансової та інвестиційної діяльності додатково вини-
кають ризики, які пов’язані з людським фактором. на 
великих підприємствах кількість персоналу, якій здій-
снює облік, аналіз та контроль, сягає понад 200 осіб, тому 
ризики їх професійної діяльності є суттєвими. 

одним із найважливіших завдань організації обліку на 
підприємстві є складання та надання звітності. узагаль-
нення вимог національних стандартів бухгалтерського 
обліку дозволило зробити висновок не просто про наяв-
ність в окремих стандартах відображення інформації про 
події, пов’язані з ризиком (невизначеністю), а саме про 
становлення нової концепції звітності, зорієнтованої на 
оцінювання ризику, яка адекватно має відображати реаль-
ний стан капіталу підприємства та має бути корисною різ-
ним групам користувачів. 

завданням центру обліково-контрольного забезпе-
чення процесу реструктуризації діяльності підприємств 
є врахування невизначеності впливу зовнішнього та вну-
трішнього середовищ на активи та зобов’язання підпри-
ємства, що проявляється через невідповідність їхньої 
поточної та історичної вартості та відображення цього в 
звітності. 

висновки. отже, головним завданням центру облі-
ково-контрольного забезпечення реструктуризації діяль-
ності підприємства в умовах кризи є оцінювання впливу 
ризиків на фінансово-економічні показники діяльності 
підприємства. завданням центру обліково-контрольного 
забезпечення реструктуризації є визначення межі, до якої 
суб’єкт господарювання може ризикувати або якими є 
допустимі норми втрат від операцій, пов’язаних із ризи-
ком, що не порушують принципів його раціонального гос-
подарювання. 
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стратегіЯ БорговоЇ політики держави: 
сучасні тенденціЇ та перспективи

THE STATE DEBT STRATEGY POLICY: 
CURRENT TRENDS AND PROSPECTS

анотація. у роботі досліджено вплив державного боргу на макроекономічний розвиток країни. здійснено аналіз 
структури зовнішнього та внутрішнього боргу держави на основі статистичних даних. наведено інформацію щодо 
управління державним боргом україни про темпи зростання й погашення боргу в період з 2010 по 2015 р., стан зо-
внішньої заборгованості держави. зроблено висновки, а також обґрунтовано пропозиції щодо ефективного управління 
зовнішнім і внутрішнім боргом держави.

ключові слова: державний борг, боргова політика, зовнішній і внутрішній борг, гарантований державою борг, по-
зика.

вступ та постановка проблеми. сучасні глобаліза-
ційні процеси, що супроводжують усі сфери економічної 
системи світу, вимагають від керівництва країн побудови 
адекватної внутрішньої фінансової політики, що дозво-
лить вчасно реагувати на економічно-політичні зміни та 
вживати оперативних заходів. епохальною проблемою 
сьогодення є значна дефіцитність бюджетів та неспро-
можність влади їх збалансувати за рахунок внутрішніх 
резервів. Питання скорочення державного боргу є визна-
чальним для економіки україни, адже наявність боргових 
зобов’язань значно впливає на темпи економічного зрос-
тання країни та визначення пріоритетних напрямів фінан-
сової та бюджетної політики. 

намагання уряду щодо стабілізації економіки та 
управління боргом в умовах фінансової кризи, що охо-
пила світ, на жаль, не мають позитивних зрушень, а лише 
супроводжуються стрімким падінням економіки, знеці-
ненням національної валюти, скороченням золотовалют-
них запасів. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
впливу державного боргу, що є кількісним вираженням 
співвідношення позик та кредитів держави, на націо-
нальну економіку завжди були в центрі уваги науковців. 

так, проблеми управління державним боргом знайшли 
своє відображення в працях науковців західної економіч-
ної науки, таких як д. рікардо, р. Макконнелл, П. саму-
ельсон, а. сміт, М. Фрідмен та ін. Питанням визначення 
векторів боргової політики, механізмам управління 
зовнішнім та внутрішнім боргом держави присвячено 
праці значної кількості українських науковців, зокрема, 
т. Богдана, о. василика, в. дем’янишина, а. крисова-
того, і. лютого, ц. огня, к. Павлюк, л. сідельникової, 
к. Швабія, с. Юрія та ін. 

водночас, незважаючи на значні здобутки вчених, 
недостатньо уваги надано рисам перманентного зрос-
тання боргових зобов’язань та борговій політиці держави 
в умовах глобальної фінансової кризи.

Беручи до уваги окреслені проблеми, варто зазначити, 
що актуальними залишаються питання розробки боргової 
стратегії, адже саме реалізація певних заходів дозволить 
поліпшити боргову ситуацію в державі та реалізовувати 
обґрунтовану політику здійснення запозичень.

Метою даної роботи є визначення основних етапів 
виникнення та розвитку боргових зобов’язань в укра-
їні, аналіз сучасних механізмів управління державним 
боргом.

аннотация. в работе раскрыты особенности учетно-контрольного обеспечения на предприятиях украины в ус-
ловиях проведения реструктуризации. определены основные риски деятельности предприятия в условиях кризиса и 
пути их преодоления. разработана модель организационно-методического обеспечения процесса реструктуризации в 
условиях кризиса. 

ключевые слова: организация, учетное обеспечение, реструктуризация, учетная политика, риски. 
Summary. The paper disclosed features of accounting and control software on the enterprises of Ukraine in the conditions 

of restructuring. It’s defined the main risks of the company in a crisis and ways to overcome them. It’s developed a model of 
organizational and methodological support of the process of restructuring in the crisis.

Key words: organization, registration maintenance, restructuring, accounting policies, risks.
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результати дослідження. економічна ситуація в 
україні характеризується загрозливим зростанням борго-
вого навантаження, що виступає одним із базових факто-
рів сповільнення розвитку країни. 

державний борг україни почав утворюватися та нако-
пичуватися із часів отримання незалежності. основними 
домінантами виникнення боргу держави вважають залу-
чення прямих кредитів нБу та надання державних гаран-
тій щодо іноземних кредитів підприємницьких структур, 
що активно здійснювались у 1991–1994 рр. спад еконо-
міки (1995–1996 рр.), скорочення виробництва та падіння 
купівельної спроможності населення, спонукало тогочас-
ний уряд країни з метою стабілізації та підтримки еконо-
міки скористатися зовнішніми позиками від міжнародних 
фінансових організацій економічного розвитку – МвФ, 
світового банку, ЄБрр, що неминуче призвело до нагро-
мадження боргових зобов’язань.

новою редакцією Бюджетного кодексу україни здій-
снено розмежування «державного боргу» та «гаранто-
ваного державою боргу». зокрема, п. 20 ст. 2 кодексу 
визначено: «державний борг – загальна сума боргових 
зобов’язань держави з повернення отриманих та непо-
гашених кредитів (позик) станом на звітну дату, що 
виникають унаслідок державного запозичення. держав-
ний борг складається із прямого й гарантованого боргів. 
Прямий борг – це загальна сума безумовних боргових 
зобов’язань країни за отримані та непогашені на визна-
чену дату кредити (позики), які з’являються в результаті 
державних запозичень. гарантований борг – це загальна 
сума боргових зобов’язань резидентів україни за отри-
мані та непогашені на визначену дату кредити (позики), 
що з’являються внаслідок запозичення, забезпечені дер-
жавними гарантіями» [2]. залежно від джерел, з яких 
здійснюються запозичення, державний борг може бути 
внутрішнім чи зовнішнім. граничний розмір внутріш-
нього й зовнішнього державного боргу встановлюється 
на кожний бюджетний період законом про державний 
бюджет україни [4].

отже, державний борг може бути фінансовим інстру-
ментом і об’єктом управління одночасно. Як фінансо-
вий інструмент державний борг забезпечує можливість 
законодавчим та виконавчим органам влади здійснювати 
вплив на грошовий обіг, фінансовий ринок, інвестиції, 

виробництво, зайнятість, на рівень заощаджень та інші 
економічні процеси (табл. 1).

загальна ситуація щодо боргових зобов’язань в україні 
з 2010 по 2013 р. характеризувалась перманентним зрос-
танням суми боргу та скороченням у 2014 р. на 4,6%, але 
в структурному співвідношенні сума зовнішнього боргу 
держави 2013 р. скоротилась на 1,1 млрд. дол. сШа, що 
стало результатом стабілізаційних дій уряду країни. 

так, з метою стабілізації економіки україни урядом 
було напрацьовано «середньострокову стратегію управ-
ління державним боргом на 2013–2015 роки» [7], де було 
передбачено: відношення обсягу державного боргу до 
ввП – на рівні не більш як 30,6%, 30,9% і 31%, а частка 
державного внутрішнього боргу – не менш як 50% [7]. 
реальний стан речей демонструє такі показники (табл. 2).

отже, звітні данні Мінфіну констатують, що стрімке 
скорочення ввП 2014 р. на 28,1% проти 2013 р. негативно 
вплинуло на частку боргових зобов’язань у ввП, а саме 
їхнє зростання становило 32,8%. відповідно, визначенні 
стратегічні вектори подолання боргового явища не були 
дотримані, а поглиблення наслідків фінансової кризи 
зумовило необхідність нових запозичень.

реакцією уряду на таку ситуацію стало прийняття 
низки нормативних актів щодо управління боргом дер-
жави. так, законом україни «Про внесення змін до 
закону україни «Про державний бюджет україни на 
2015 рік» Міністерству фінансів україни надано дозвіл 
здійснювати правочини щодо зовнішнього держав-
ного та гарантованого державою боргу шляхом обміну 
(зміни умов діючих позик), випуску та продажу борго-
вих зобов’язань держави [5]. Було встановлено пере-
лік зовнішніх боргових зобов’язань країни, щодо яких 
можлива зміна умов запозичень, та визначено право 
кабінету Міністрів україни та міських рад приймати 
рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів 
за всіма або деякими борговими зобов’язаннями зако-
ном україни «Про особливості здійснення правочинів з 
державним, гарантованим державою боргом та місце-
вим боргом» від 19.05.2015 р. [6] та розпорядженням 
кабміну про «деякі питання вчинення у 2015 році пра-
вочинів з державним боргом за державними зовніш-
німи запозиченнями та гарантованим державою бор-
гом» [3]. Як наслідок упровадження зазначених заходів 

таблиця 1 
динаміка обсягу державного та гарантованого державою боргу україни за 2010–2015 рр. (млрд. дол. сШа)

 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 01.12.15
загальна сума державного та 
гарантованого державою боргу 54,3 59,2 64,5 73,2 69,8 65,1

внутрішній борг 19,5 21,7 25,8 35,5 31,0 22,2
зовнішній борг 34,8 37,5 38,7 37,6 38,8 42,9

Джерело : побудовано автором за даними [8]

таблиця 2 
співвідношення боргових зобов’язань україни та ввп за 2010-2015 рр., %

стаття 31.12.10 31.12.11 31.12.12 31.12.13 31.12.14 01.12.15
ввП, млрд. дол. сШа* 136,4 163,2 175,8 183,3 131,8 118,4**
частка загального боргу держави 
у ввП, % 39,8 36,3 36,7 39,9 53,0 55,0

частка загального внутрішнього 
боргу у ввП, % 14,3 13,3 14,7 19,4 23,5 18,8

частка загального зовнішнього 
боргу у ввП, % 25,5 23,0 22,0 20,5 29,4 36,2

* оперативні дані. 
** інформація зазначена без акр та окупованих областей донбасу.
Джерело: побудовано автором за даними Міністерств фінансів України
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було відмічено перерозподіл пропорції внутрішнього 
та зовнішнього боргу (рис. 1).

отже, як свідчать дані рис. 1, частка зовнішнього 
боргу україни за 11 місяців 2015 р. становила вже 65,9%, 
у той час як 2014 р. вона знаходилась на рівні 55,6%. 
окрім зростання обсягів боргу 2015 р., найбільш активно 
державний борг накопичувався до 2013 р. як результат 
залучення державою позик для фінансування дефіциту 
бюджету. додатково зростання державного боргу відбу-
валось більш активно в частині внутрішніх запозичень 
(рис. 1). так, з 2010 по 2013 р. частка зовнішнього боргу 
скоротилась з 64,02% до 51,42%, тенденцію до зростання 
мала частка емісійних позик у структурі державного вну-
трішнього боргу, а також частка гарантованих зобов’язань 
у структурі загального боргу [1].

рис. 1. динаміка змін внутрішнього й зовнішнього боргу 
україни за 2010–2015 рр., %

Джерело: розраховано автором за даними Міністерств фінансів 
України

варто відзначити, що сам по собі обсяг державного 
боргу в абсолютному вираженні не дає повної інформа-
ції про стан економіки держави та її платоспроможність. 
значна частина європейських країн із метою оцінки здат-
ності країни-позичальника виконувати свої зобов’язання 
з погашення та обслуговування накопиченого боргу 
використовують так звані боргові коефіцієнти. до таких 
показників доцільно віднести співвідношення зростання 
розміру ввП та обсягу державного боргу, що дозволяє 
визначити рівень боргового навантаження на економіку 
країни і відображає її потенційні можливості з виконання 
своїх боргових зобов’язань (табл. 2), граничним уважа-
ється позначка 50%. статистичні дані щодо розміру ввП 
та державного боргу в україні за останні п’ять років відо-
бражають негативну тенденцію. так, у 2014 р. у резуль-
таті значного знецінення гривні та інфляційних процесів 
розмір боргового навантаження в україні становив 53,0%, 
за даними Мінфіну, за 11 місяців 2015 р. цей показник ста-
новив уже 55,0% [8].

одним із негативних факторів сьогодення є той факт, 
що у структурі боргу країни, у розрізі валют, станом на 
01.12.2015 р. найбільшим є борг, номінований у дол. 
сШа – 44,21% (рис. 2), а як відомо, зростання питомої 
ваги боргу, номінованого в іноземній валюті, призводить 
до збільшення витрат уряду з обслуговування боргових 
зобов’язань, що також будуть номіновані в іноземній 
валюті, що неминуче призведе до подальшого скорочення 
валютної пропозиції та девальвації гривні. ця обставина 
є однією з підстав щодо проведення реструктуризації 
заборгованості країни перед зовнішніми приватними кре-
диторами.

отже, результати виконаного дослідження вказують 
на необхідність та доцільність здійснення урядом захо-
дів щодо стабілізації національної валюти та реструк-
туризації боргових зобов’язань. Перші кроки в цьому 
напрямі було здійснено шляхом підписання угоди з 
реструктуризації державного боргу між Міністерством 
фінансів україни та комітетом приватних зовнішніх 
кредиторів. 

серед положень вищеназваної угоди з реструктури-
зації містяться наступні: зниження основної суми боргу 
(на 20%, або на 3,8 млрд. дол. сШа); деяке підвищення 
відсоткової ставки за борговими зобов’язаннями (з 7,22% 
до 7,75%); зміна термінів погашення боргу (терміни пере-
несені з 2015–2023 рр. на 2019–2027 рр.) тощо [1].

але, незважаючи на здійснені кроки, уряду варто вжи-
вати більш радикальних заходів, що сприятимуть не лише 
скороченню боргових зобов’язань, але й стимулювати-
муть розвиток економіки. 

висновки. отже, обмеженість фінансових ресурсів, 
скорочення виробництва та зростання обсягів надання 
соціальних гарантій населення є одними з детермінантів 
наявності бюджетного дефіциту на всіх рівнях бюджетної 
системи україни. значна частина боргів, що накопичува-
лися протягом останніх 20 років, та намагання збалансу-
вання державного бюджету призвели до збільшення суми 
державного боргу. заходи, які вживає уряд, не завжди 
приносять позитивні результати. Ми вважаємо, що за 
сучасних умов падіння економіки в результаті фінансової 
кризи доцільним є створення єдиної системи управління 
державним боргом. органічна взаємодія внутрішнього 
й зовнішнього боргів, забезпечення їх безперешкодного 
взаємного заміщення на основі здійснення єдиної борго-
вої політики, об’єктивність планування операцій із залу-
чення, обслуговування та погашення державних запози-
чень дозволять: оптимізувати період обігу, погашення та 
прибутковість державних цінних паперів; мінімізувати 
несприятливий вплив коливання курсів іноземної валюти 
й відсоткових ставок на міжнародних фінансових рин-
ках на величину державних запозичень; оптимізувати 
бюджетні видатки на обслуговування державного боргу; 
своєчасно та в повному обсязі виконувати зобов’язання 
перед кредиторами.

одним із важливих кроків у напрямі вдосконалення 
механізмів управління боргом має стати доопрацювання 
та врегулювання чинного законодавства в царині управ-
ління боргом. зокрема, прийняття закону про державний 
борг, що спинятиме визначенню пріоритетних напрямів 
боргової політики держави та дозволить усунути невре-
гульованість окремих нормативних актів, пов’язаних 
із питаннями погашення та обслуговування боргових 
зобов’язань держави.

ураховуючи, що в україні основними напрямами 
бюджетної політики є забезпечення соціальних гарантій 
населення, а бюджетні ресурси є «бюджетом проїдання», 
уряду варто розробити стратегію переформатування отри-

рис. 2. структура державного та гарантованого 
державою боргу в розрізі валют погашення  

станом на 01.12.2015 р.
Джерело: побудовано автором за даними Міністерств фінансів 
України
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маних запозичень на погашення боргу та інноваційний 
розвиток країни, тим самим стимулюючи суб’єктів гос-
подарювання до нарощення виробничих потужностей та 
виходу з «тіні» тощо.

отже, політика уряду в галузі управління боргом має 

бути спрямована не лише на подолання наслідків фінансо-
вої кризи та скорочення боргового навантаження шляхом 
укладання угод про реструктуризацію боргу та випуску 
державних цінних паперів, але й охоплювати всі галузі 
економіки, стимулюючи та підтримуючи їх.
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аннотация. в работе исследуется влияние государственного долга на макроэкономическое развитие страны. осу-
ществлен анализ структуры внешнего и внутреннего долга государства на основе статистических данных. Представ-
лена информация об управлении государственным долгом украины, о темпах роста и погашении долга в период с 
2010 по 2015 г., о состоянии внешней задолженности государства. сделаны выводы, а также внесены предложения по 
эффективному управлению внешним и внутренним государственным долгом.

ключевые слова: государственный долг, долговая политика, внешний и внутренний долг, гарантированный госу-
дарством долг, заем.

Summary. In article we research negative and positive influence of a public debt on macroeconomic development. The 
analysis of structure of the external and internal public debt on the basis of statistical data is carried out. The contains informa-
tion about how to manage public debt of Ukraine, on the growth of domestic debt and its repayment in the period from 2010 to 
2015, as well as on the state of the external debt of the state. Conclusions are drawn, and also suggestions for improvement the 
practice of public debt management are made. 

Key words: public debt, debt policy, foreign and domestic debt, government guaranteed debt, loan.
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органіЗаційний роЗвиток корпорацій у сучасній еконоМіці

ORGANIZATIONAL DEVELOPMENT OF CORPORATIONS  
IN THE WORLD ECONOMY

анотація. у роботі обґрунтовано вплив організаційного розвитку на ефективне функціонування корпорацій на сві-
тових ринках. здійснено аналіз наукових праць зарубіжних учених стосовно визначення феномену «організаційного 
розвитку корпорацій». доведено, що єдиного трактування терміну «організаційний розвиток» у наукових розвідках 
зарубіжних вчених не спостерігається, що ключовими елементами в реалізації бізнес-стратегії організаційного роз-
витку корпорацій можуть слугувати такі фактори: корисність товарів та послуг, постійне оновлення товарів та послуг, 
концентрація ресурсів корпорації на пріоритетних напрямках (наукові розробки, маркетинг), оперативне реагування на 
потреби ринку, розвиток внутрішніх та зовнішніх зв’язків.

ключові слова: корпорація, організаційний розвиток, організація, організаційна культура, фінансові послуги.

вступ та постановка проблеми. з огляду на те, що 
сучасні корпорації виступають особливим інструментом 
та фактором глобалізації світової економіки, для еконо-
містів одним із пріоритетних напрямків є дослідження 
їхнього організаційного розвитку в умовах глобалізації 
світового господарства. 

Як ми вже зазначали в наших зарубіжних публіка-
ціях [9–11], найбільші світові корпорації – це потужні 
господарські комплекси, у межах яких об’єднуються чис-
ленні підприємства з різних регіонів світу, де головним 
засобом експансії сучасних корпорацій у глобальній еко-
номіці являється вивіз капіталу у формі прямих іноземних 
інвестицій. 

так, за підрахунками оеср, майже 1/3 світової тор-
гівлі контролюється корпораціями. останні тенденції в 
глобальній економіці свідчать, що деякі корпорації пере-
творюються у глобальні корпоративні об’єднання. на 
сьогодні успіх у міжнародній конкуренції визначається не 
лише наявністю факторів виробництва, а наскільки вони 
ефективно використовуються. на відміну від звичайних 
корпорацій глобальні корпорації здійснюють не регіо-
нальну, а глобальну оптимізацію виробництва, глобальну 
диверсифікацію та глобальне управління своїми порт-
фельними інвестиціями. стратегічні альянси виступають 
важливим засобом здійснення глобальних стратегій і пред-
ставляють собою «довгострокові відносини між фірмами, 
які йдуть далі звичайних торговельних операцій, але не 
ставлять за мету злиття з іншими фірмами» [5, c. 85]. При-
кладами стратегічних альянсів можуть слугувати стра-
тегічний альянс фірм «Моторолла», «іБМ» та «еппл» у 
комп’ютерній галузі, що ведуть агресивну атаку на такі 
корпорації, як «інтел» та «Майкрософт». 

для будь-якої корпорації організаційний розвиток 
розглядається як одне з важливих завдань з огляду на 
те, що економічна ситуація на ринках часто змінюється: 
виникнення нових тенденцій, трендів, стрімке зростання 
конкурентів, представлення нових схем збільшення ефек-
тивності діяльності корпорацій. тому керівництво корпо-

рації зацікавлене у розвитку бізнесу і має на меті вивчати 
загальну логіку глобальних трендів розвитку організації, 
а також ефективного застосування теоретичних знань на 
практиці. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. вивчаючи 
організаційний розвиток корпорацій, ми звернулися до 
наукових пошуків зарубіжних вчених з огляду на те, що 
термін «організаційний розвиток» у наукових економіч-
них джерелах уперше з’явився у сШа. наголосимо, що 
єдиного підходу до трактування даного феномену у науко-
вій літературі на сьогодні не існує.

так, американський учений-економіст сфери органі-
заційного розвитку у. Берк визначає організаційний роз-
виток корпорацій як процес планових змін організаційної 
культури, заснованих на використанні методик, теорій та 
результатів досліджень корпоративної поведінки [6]. 

а. райа, н. Маргуліс розуміють організаційний роз-
виток як ціннісно орієнтований процес самооцінки та 
планових змін, які включають специфічні стратегії та тех-
нології, які націлені на посилення загальної ефективності 
організаційної системи [7]. 

у свою чергу, П. робертсон, д. Поррас надають більш 
сучасне трактування феномену «організаційний розви-
ток», визначаючи його набір наукових теорій, цінностей, 
стратегій, які націлені на проведення запланованої зміни 
в діяльності організації з метою досягнення індивідуаль-
ного розвитку та покращання організаційної поведінки 
через перебудову менеджерами організації робочої пове-
дінки [12]. 

інші американські вчені дж. ваклавські, а. черч роз-
глядають організаційний розвиток як спланований про-
цес просування позитивних, гуманістично орієнтованих 
системних змін та удосконалень в організаціях з вико-
ристанням теорії соціальних наук, досліджень діяльності 
організації, збору та обробки поведінкових даних та тех-
ніки зворотного зв’язку [13]. тоді як с. Белл та в. Френч у 
своїй праці «організаційний розвиток» описують його як 
довгострокові програми по здійсненню процесів організа-
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ційного оновлення та прийняття рішень завдяки допомоги 
більш ефективного управління організаційної культури, 
що засноване на співробітництві. таке співробітництво 
акцентує увагу на культурі формальних команд, завдяки 
агенту, або каталізатору змін, із використанням теорій та 
методів прикладних наук про поведінку [7]. 

отже, забезпечення конкурентних переваг корпора-
ції за рахунок раціоналізації виробництва, застосування 
сучасних технологій та матеріалів без врахування зміни 
ролі людського ресурсу стає неможливим. в умовах гло-
балізаційних процесів у світовій економіці (коли вирівню-
ються технологічні умови, зрівнюється рівень заробітної 
платні) виграти конкурентну боротьбу в корпоративному 
середовищі можна лише завдяки постійному розвитку 
та активному залученню у процес управління персоналу 
корпорації. 

результати дослідження. з огляду на сказане будь-яку 
організацію можна розглядати як об’єднання формальних 
та неформальних груп. тобто можна констатувати, що 
організація – це соціальна система, в якій взаємодіють 
окремі суб’єкти, формальні та неформальні групи. люди 
не можуть успішно виконувати свою роботу та постав-
лені цілі, якщо не буде досягнута належна взаємодія окре-
мих груп та суб’єктів, від яких залежить їхня діяльність. 
а звідси усвідомлення ступеню впливу групової динаміки 
на функціонування та розвиток організації дозволяє під-
вищити ефективність управління корпорацією та ство-
рити необхідні умови для здійснення організаційних змін 
у її діяльності.

тому для успішного управління процесом розвитку 
організації необхідне налаштування усієї системи управ-
ління на колективну роботу, у продуктивності якої пови-
нні бути зацікавлені всі менеджери організації. це потре-
бує від керівництва радикальних змін у стилі управління 
персоналом, нового мислення, необхідності максималь-
ного використання та розвитку потенціалу менеджерів 
корпорації. 

Будь-яка організаційна трансформація в корпорації 
має на меті визнання та розуміння її персоналом − лише 
тоді менеджери корпорації зможуть перетворювати у 
життя майбутні цілі організації. у свою чергу, зменшити 
негативне ставлення менеджерів до змін, що плануються 
статися в організації, можна лише завдяки ефективній 
організаційній культурі, яка буде підтримувати процес 
трансформації. Причому організаційна культура може 
стати фактором, який буде впливати на позитивну чи 
негативну взаємодію у процесі стратегічного управління 
корпорацією. наголосимо, що обрана стратегія не пови-
нна суперечити особливостям та невід’ємним компонен-
там корпоративної культури організації, тому що органі-
заційна культура − це цінності та переконання, які вони 
наслідують, іншими словами – яка філософія бізнесу 
лежить в основі методів роботи усередині та поза межами 
корпорації. 

з огляду на викладене вище сучасні корпорації намага-
ються вирішити протиріччя між глобальною організацією та 
необхідністю враховувати місцеві умови. глобальна органі-
зація забезпечує корпорації великими перевагами в області 
скорочення та масштабів дій. за оцінками представника 
шведсько-швейцарської електроенергетичної корпорації 
«асеа Браун Бовери», глобальна організація виробництва 
стандартизованої продукції дозволяє скоротити витрати на 
одиницю продукції в межах 20–30% [5, c. 86]. 

зазначимо, що у сучасних умовах найбільші фінан-
сові та нефінансові корпорації планують свою діяльність 
не в регіональному, а у світовому просторі. заснований 
на такому підході, глобальний маркетинг демонструє 

тенденцію зростаючого міжнародного переплетення 
економічних, соціальних та політичних структур. такі 
процеси значною мірою змінюють умови міжнародної 
діяльності корпорацій та деформують ринки. керуючись 
усе більш зростаючими глобальними інтересами роз-
ширення виробництва, зміцнення позицій на світових 
ринках, збільшення прибутків, залежності від зміни гос-
подарської обстановки, соціально-політичного клімату 
в тих чи інших країнах або регіонах, глобальні корпора-
ції постійно маневрують виробничими та фінансовими 
засобами в масштабах усього світового господарства 
та переливають гігантські маси фінансових ресурсів з 
однієї країни до іншої. Понад 30% світової торгівлі – це 
внутрішньофірмові поставки глобальних корпорацій, які 
здійснюються не за міжнародними, а за внутрішньофір-
мовими трансфертними цінами. таким чином, глобальні 
корпорації забезпечують свої інтереси, сприяють поділу 
світових ринків на відкриті та закриті сегменти [2, с. 15]. 

водночас прагнення до лідерства на обраних ринках 
спонукає корпорації безперервно покращувати та удо-
сконалювати якість продукції, щоб задовольнити потреби 
споживачів. з метою збереження лідерства на світових 
ринках та підтримки якості товарів та послуг на конку-
рентному рівні глобальні корпорації концентрують свої 
зусилля на випуску високоякісної продукції, що має обме-
жений асортимент. до того ж у стратегії розвитку глобаль-
них корпорацій велика увага приділяється підтримці пев-
ного рівня експортних надходжень, тому останнім часом, 
широкого поширення набуло міжнародне стратегічне 
партнерство (стратегічні альянси між корпораціями). 
стратегічні альянси значно поширені у сфері матеріаль-
ного виробництва. організаційні трансформації страте-
гічних альянсів та внутрішньофірмових зв’язків міжна-
родних корпорацій створюють систему горизонтальної та 
вертикальної інтеграції виробництва та науково-дослідні 
й дослідно-конструкторські роботи (нддкр), яка регу-
люється завдяки інформаційним технологіям. деякі види 
стратегічних альянсів розраховані на поширення асорти-
менту продукції та кола споживачів. названі стратегічні 
альянси передбачають сумісні маркетингові дослідження, 
використання загальних збутових каналів і джерел інфор-
мації. але водночас учасники таких альянсів у сфері 
нддкр контролюють один одного на ринках готової про-
дукції [3, c. 103]. 

відповідно до стратегії, яка націлена на виробництво 
товарів та послуг спеціально для ринку країни, що при-
ймає, велике число глобальних корпорацій контролюють 
та направляють діяльність своїх зарубіжних філіалів, ура-
ховуючи особливості їх національних ринків. глобальні 
корпорації завдяки соціокультурним та природним від-
мінностям, торговельним бар’єрам, що створюються 
окремими приймаючими країнами, змушені дотримува-
тися вимог країн стосовно придбання на місцевих рин-
ках компонентів для готової продукції, яка випускається 
зарубіжними філіалами глобальних корпорацій. завдяки 
інтенсифікації процесів відбувається еволюція стратегій 
організаційного розвитку корпорацій. 

зазначимо, що прогнозуючи в сучасних умовах свій 
розвиток, корпорації притримуються глобальної стратегії, 
яка об’єднує вже існуючі стратегії і при цьому не є якісно 
іншою. глобальна стратегія − це складний механізм, який 
підтверджується суміщенням великої кількості корпора-
цій вертикальної та горизонтальної стратегій, що створює 
інвестиційну локалізацію. Фактор регіональної концен-
трації корпорацій та створення в тому чи іншому регіоні 
зв’язків є визначальними при виборі стратегії організа-
ційного розвитку. додамо, що ключовими елементами в 
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реалізації бізнес-стратегії організаційного розвитку кор-
порацій можуть слугувати такі фактори: корисність това-
рів та послуг, постійне оновлення товарів та послуг, кон-
центрація ресурсів корпорації на пріоритетних напрямках 
(наукові розробки, маркетинг), оперативне реагування на 
потреби ринку, розвиток внутрішніх та зовнішніх зв’язків. 
усі названі фактори взаємопов’язані між собою. відмі-
тимо, що організаційний розвиток корпорацій у сучасній 
глобальній економіці є багатовекторним, але націлений 
на успішне подолання невизначеності бізнес-середовища, 
максимальне зниження витрат через загострення конку-
ренції та збільшення вартості інновацій, а також досяг-
нення оперативної гнучкості. 

у контексті викладеного, зазначимо, що загальносві-
тові стратегії глобальних корпорацій реалізуються лише 
за умови сприятливого національного режиму для прямих 
іноземних інвестицій [4, c. 85]. 

до того ж, у колі окресленого, основоположною стра-
тегією організаційного розвитку сучасних глобальних 
корпорацій визначається стратегія «інтернаціоналізації» 
діяльності, що забезпечує корпоративну експансію на сві-
тових ринках. основною тенденцією процесу інтернаціо-
налізації глобальних корпорацій розглядається транскор-
донне розміщення загальнокорпоративних функцій як у 
формі внутрішніх підрозділів, так і у вигляді зовнішнього 
аутсорсингу. стратегії глобальних корпорацій спрямо-
вуються на реалізацію переваг одночасного доступу до 
великої кількості ринків, що зумовило появу нових під-
ходів до інтегрованих виробничих мереж та маркетинго-
вих стратегій, де приділяється увага глобальному іміджу 
корпорації та брендам. уразливість глобального іміджу 
зумовлює розробку соціально орієнтованих програм орга-
нізаційного розвитку глобальних корпорацій [4, c. 86]. 

отже, самими найбільш зростаючими у світі галузями 
є індустрія інформації та індустрія фінансових послуг − 
на цьому наголошує американський вчений-економіст 
П. друкер у своїй книзі «задачі менеджменту у ХХі сто-
літті» [1]. науковець виокремлює «нові» фінансові 
послуги, які надаються заможному, але старіючому сек-
тору населення розвинутих країн, «індивідуальні фінан-
сові послуги», які допомагають гарантувати високий 
та стабільний дохід після виходу на пенсію. Причиною 
виникнення таких фінансових послуг слугували зміни 
у демографічній ситуації високорозвинених країн, де 
багатого середнього класу, особливо таких людей, які не 
заробляли собі на життя фізичною працею, а працювали 
у сфері послуг або були зайняті інтелектуальною працею. 
При досягненні віку 45−50 років вони усвідомлюють, 
що існуючий рівень пенсійного забезпечення не влаштує 
їх, коли прийде час покинути своє місце роботи, тому у 
цьому віці майбутні пенсіонери починають шукати шляхи 
інвестування накопичених фінансових ресурсів із метою 
забезпечення свого фінансового стану на 20 років уперед. 

тому нова зростаюча галузь – індустрія фінансо-
вих послуг – здебільшого відрізняється від традиційної 
фінансової індустрії, що виступає у ролі «корпоратив-
ного банкіра», якими є такі фінансові корпорації, як:  
JP Morgan Chase, Citibank, Wells Fargo або Goldman Sachs. 
нові інвестори (майбутні пенсіонери) більш за все турбу-
ються не тим, як «робити гроші» або здійснювати «вигідні 
угоди», їхня головна задача полягає у збереженні своїх 
заощаджень таким чином, щоб вони отримували гаранто-
ваний прибуток після виходу на пенсію. 

нові фінансові інститути – фонди взаємного страху-
вання, пенсійні фонди, брокерські компанії, які передба-
чили цю тенденцію, – значно покращали свої фінансові 
результати. спочатку вони виникли у сШа, потім у вели-
кобританії, а зараз поширили свою діяльність на фінансо-
вих ринках континентальної Європи та Японії. Більшість 
традиційних фінансових корпорацій не усвідомлює, що 
змінилося саме розуміння поняття «фінансові послуги». 
Єдине, що відчувають великі фінансові корпорації у роз-
винутих країнах, – це втрачання великої частини наявного 
доходу. тому фінансові гіганти поспішають розширити 
свій набір традиційних «корпоративних» послуг. При 
цьому частка їхніх звичайних фінансових послуг (кор-
поративні позики або пропозиція корпоративних цінних 
паперів) не зростає, а зменшується дуже швидко. справа 
в тому, що ці послуги пропонуються у першу чергу на 
ринку великих корпорацій. 

Протягом останніх 20 років сектором зростання в усіх 
високорозвинених країнах став бізнес середніх розмірів, а 
частка корпорацій-гігантів постійно зменшується. корпора-
ції середнього розміру, як правило, не входять до числа спо-
живачів традиційних «корпоративних» фінансових послуг. 

наголосимо, що традиційні фінансові корпора-
ції активно відкривають свої філії в усіх регіонах світу. 
у зв’язку з тим, що їхній традиційний корпоративний 
бізнес стає все менш прибутковим (через жорстку кор-
поративну конкуренцію на фінансових ринках), корпо-
ративні банки-гіганти (американські, китайські, япон-
ські, німецькі, швейцарські) вдаються до «торгівлі за 
свій рахунок», тобто чистої спекуляції, щоб підтримати 
свої надмірні накладні видатки. Якщо ретроспективно 
повернемося до історії фінансових інститутів (почина-
ючи з діяльності клану Медичі в Європі у ХV ст.) – все 
це закінчувалося значними збитками через невірну уяву 
стосовно індустрії фінансових послуг, що у значній 
мірі зумовило фінансову кризу, яка почалася в середині 
1990-х років на азійських фінансових ринках і перейшла 
в американську іпотечну кризу 2007−2008 рр., а завдяки 
глобалізаційним процесам в економіці поширилася на 
весь світ [1, c. 32–34]. 

висновки. отже, результати нашого дослідження 
дозволяють стверджувати, що необхідним компонентом 
розвитку корпорації є вибір стратегічної альтернативи та 
надання їй (відповідно до обраної стратегії організацій-
ної структури) форм і методів управління корпорацією на 
основі формування організаційної культури, що викорис-
товує потенціал менеджерів для здійснення організацій-
них трансформацій у корпорації.

крім того, стратегії організаційного розвитку корпо-
рацій основані на концентрації ресурсів (маркетинг, роз-
робка послуг, які підвищують лояльність споживача та 
вартість продукту, нддкр) у сфері власних стратегічних 
переваг. така концентрація забезпечується у значній мірі 
за рахунок прямих іноземних інвестицій, головна мета 
яких − покупка стратегічних, у першу чергу нематеріаль-
них, активів. виходячи з цього, незважаючи на кризові 
явища на фінансових ринках високорозвинених країн, 
тенденція розвитку нового виду «роздрібних фінансових 
послуг» та збільшення кількості нових інвесторів (май-
бутніх пенсіонерів) посилюватиметься й надалі. така тен-
денція буде простежуватися, доки високорозвинені країни 
не адаптують свої системи пенсійного забезпечення до 
нових демографічних реалій. 
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аннотация. в работе обосновано влияние организационного развития на эффективное функционирование корпо-
раций на мировых рынках. Проанализированы научные работы зарубежных учёных по изучению дефиниции «органи-
зационное развитие корпораций». определено, что единой трактовки термина «организационное развитие» в научных 
исследованиях зарубежных учёных не наблюдается. выявлено, что ключевыми элементами в реализации бизнес-стра-
тегии организационного развития корпораций могут служить такие факторы: полезность товаров и услуг, постоянное 
обновление товаров и услуг, концентрация ресурсов корпорации на приоритетных направлениях (научные разработки, 
маркетинг), оперативное реагирование на потребности рынка, развитие внутренних и внешних связей. 

ключевые слова: корпорация, организационное развитие, организация, организационная культура, финансовые 
услуги. 

Summary. The article is proved that the organizational development has great impact on the effective functioning of the 
corporations in the world markets. The author analyzes the scientific works of foreign scholars on the definition of the phenom-
enon «organizational development of corporations». The author stresses that a single interpretation of the term «organizational 
development of corporations» in the scientific literature by foreign scientists is lacked. The article states that the key of the 
elements in the implementation of the business strategies of the organizational development of corporations can be served the 
following factors: usefulness of goods and services, constant the updating of goods and services, concentration resources of the 
corporation in the priority areas (research and development, marketing), rapid response to market needs, development of the 
internal and external relations.

Key words: corporation, organizational development, organization, organizational culture, financial services. 
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Модель еконоМічного роЗвитку післЯдиплоМноЇ  
педагогічноЇ освіти: від концепціЇ до еФективного реЗультату

MODEL OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF POSTGRADUATE EDUCATION: 
FROM THE CONCEPT TO THE EFFECTIVE RESULT

анотація. у статті наведено комплекс економічних важелів (векторів), які, за результатами дослідження, сприяти-
муть реалізації стратегії держави та уряду щодо побудови моделі економічного розвитку післядипломної педагогічної 
освіти в україні, а саме: державне регулювання нормативно-правового та організаційного забезпечення, якість освіт-
ніх послуг, людський потенціал, суспільний паритетний договір. запропоновано комплексний підхід у запровадженні 
локальних змін окремих аспектів діяльності від визначення концепції до отримання ефективного результату, шляхом 
виконання певних умов наведеної моделі, у тому числі педагогічних, економічних, соціальних, що надає можливість 
принципово змінити систему післядипломної педагогічної освіти в україні та досягти її подальшого розвитку.

ключові слова: післядипломна педагогічна освіта, державне регулювання, якість освітніх послуг, людський потен-
ціал, суспільний паритетний договір.

вступ та постановка проблеми. нині ідея непе-
рервної освіти людини протягом всього її життя набула 
розповсюдження практично в усьому світі. нею керу-
ються у своїй діяльності такі міжнародні організації, як 
Юнеско, організація економічного співробітництва і 
розвитку та інші. у багатьох країнах (Швеція, Франція, 
іспанія, канада, великобританія) концепція неперервної 
освіти офіційно покладена в основи державної політики у 
сфері освіти. аналогічні процеси відбуваються у країнах 
центральної Європи.

розвиток неперервної освіти, її економічні складники 
є одним із найважливіших факторів реформ у багатьох 
країн світу. враховуючи, що проблеми підготовки і під-
вищення кваліфікації педагогічних кадрів нині у всіх роз-
винутих країнах світу визначаються як такі, що пов’язані 
з економічним і культурним розвитком держави, поєднан-
ням суспільних і особистісних інтересів, розвиток і вдо-
сконалення системи післядипломної педагогічної освіти є 
передумовою подолання кризової ситуації як в економіці, 
так і в суспільстві в цілому. Післядипломна педагогічна 
освіта суттєво впливає на зростання матеріальних благ 
і розвиток суспільства. на даному етапі післядипломну 
освіту важливо розглядати не лише як галузь соціально-
економічної сфери, а й як розділ ринкової економіки, що 
забезпечує ефективність розвитку економіки україни.

аналіз останніх досліджень і публікацій. одним із 
ефективних методів пізнання і дослідження економічного 
розвитку системи післядипломної педагогічної освіти вва-
жаємо моделювання. Моделі дають змогу запропонувати 
комплексний підхід у запровадженні локальних змін окре-
мих аспектів діяльності, а цілісний механізм – від визна-
чення концепції до отримання ефективного результату.

актуальний матеріал щодо складових неперервної 
освіти містять праці дослідників зарубіжжя: о. абдуліної, 
о. лисової, Є. Белозерцева, Б. вульфсона, М. нікандрова, 

к. колінза, т. едварса, ж. круца, с. робінсона, л. Шуль-
мана, д. круіксбенка, Ф. дістерверга, к. ушинського, 
с. зміїва, Ф. едгара, р. дейва, М. давида і к. Матісон, 
а. Бєляєвої та ін.

значна кількість досліджень стосується питань діяль-
ності вищого навчального закладу, формування ринку 
послуг в різних галузях економіки україни. увагу вивченню 
цих питань приділяють відомі вітчизняні та зарубіжні нау-
ковці в. алексєєв, в. андрущенко, г. артюх, в. Базиле-
вич, д. Богиня, о. грішнова, Б. данилишин, М. долішній, 
с. дорогунцов, т. заяць, й. завадський, і. каленюк, в. кре-
мень, в. куценко, в. Марцинкевич, с. ніколаєнко, і. Про-
копенко, т. Шульц, Б. Шелегеда, в. щетинін, о. Яришко та 
ін., дослідження яких стосуються фінансових аспектів або 
питань упровадження нових підходів до управління закла-
дами освіти. вагомий внесок у дослідження економічних 
проблем розвитку освіти та ринку освітніх послуг зробили 
с. Бандур, а. Бондар, г. данилін, і. коваленко, г. куро-
шева, е. лібанова, с. Мочерний, с. Пирожков, у. садова, 
л. чернюк, а. чухно та ін.

у своїх дослідженнях науковці наводять лише окремі з 
економічних та/або соціально-економічних умов розвитку 
навчального закладу. нині практично немає досліджень з 
питань економічного розвитку післядипломної педагогіч-
ної освіти в україні, особливо в умовах формування рин-
кової інноваційної економіки; відсутні економічні моделі 
та рекомендації щодо економічних умов подальшого роз-
витку післядипломної педагогічної освіти.

Ми вважаємо, що лише шляхом виконання певних 
умов наведеної моделі, у тому числі педагогічних, еко-
номічних, соціальних, можливо принципово змінити 
систему післядипломної педагогічної освіти україни та 
досягти її подальшого розвитку.

Метою статті є доведення комплексу економічних 
важелів (векторів), які, за результатами нашого дослі-
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дження, сприятимуть реалізації стратегії держави та 
уряду щодо побудови моделі економічного розвитку піс-
лядипломної педагогічної освіти в україні.

результати дослідження. комплекс економічних 
важелів нами розподілено за чотирма векторами рефор-
мування галузі, які, за результатами нашого дослідження, 
сприятимуть реалізації стратегії держави та уряду щодо 
розвитку післядипломної педагогічної освіти, а саме: 
державне регулювання нормативно-правового та органі-
заційного забезпечення, якість освітніх послуг, людський 
потенціал, суспільний паритетний договір.

вектор реформування «державне регулювання нор-
мативно-правового та організаційного забезпечення». 
державне регулювання нормативно-правового та органі-
заційного забезпечення реформи системи післядипломної 
педагогічної освіти має здійснюватися шляхом розробки 
та прийняття в установленому порядку відповідних зако-
нів, нормативно-правових актів, щорічних планів дій 
щодо реалізації заходів розвитку та моніторингу стану їх 
виконання.

за цим вектором передбачається реформування дер-
жавної політики у сфері освіти шляхом унесення змін та/
або удосконалення законодавства україни та нормативно-
правової бази, що регулюють питання освітньої, фінан-
сово-господарської діяльності та економічного розвитку 
в системі післядипломної педагогічної освіти, а саме: з 
питань державної політики у сфері науки та освіти, галу-
зевих законів та нормативно-правових актів, бюджетного 
та податкового законодавства, трудового законодавства та 
нормативно-правових актів з питань оплати праці та соці-
ального захисту, законодавства щодо державного фінан-
сового контролю та аудиту тощо.

Метою реформування законодавчої та нормативно-
правової бази у післядипломній педагогічній освіті є 
побудова ефективної та гнучкої системи державного 
управління, яка здатна реалізовувати державну політику, 
спрямовану на суспільний сталий розвиток післяди-
пломної педагогічної освіти та адекватне реагування на 
виклики сучасності.

тактика в реалізації наведеної стратегії, на нашу 
думку, передбачає:

- чітке визначення статусу закладів післядипломної 
педагогічної освіти шляхом унесення змін до законів 
україни «Про освіту», «Про вищу освіту» та створення 
спеціального закону «Про післядипломну педагогічну 
освіту»;

- оптимізацію мережі закладів післядипломної педа-
гогічної освіти з метою забезпечення єдиних підходів до 
формування типу, статусу та соціально-економічних умов 
функціонування навчальних закладів у кожному регіоні 
країни;

- запровадження державного статистичного спостере-
ження показників системи післядипломної педагогічної 
освіти з метою збирання високоякісного статистичного 
матеріалу на базі обґрунтованого визначення питань та 
ознак організації діяльності закладів цієї галузі, щоб 
унаслідок проведеного аналізу можна було отримати 
реальну характеристику процесів із питань функціону-
вання та розвитку навчального закладу як самостійної 
господарської одиниці та важливої складової системи 
освіти;

- забезпечення сприятливих умов для ведення гос-
подарської діяльності, комерційних проектів, залучення 
інвестицій та інших зовнішніх джерел фінансування 
діяльності;

- необхідність скорочення та/або упорядкування про-
цедури і кількості документів дозвільного характеру у 

сфері освітніх послуг та господарської діяльності, що під-
лягають ліцензуванню;

- скасування регуляторних нормативних актів, які 
гальмують та ускладнюють економічну самостійність 
закладів;

- передачу закладам післядипломної педагогічної 
освіти повноважень щодо формування штатного роз-
кладу, бюджетно-фінансової політики;

- формування замовлення на надання послуг з підви-
щення кваліфікації з урахуванням вимог регіонального 
ринку;

- реформування системи державного контролю у 
сфері освітньої, господарської та фінансової діяльності, 
що передбачає, у першу чергу, подолання на усіх рів-
нях контрольно-караючої функції, важливим аспектом 
має бути запровадження організаційно-консультативних 
функцій;

- створення ефективної системи державного аудиту 
закладів освіти, що матиме на меті у першу чергу заходи 
попереднього контролю і недопущення порушень та втрат 
бюджетних коштів.

вектор реформування «Якість освітніх послуг». 
Якість освітніх послуг є одним із головних критеріїв 
оцінки діяльності закладів післядипломної педагогічної 
освіти, що забезпечує конкурентоспроможність закладу 
як на ринку послуг, так і на ринку праці.

Ми вважаємо, що якість освітніх послуг – це май-
бутнє не тільки педагогічних працівників, які проходять 
навчання з підвищення кваліфікації, а і держави в цілому, 
що варто враховувати і керівникам, і педагогічним пра-
цівникам. необхідним убачається запровадження таких 
реформаторських процесів, що будуть спрямовані на 
радикальне оновлення змісту освіти, форм і методів 
освітньої діяльності закладів післядипломної педагогіч-
ної освіти, стануть адекватною реакцією на соціально-
економічні процеси, що відбуваються в суспільстві. 
з цією метою необхідно переглянути перелік напрямів, 
за якими здійснюється підвищення кваліфікації педаго-
гічних працівників за відповідними освітньо-кваліфіка-
ційними рівнями.

Пропонуємо перелік основних умов, що забезпечать 
підвищення якості післядипломної педагогічної освіти, 
удосконалення її змісту:

- наявність якісного науково-педагогічного складу та 
навчально-допоміжного персоналу відповідної кваліфіка-
ції, що надає можливість закладу для збільшення обсягів 
освітніх послуг шляхом залучення додаткового контин-
генту споживачів та/або розширення спектру послуг;

- обов’язкове системне підвищення кваліфікації нау-
ково-педагогічних кадрів;

- якісне науково-методичне забезпечення, що поєднує 
сучасну методику організації та викладання навчальних 
дисциплін та наукове підґрунтя навчального процесу; 
використання в навчальному процесі наукових розробок, 
методичного супроводження й ефективного педагогіч-
ного досвіду;

- запровадження нових форм післядипломної педаго-
гічної освіти та розширення спектру освітніх послуг: дис-
танційна освіта, система онлайн-консультування, корот-
котривалі фахові і тематичні спеціальні курси за вибором 
споживачів, змішані форми підвищення кваліфікації;

- технологізація процесу учіння, що включає сучасне 
облаштування приміщень для навчання, чітке дотримання 
сучасних технологій, використання інтерактивних та 
активних методів навчання.

вектор реформування «людський потенціал». Ми вва-
жаємо, що система післядипломної педагогічної освіти 
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має сформувати свій економічний потенціал за рахунок 
використання людського потенціалу шляхом створення 
колективу фахівців з високим показником інтелектуаль-
них і особистісних якостей, які є вмотивованими до забез-
печення ефективної діяльності закладу.

нами поняття сутності економічного потенціалу в сис-
темі післядипломної педагогічної освіти розглядається як 
поєднання форм, методів та важелів державного регулю-
вання і спроможностей у реалізації стратегії соціально-
економічного розвитку на основі визначення можливос-
тей та ефективного рівня їх використання у зовнішньому 
та внутрішньому середовищі.

з метою підвищення економічної компетентності 
освітніх менеджерів і, як наслідок, якості та конкуренто-
спроможності післядипломної педагогічної освіти, необ-
хідним є створення системи обов’язкового постійного 
економічного навчання та оновлення знань керівників. 
ринкова економіка, ринок праці актуалізують виклик для 
фахівців щодо підвищення своєї конкурентоспроможності 
та формування економічного складу мислення. необхідно 
навчити та мотивувати людину вмінню та потребі вчитися 
самій, постійно підвищувати свій професійний рівень і 
кваліфікацію.

аналізуючи викладене, ми дійшли висновку, що нині 
в післядипломній освіті керівників, педагогічних праців-
ників, працівників економічних та бухгалтерських служб 
закладів післядипломної педагогічної освіти необхідно 
приділити особливу увагу формуванню й розвитку еко-
номічного мислення. для цього пропонуємо такі заходи:

- включення до навчально-тематичних планів із під-
вищення кваліфікації для всіх категорій педагогічних пра-
цівників економічної тематики в обсязі не менше 10% від 
загальної кількості годин;

- цілеспрямоване оновлення знань педагогічних пра-
цівників щодо економічної грамотності шляхом організа-
ції навчання на спеціальних тематичних курсах з підви-
щення кваліфікації в обсязі не менше 36 годин;

- внесення змін до кваліфікаційних вимог працівни-
ків економічних та бухгалтерських служб системи після-
дипломної педагогічної освіти, передбачивши вимоги до 
наявності вищої фахової освіти та стаж роботи за спеці-
альністю не менш 3 роки (для керівників служб – не менш 
5 років);

- запровадження обов’язкової системи підвищення 
кваліфікації працівників економічних та бухгалтерських 
служб, що передбачатиме щорічне навчання на відповід-
них курсах підвищення кваліфікації або фахових спеці-
альних курсах за навчально-тематичним планом не менше 
36 годин.

врегулювання зазначених заходів з підвищення еко-
номічної грамотності через закладання нових підвалин 
розбудови системи післядипломної педагогічної освіти 
та формування основ економічного мислення дасть змогу 
досягти таких перетворень у галузі:

- підвищення якості освіти, конкурентоспромож-
ності післядипломної педагогічної освіти на ринку освіт-
ніх послуг;

- створення системи сучасного ефективного менедж-
менту в системі післядипломної педагогічної освіти;

- підвищення ефективності витрачання бюджетних 
коштів; попередження та недопущення втрат бюджетних 
коштів;

- підвищення якості прогнозування в системі дер-
жавного управління післядипломною педагогічною осві-
тою.

разом із тим варто звернути увагу на таку ознаку люд-
ського капіталу в системі післядипломної педагогічної 

освіти, як мотивація педагогічних працівників до непе-
рервної освіти. Педагогічному працівнику належить про-
відна роль у процесі власного учіння. але нині в укра-
їні відсутні важелі створення і регулювання мотивації 
педагогів на неперервне самовдосконалення, підвищення 
кваліфікації. наші дослідження показали, що тільки 42% 
педагогів вважають, що їм варто навчатися і протягом 
наступних після атестації п’яти років, прагнуть до постій-
ного навчання в системі методичної роботи, намагаються 
системно працювати над підвищенням свого професій-
ного рівня шляхом участі в методичних заходах і само-
освіти; 47% епізодично беруть участь у окремих мето-
дичних заходах у міжкурсовий період тому, що їх туди 
направляє адміністрація, а 11% зазначили, що їм достат-
ньо самоосвіти.

основними інноваційними підходами у системі дер-
жавного регулювання сучасних засобів мотивації педаго-
гічного працівника на неперервне підвищення власного 
професійного рівнями вважаємо такі:

- законодавчо-встановлені гарантії для педагогічних 
працівників щодо підтримки системи неперервної освіти;

- запровадження обов’язкової сертифікації для педаго-
гічних працівників;

- запровадження системи «накопичення інтелекту-
ального капіталу», запровадження «бонусної» системи 
оплати за навчання;

- створення соціально-побутових умов для користува-
чів освітніх послуг;

- подолання корупційної складової у системі.
запровадження обов’язкової сертифікації для педаго-

гічних працівників, за результатами якої педагогічні пра-
цівники будуть підтверджувати кваліфікаційну категорію 
або отримувати вищу. необхідно на законодавчому рівні 
встановити не лише порядок проходження незалежної 
сертифікації, а й умови оплати праці педагогічних праців-
ників, що безпосередньо буде пов’язане з її результатами. 
державне регулювання зазначених змін стимулюватиме 
підвищення власної кваліфікації педагогічними кадрами 
та буде дієвим фактором боротьби з корупцією в системі 
освіти. встановлення на законодавчому рівні гарантій для 
педагогічних працівників щодо підтримки системи непе-
рервної освіти полягає у створенні належних умов під час 
щорічного проходження курсів та спеціальних курсів з 
підвищення кваліфікації шляхом збереження педагогіч-
ним працівникам середньої заробітної плати за місцем 
роботи.

запровадження системи «накопичення інтелектуаль-
ного капіталу» за державної підтримки на законодав-
чому рівні дасть змогу створити систему накопичення та 
фіксації заходів з підвищення кваліфікації (курси, спец-
курси, семінари, тренінги, майстер-класи тощо) кожним 
педагогічним працівником і впливатиме на рівень оплати 
праці та соціальні гарантії та пільги. одним із способів 
накопичення інформації про заходи з підвищення ква-
ліфікації педагога може стати впровадження залікової 
книжки, що ведеться кожним педагогічним працівником 
протягом усього часу його педагогічної діяльності. уве-
дення «бонусної» системи оплати за навчання передбачає 
диференційовану систему оплати для користувачів освіт-
ніх послуг в межах системи неперервної освіти, шляхом 
застосування бонусів та знижок для тих, хто регулярно та 
успішно підвищує свою педагогічну кваліфікацію упро-
довж свого професійного шляху. створення належних 
соціально-побутових умов для користувачів освітніх 
послуг надає емоційне задоволення і також мотивує до 
системи неперервного навчання. Подолання корупційної 
складової в освітній галузі, створення системи антикоруп-
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ційних заходів щодо формального ставлення до навчання 
є викликом часу.

запровадження низки зазначених заходів дасть змогу 
підвищити не лише конкурентоспроможність освічених 
педагогічних працівників на ринку праці, а й якість та 
належний рівень загальної, середньої, дошкільної освіти, 
що забезпечать на місцях ті самі кваліфіковані педагогічні 
працівники, які мотивовані на успішність.

вектор реформування «суспільний паритетний дого-
вір». одним із головних векторів реалізації стратегії щодо 
державного реформування післядипломної педагогічної 
освіти ми вважаємо змінення системи фінансування, або 
суспільний паритетний договір між владою, закладами піс-
лядипломної педагогічної освіти і користувачами освітніх 
послуг (громадянським суспільством), де кожна сторона 
має свої зобов’язання та свою зону відповідальності.

на наш погляд, зобов’язання влади на даному етапі 
мають полягати в тому, щоб здійснити реформування піс-
лядипломної педагогічної освіти, для чого забезпечити:

- баланс інтересів між користувачами освітніх послуг, 
державою і закладами післядипломної педагогічної 
освіти;

- гарантувати дотримання прав педагогічних і нау-
ково-педагогічних працівників;

- організувати прогнозування та державне регулю-
вання мікро- та макроекономічних процесів: демогра-
фічна політика, інфляція, рівень платоспроможності 
населення, соціальний статус населення, економічний 
стан регіону, мережа навчальних закладів післядипломної 
педагогічної освіти тощо.

у частині забезпечення економіко-фінансових умов 
розвитку системи післядипломної педагогічної освіти 
держава приймає на себе зобов’язання:

- надання закладам післядипломної педагогічної 
освіти майна у довгострокове користування (будівлі, спо-
руди, земельні ділянки);

- забезпечення бюджету розвитку, або фінансування 
капітальних видатків закладів післядипломної педагогіч-
ної освіти (капітальний ремонт, обладнання довгостроко-
вого користування);

- забезпечення соціальних гарантій та умов для педа-
гогічних працівників під час навчання (збереження робо-
чого місця та середнього заробітку).

зобов’язання та відповідальність закладів післяди-
пломної педагогічної освіти – підтримувати державну 
політику у галузі освіти, здійснювати якісне навчання, 
дотримуватися принципів чесної праці та конкуренції.

у частині забезпечення економіко-фінансових умов 
розвитку закладам післядипломної педагогічної освіти 
необхідно взяти на себе зобов’язання щодо створення 
ефективної системи неперервного навчання педагогічних 
працівників шляхом вмілого поєднання якісних показни-
ків навчання, ефективного менеджменту, економічного 
розвитку та механізмів реалізації державної політики 
соціально-економічного розвитку.

у частині забезпечення економіко-фінансових умов 
розвитку післядипломної педагогічної освіти користува-
чам освітніх послуг необхідно взяти на себе зобов’язання 

щодо оплати вартості освітніх послуг, тобто накопичення 
власного інтелектуального капіталу, за власний кошт.

таким чином, паритетний суспільний договір між 
владою, закладами післядипломної педагогічної освіти і 
користувачами освітніх послуг щодо економічного роз-
витку системи післядипломної педагогічної освіти дасть 
змогу реалізувати такі завдання державного управління 
економікою, підвищення економічної ефективності, 
якості й конкурентоспроможності закладів:

- зменшення необгрунтованого навантаження на 
бюджети, забезпечивши при цьому більш ефективні вкла-
дення у розвиток системи післядипломної педагогічної 
освіти;

- підвищення економічної самостійності закладів, 
перехід у системі фінансування закладів від принципу їх 
утримання до принципу формування бюджетів розвитку 
неперервної освіти;

- розширення переліку платних послуг, що нада-
ються закладами, підвищення рівня конкурентоспромож-
ності як закладів освіти на ринку послуг, так і педагогіч-
них працівників на ринку праці;

- формування ідеології суспільства, що накопи-
чення власного інтелектуального капіталу людини, яке є 
невід’ємною частиною його особистості та конкуренто-
спроможності, повинно відбуватися за власною ступеню 
відповідальності і за власний кошт;

- легалізація та поширення використання грантової 
підтримки освітніх проектів.

Післядипломна педагогічна освіта нині фактично 
залишається дуже коштовною галуззю; витрати на забез-
печення її діяльності не можна вважати ефективними. 
таким чином, система потребує визначення економічних 
умов розвитку, за яких вона може розвиватися на під-
приємницьких засадах, що передбачає самостійну, іні-
ціативну, систематичну, на власний ризик господарську 
діяльність із метою досягнення економічних та соціаль-
них результатів [2].

висновки. щоб не тільки зберегти, а й розвивати 
післядипломну педагогічну освіту, потрібно впроваджу-
вати інші, відмінні від існуючих, механізми її організації, 
фінансування, матеріального забезпечення, оплати тощо. 
запропонована модель економічного розвитку післяди-
пломної педагогічної освіти потребує нового організа-
ційно-економічного механізму, який має бути створений 
і впроваджений у практику.

Проведене дослідження дає можливість більш обґрун-
товано визначити економічні важелі розвитку після-
дипломної педагогічної освіти. головним результатом 
роботи є обґрунтування та розробка методичних підходів 
застосування моделі економічного розвитку післядиплом-
ної педагогічної освіти на основі комплексного форму-
вання та оцінювання економічного потенціалу закладу, 
показників ефективності і впровадження ефективних 
шляхів їх використання. отримані результати є науково-
методичною базою для впровадження на регіональному 
та державному рівнях системних реформ у галузі та 
обґрунтування державних рішень щодо побудови нової 
системи післядипломної педагогічної освіти в україні.
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аннотация. в статье приведен комплекс экономических рычагов (векторов), которые, по результатам исследова-
ния, будут способствовать реализации стратегии государства м правительства в построении модели экономического 
развития последипломного педагогического образования в украине, а именно: государственное регулирование норма-
тивно-правового та организационного обеспечения, качество образовательных услуг, человеческий потенциал, обще-
ственный паритетный договор. Предложен комплексный подход внедрения локальных изменений отдельных аспектов 
деятельности от определения концепции до получения эффективного результата, путем исполнения определенных ус-
ловий приведенной модели, в том числе педагогических, экономических, социальных, что предоставит возможность 
принципиально изменить систему последипломного педагогического образования в украине и достичь его дальнейше-
го развития.

ключевые слова: последипломное педагогическое образование, государственное регулирование, качество 
образовательных услуг, человеческий потенциал, общественный паритетный договор.

Summary. The article brings a set of economic levers (vectors) that will facilitate the implementation of the strategy of the 
state and government regarding construction of a model of the economic development of postgraduate education in Ukraine, 
namely: state regulation of the regulatory legal and organizational support, quality of educational services, human resources, and 
public parity agreement. The author has proposed the integrated approach to the local revisions in specific aspects of activities 
from the concept to the effective result by fulfillment of particular conditions of the model, including pedagogic, economic, so-
cial, which will make it possible to change the system of postgraduate education in Ukraine and achieve its further development.

Key words: postgraduate pedagogical education, state regulation, quality of educational services, human resources, public 
parity agreement.
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анотація. у роботі аналізуються вплив глобальної фінансової кризи на кількісні та якісні характеристики світового 
ринку хімічної продукції в контексті укладення договорів злиття та поглинання. розглянуто динаміку угод зі злиття та 
поглинання у світовій хімічній промисловості за 2009–2014 рр., вивчено їх географію і галузеву структуру. виявлено 
специфічні напрямки розвитку процесу злиття та поглинання, які ведуть до структурної перебудові хімічної галузі на 
міжнародному рівні.
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вступ та постановка проблеми. Проблеми, пов’язані 
із закінченням терміну дії патентів, глобальною економіч-
ною кризою і ціновою конкуренцією, змушують компанії 
хімічної галузі займатися реструктуризацією та оптимі-
зацією своїх стратегій розвитку з метою збільшення рен-
табельності. у такій ситуації популярним підходом стали 

злиття і поглинання, оскільки вони дозволяють вийти на 
нові ринки і створити нові джерела доходів. окрім того, 
певною мірою даний підхід допомагає компенсувати 
виснаження науково-дослідного потенціалу.

угоди злиттів і поглинань міцно зарекомендували себе 
в міжнародній практиці як один з ключових інструментів 
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стратегії форсованого розвитку бізнесу. основна відмін-
ність останніх угод від попередніх – ще більша глобалі-
зація і ще більші масштаби. отже, виникає необхідність 
дослідження сучасного стану ринку злиття та поглинання 
для визначення оптимального напрямку його розвитку.

аналіз останніх досліджень і публікацій. сучасна 
економічна література містить значний обсяг теоретичних 
і емпіричних робіт, присвячених аналізу окремих аспек-
тів укладення угод злиття та поглинання. серед наукових 
праць, в яких досліджуються теоретичні основи проце-
сів злиття та поглинання, їх сучасні форми, міжнародне 
конкурентне середовище, аналіз умов та мотиваційних 
факторів консолідації компаній, а також планування та 
організація процесів злиття, необхідно виділити дослі-
дження зарубіжних вчених М. Бішопа, П. гохана, Ф. крю-
гера, а. лажу, М. Марсалезе, р. нельсона, дж. стиглера, 
р. стилмана, М. трема, с. ріда, М. Хебека та багатьох 
інших. сучасні тенденції процесів злиття поглинання 
в контексті інтернаціоналізації та міжнародної еконо-
мічної інтеграції досліджуються в роботах вітчизняних 
вчених-економістів в. андрійчука, о. Білоруса, в. Буд-
кіна, і. Бураковського, а. гальчинського, в. геєця, Б. губ-
ського, М. дудченка, о. Єтокової, г. климка, а. кредісова, 
д. лук’яненка, Ю. Макогона, с. Мочерного, о. Мозгового, 
в. новицького, Б. Панасюка, Є. Панченка, Ю. Пахомова, 
а. Поручника, о. рогача, в. рокочої, л. руденко, М. руб-
цова, а. румянцева, Є. савельєва, в. сіденка, с. сіденко, 
н. татаренко, а. Філіпенка, о. Шниркова, і. Школи та ін. 

разом з тим багато аспектів даної наукової проблеми 
залишається недостатньо розкритими та обґрунтованими. 
злиття та поглинання компаній – це об’єктивна реаль-
ність, яку необхідно постійно досліджувати, аналізувати 
і робити відповідні висновки, що дозволить не повторю-
вати помилки, які неодноразово відбувалися в минулому. 
тому потребують подальшого дослідження теоретичні 
засади процесів злиття та поглинання в глобальному 
середовищі, виявлення сучасних тенденцій розвитку 
ринку злиття та поглинання під впливом світової кризи.

Метою даної роботи є дослідження і визначення зако-
номірностей процесу злиття та поглинання компаній на 
ринку хімічної продукції під впливом світової фінансової 
кризи для визначення найбільш перспективних напрямків 
подальшого розвитку.

результати дослідження. Хімічна промисловість є 
однією з найважливіших базових галузей сучасної еко-
номіки. її продукція (70 тис. найменувань) широко вико-
ристовується для виробництва різноманітних споживчих 
товарів, а також – у значних обсягах – в інших галузях 
економіки, таких як сільське господарство, обробна про-
мисловість, будівництво та сфера послуг. 

Після декількох років успішного бізнесу хімічні ком-
панії агресивно намагаються освоїти сегменти нецикліч-
ного зростання. злиття та поглинання, особливо в секторі 

малотоннажних хімічних продуктів спеціального призна-
чення, поступово змінили вигляд виробничого ландшафту 
в регіонах з високорозвиненою промисловістю.

на сучасному етапі можна виділити основні цілі угод 
злиття та поглинання в хімічній промисловості: 

• розширення частки на світовому ринку хімічної 
продукції; 

• акумулювання ресурсів для розвитку нових напрям-
ків діяльності і реалізації великих проектів; 

• придбання нових ринків і ніш для збуту продукції; 
• придбання технологій і виробництв продукції спе-

ціального призначення; 
• обмін активами для зміни довгострокової стратегії 

розвитку компанії.
у цілому за останні шість років динаміка угод 

злиття та поглинання в хімічному секторі повністю 
відповідала тенденціям у світовій економіці: у період 
з 2010 по 2011 р., коли спрацював ефект відкладеного 
попиту і більшість секторів намагалися компенсувати 
недоотриманий у період економічної кризи 2008 р. 
вигоду, кількість і обсяг угод перебували на максималь-
ному рівні, але в наступні роки відзначалося зниження. 
з початку 2013 р. відбувалася висока активність грав-
ців хімічного сектора в глобальному процесі злиття і 
поглинання, але в другій половині року відзначалася 
зворотна тенденція.

у 2014 р. знову можна було спостерігати динаміку 
зростання. обсяг угод зі злиття і поглинання, оголошених 
у 2014 р. на ринку хімічної продукції, поставив рекорд і 
склав 77,8 млрд. дол. (рекорд 2010 р. – 55,6 млрд. дол.) 
(табл. 1).

збільшення кількості великих угод (вартістю більше 
1 млрд. дол.) у четвертому кварталі 2014 р. тривало, 
що призвело до 13 придбань загальною сумою понад 
52 млрд. дол. (табл. 2). це значно перевищило резуль-
тат 2013 р., коли було укладено вісім угод вартістю 
13,6 млрд. дол., шість із яких відбулися в четвертому квар-
талі. крім того, значна частина цих мега-угод здійснилися 
в результаті транскордонних угод у хімічних компаніях за 
рахунок значних інвестицій у зарубіжні ринки.

згідно зі звітом «ринок злиттів і поглинань у світовій 
хімічної промисловості: прогноз на 2015 рік», підготов-
лений групою з надання послуг промисловим підприєм-
ствам компанії Deloitte Touche Tohmatsu Limited’s (DTTL) 
(міжнародної мережі Deloitte), у 2014 р. гравці продовжу-
вали переглядати структуру інвестиційних портфелів і 
шукати вигідні можливості для зростання [1, с. 2]. Більш 
того, поліпшення фінансового стану компаній, ліквідність 
боргового ринку і вигідні процентні ставки підвищили 
інтерес компаній до угод по злиттю і поглинанню.

у 2014 р. обсяг ринку злиттів і поглинань у всіх 
ключові сегментах хімічної галузі, включаючи сиро-
винні, проміжні та спеціалізовані товари, добрива та 

таблиця 1
Загальна активність укладання угод злиття та поглинання на ринку хімічної продукції [1, с. 1]

показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014
обсяг, кількість угод 450 579 646 609 537 635
значення, млрд. дол. 15,6 55,6 55,1 41,8 31,8 77,8

таблиця 2
інформація щодо великих угод злиття та поглинання на ринку хімічної продукції вартістю більше 

1 млрд. дол. [1, с. 2]
показник 2009 2010 2011 2012 2013 2014

обсяг, кількість угод 3 10 11 11 8 13
значення, млрд. дол. 8,9 39,2 36,7 23,8 13,6 52,6
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агрохімікати, крім сектора промислових газів, продо-
вжували збільшуватися (табл. 3). інша тенденція, що 
сприяє зростанню активності на ринку злиттів і погли-
нань в галузі, – зростаюча роль біотехнологій та понов-
люваних матеріалів.

традиційно найбільш рухомим виявився сектор хіміч-
них продуктів загального призначення, на його частку 
доводиться близько 60% укладених угод. слід зазначити, 
що починаючи з 2011 р. активність гравців у даному сек-
торі поступово знижується у зв’язку зі зниженням маржі у 
виробників названих продуктів. Більш того, частина ком-
паній зайнялася виробництвом продуктів глибших переді-
лів або спеціалізованих секторів. Проте у 2014 р. ситуація 
різко змінилися, і почалося зростання активності саме в 
цьому секторі.

незважаючи на непогану динаміку сектора хімічних 
продуктів спеціального призначення, у 2013 р. зниження 
кількості транзакцій не вдалося уникнути і тут. серед 
великих угод можна відзначити наступні: американська 
корпорація Huntsman оголосила про покупку вироб-
ника діоксиду титану – компанії Rockwood Holdings Inc. 
(сШа); японська Toray придбала американського вироб-
ника вуглецевих волокон Zoltek; німецька Merck KGaA 
придбала AZ Electronic Materials SA (штаб-квартира у 
люксембурзі) [2].

згідно з дослідженням, відзначимо, що в центрі уваги 
хімічних компаній у 2013–2014 рр. були три ключові 
ринку збуту, зміна динаміки і трендів яких впливали на 
стратегічні плани щодо операцій злиття і поглинання 
учасників ринку. серед них – виробники агрохімії, харчо-
вих добавок і фармацевтичної продукції і дуже популяр-
них в останні роки продуктів так званої «зеленої» хімії. 
розглянемо детальніше причини цих тенденцій.

такі світові тенденції, як демографічне зростання і 
збільшення середнього класу в країнах, що розвиваються, 
а також прагнення до продовольчої безпеки, стимулюють 
зростання попиту на сільськогосподарські хімікати. При 
цьому виробники готові і хочуть платити за нові, еколо-
гічно не шкідливі засоби захисту від шкідників і бур’янів, 
які стають усе більш стійкими до традиційних гербіцидів 
і пестицидів.

Прагнення до раціонального та екологічного природо-
користування сприяє зростанню попиту на хімікати біо-
логічного походження, які зачіпають практично всі сфери 
хімічної галузі, включаючи агрохімікати, полімери, плас-
тифікатори, смоли тощо.

демографічне зростання і старіння населення, так 
само як і розширення середнього класу, призводить до все 
більшої поінформованості споживачів у сфері продуктів 
харчування і товарів медичного призначення. крім того, 
багато урядів з усього світу визнають той факт, що хро-
нічні хвороби і брак здорового населення є значною еко-
номічною та соціальною проблемою і призводять до сут-
тєвого збільшення державних витрат. отже, усе більше 
міжнародних хімічних компаній концентрують свою 
діяльність на вирішенні даних проблем. так, наприклад, 
компанія DuPont взяла на себе зобов’язання інвестувати 
10 млрд. дол. у дослідження і розробки, присвячені про-
дуктам харчування і агрохімікатів, щоб розробити додат-
кових 4000 нових продуктів до кінця 2020 р. компанія 
Royal DSM з цією ж метою недавно придбала компанію 
Fortitech Inc., BASF – компанії Equateq Ltd. і Pronova 
BioParma, а FMC Corp. – компанію EPAX [3, с. 2].

щодо географічної структури світового ринку хіміч-
ної продукції в розрізі угод злиття та поглинання, вияв-
лені такі тенденції.

серед регіонів лідерами у процесі злиття та погли-
нання залишалися країни Північної америки та Європи, 
причому з 2010 р. європейські гравці вивели свій регіон 
у лідери. за підсумками 2013 р. кількість угод в Європі 
досягла 187, а у сШа і канаді – 168. однак обидва регі-
они знизили активність у порівнянні з рівнем 2012 р. 
традиційно до трійки лідерів входить і азіатсько-тихо-
океанський регіон (атр), на частку якого за підсумками 
2014 р. припало близько 26% від кількості укладених 
угод [4, с. 41]. конкуренція з боку азіатських виробників, 
і в останні роки – американських, які отримали доступ 
до досить дешевої сировини для хімічних виробництв – 
сланцевого газу, змушує європейських гравців активно 
брати участь у процесі злиття та поглинання. для хіміч-
ного сектора Європи розробка спеціальних продуктів, 
орієнтація на найбільш високоприбуткові і динамічно роз-

таблиця 3
кількість угод злиттів і поглинань за цільовими секторами на світовому ринку хімічної продукції [1, с. 5]

назва сектору 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Хімія загального призначення 301 356 376 350 340 383
Хімія спеціального призначення 113 145 174 171 132 159
добрива та агрохімікати 26 64 69 66 43 67
Промислові гази 4 9 12 14 16 15
диверсифіковані хімічні компанії 6 5 15 8 6 11
всього 450 579 646 609 537 635

таблиця 4
кількість угод злиттів і поглинань на ринку хімічної продукції за країнами [1, с. 7]

назва країни 2009 2010 2011 2012 2013 2014
сполучені Штати америки (сШа) 167 165 197 204 160 206
німеччина 28 37 28 44 37 44
великобританія 30 35 29 37 27 35
китай 26 57 50 50 48 70
Японія 14 11 20 15 14 15
Бразилія 3 12 18 23 15 12
індія 15 17 27 10 20 17
інші 167 245 277 226 216 236
всього 450 579 646 609 537 635
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винуті сектори залишається єдиним виходом у непростих 
умовах функціонування. крім того, для виживання багато 
хімічних компаній змушені шукати доступ до нових тех-
нологій або до нових сировинних складових.

отже, з 2009 р. активність на ринку угод злиттів і 
поглинань у сШа постійно зростала як за кількістю, так і 
за вартістю, однак у 2013 р. відбулося зниження (табл. 4). 
спад активності на початку 2013 р. частково пов’язаний 
із тим, що багато американських компаній поспішали 
укласти угоди до кінця 2012 р. напередодні зростання 
податків на приріст капітальної вартості. Проте у 2014 р. 
відбулося зростання кількості угод по злиттю і погли-
нанню – до 206. це відбулося за рахунок того, що скоро-
чення сировинних і енергетичних витрат у сШа привер-
нуло увагу іноземних компаній, зацікавлених у придбанні 
місцевих гравців. Хоча недавнє зміцнення курсу амери-
канського долара може знизити їх купівельну спромож-
ність у майбутньому. останнє падіння цін на нафту також 
може позначилося на переважному з погляду сировинних 
витрат положенні активів, що перебувають у сШа. 

Європейська хімічна галузь протягом останніх чоти-
рьох років показує відносно високий рівень активності 
на ринку угод злиттів і поглинань, що обумовлено праг-
ненням великих гравців поліпшити свою позицію в галузі 
в умовах зростаючої конкуренції з боку азії та дешевого 
сланцевого газу сШа.

низький рівень використання позикових коштів і 
більш низькі процентні ставки стимулюють активність 
на ринку злиттів і поглинань Європи. однак досі слабка 
економіка Єврозони призводить до того, що багато ком-
паній великим угодам злиттів і поглинань, які суттєво 
трансформують діяльність, віддають перевагу невеликим 
і менш ризикованим злиттям.

відносно європейських країн відзначимо, що у вели-
кобританії та німеччині 2014 р. став роком здійснення 
значної кількості більш дрібних і середніх угод. у німеч-
чині деякі великі гравці ринку перейшли до використання 
нової організаційної структури. у великобританії, яка 
залишається одним із нечисленних «світлих плям» на еко-
номічній карті Європи, пожвавлення в даній сфері відбу-
лося завдяки подальшому відновленню економіки і більш 
високому ступеню залученості як приватних інвесторів, 
так і великих приватних і державних компаній, які праг-
нуть до розширення.

активність на ринку угод злиттів і поглинань азіат-
сько-тихоокеанського регіону (атр) протягом останніх 
трьох років пройшла різні стадії: пік за кількістю угод у 
2011 р., спад у 2012 р. і знову підйом у 2013 р.

найактивнішим і великим гравцем на ринку злит-
тів і поглинань у галузі хімічної промисловості в атр 
залишається китай. збільшення числа угод по злиттю і 
поглинанню відбувається в основному завдяки зростанню 
інвестицій. компанії хімічної галузі по всьому світу 
не відмовляються від тієї вигоди, яку їм надає китай у 
вигляді нових технологій і продуктових лінійок.

активність на ринку латинської америки протягом 
останніх кількох років перебувала на високому рівні, проте 
в 2013 р. спостерігалося невелике зниження та переорі-
єнтація угод на менш консолідовані ринки, такі як хімія 

спеціального призначення (високий рівень консоліда-
ції спостерігається в таких секторах, як хімія загального 
призначення, добрива та промислові гази). у контексті 
географії найбільш релевантними ринками в латинській 
америці є Бразилія та Мексика. останнім часом у даних 
країнах укладалися найбільші угоди, наприклад, бразиль-
ська нафтохімічна компанія Braskem придбала компанію 
Quattor, що дозволило їй стати найбільшим виробником 
термопластичних смол у Північній і Південній америці [3]. 

отже, головними факторами, що вплинули на зрос-
тання активності укладання угод злиття та поглинання на 
світовому ринку хімічної продукції в 2014 р., виступили:

• підвищення операційної ефективності; 
• фінансовий інжиніринг – зниження суми сплачу-

ваних податків за рахунок переносу головного офісу із 
однієї країни в іншу; 

• необхідність прискорити темпи зростання і поліп-
шити баланси компаній-покупців, а також упевненість у 
тому, що макроекономічна обстановка досить стабільна 
для витрат на мега-угоди. 

серед факторів, які потенційно обмежують діяльність 
компаній на ринку злиттів і поглинань, можна назвати 
недавнє зниження цін на нафту і економічну невизначе-
ність. окрім того, новини економіки, які надходять остан-
нім часом із деяких країн і ключових регіонів, ставлять 
під сумнів стійкість світової економіки.

висновки. у 2014 р. активність угод зі злиття та погли-
нання зросла на світовому ринку хімічної продукції, перело-
мив тенденцію останніх років, коли великі угоди з консоліда-
ції маскували слабкість усієї світової економіки. відзначимо, 
що зростання угод зі злиттів і поглинань є логічним завер-
шенням стратегії підприємств з початку глобальної фінан-
сової кризи. у географічному розрізі найбільша активність 
спостерігається у сШа – крім надлишку ліквідності, там ще 
й економіка почала показувати ознаки життя, тому інвестори 
кинулися активно купувати інші компанії.

аналіз світового ринку хімічної продукції в умовах 
глобальної фінансової кризи дозволив виявити специфічні 
особливості розвитку процесу злиття та поглинання:

1. Швидкість дій і прийняття рішень, упровадження 
нових, неординарних ідей, динаміка розвитку і агресив-
ність визначають господарський успіх хімічних компаній.

2. спостерігається тенденція до створення великих 
компаній, що діють у глобальному масштабі і спеціалізу-
ються на сегментах ринку з високим потенціалом.

3. Продовжується консолідація в секторі середніх 
компаній, які купують одна одну.

4. завершується століття монополії синтетичних 
блокбастерів великих транснаціональних компаній.

5. Майбутнє за вузькоспеціалізованими високотех-
нологічними, інноваційними хімічними продуктами, які 
розробляються в тісній співпраці з науковими устано-
вами, медичними університетами та маленькими стартап-
компаніями.

у цілому можна зробити висновок, що в сучасних умо-
вах угоди злиття та поглинання можуть допомогти компа-
ніям знайти додаткові канали реалізації продукції, вийти на 
нові неосвоєні ринки, у тому числі й міжнародні. а на рівні 
світової економіки – це засіб виходу з фінансової кризи.
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аннотация. в работе анализируется влияние глобального финансового кризиса на количественные и качественные 
характеристики мирового рынка химической продукции в контексте заключения договоров слияния и поглощения. 
рассмотрена динамика сделок по слиянию и поглощению в мировой химической промышленности за 2009–2014 гг., 
изучены их география и отраслевая структура. выявлены специфические направления развития процесса слияний и 
поглощений, которые ведут к структурной перестройке химической отрасли на международном уровне.

ключевые слова: глобальный финансовый кризис, консолидация, слияние и поглощение, рынок химической про-
дукции, развитие.

Summary. This article analyzes the impact of the global financial crisis on the quantitative and qualitative characteristics 
of the world market of chemical products in the context of making contracts of mergers and acquisitions. Also the dynamics of 
mergers and acquisitions in the global chemical industry for 2009-2014 was considered, geography and structure were studied. 
Specific directions of development process of mergers and acquisitions were identified that lead to the restructuring of the 
chemical industry at the international level.
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соціально-еконоМічний роЗвиток сільськиХ територій  
в уМоваХ децентраліЗаціЇ влади

SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES  
IN THE CONDITIONS OF POWER DECENTRALIZATION

анотація. у статті розкрито сутність і функції екологічних та родових поселень як інституційних осередків станов-
лення засад стійкого розвитку сільських районів. визначено механізми досягнення стійкості. Проілюстровано способи 
та механізми сталого розвитку сільських територій в умовах глобалізації та децентралізації владних повноважень в 
україні. Представлені напрями розвитку суспільства і передумови для окремих соціально-економічних і екологічних 
ефектів внаслідок реалізації концепції «родова садиба». визначено пріоритети місцевого самоврядування та громад-
ськості в процес децентралізації влади в україні. автором виділено особливості діяльності та спрямування національ-
ної політики відродження та розвитку села за участю громадських організацій. Представлені досвід та інструменти 
міжнародного регулювання соціального розвитку, створення глобальних мереж екологічних поселень як засобів само-
організації територіальних суб’єктів на локальному, регіональному, національному і наднаціональному рівнях.

ключові слова: сталий розвиток, сільський розвиток, екологічні та родові поселення, суспільні інституції, громад-
ські та міжнародні організації.

постановка проблеми. виробництво аграрної про-
дукції є стратегічно важливим завданням з позицій фор-
мування національної та продовольчої безпеки країни. 
становлення мегаполісів як соціально-економічних сис-
тем загострили питання ресурсного забезпечення насе-
лення, зокрема у секторі забезпеченням продуктами 
харчування, водо- та енергопостачанням, а також гаран-

тування засад формування якісного та безпечного серед-
овища існування. неможливість самостійного вирішення 
цих проблем окремими індивідами та державами вивели 
завдання соціально-екологічного та економічного розви-
тку територій на глобальний рівень. Процес децентралі-
зації владних повноважень в україні створив передумови 
для самостійного розвитку територій. водночас недостат-
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ній рівень сформованості таких відносин висуває потребу 
їх нормативно-правового та теоретико-методологічного 
обґрунтування.

аналіз досліджень і публікацій. регуляторно-еко-
номічні основи розвитку країни, у тому числі на регіо-
нальному та галузевому рівнях, є предметом досліджень 
дж. гільдера, д. грейсона, ж. жуангцинга, в. квионг-
жина, і. канта, дж. кейнса, к. Маркса, в. Мегре, в. Меді-
кова, М. Мескона, М. Павлова, ж.-ж. руссо, а. сміта, 
П. самуельсона, Б. санта, в. тіанія, р. Фатхутдінова, 
Ф. Хайєка, що актуально і наразі. водночас переважання 
еволюційного та інституційного підходів як напрямів галу-
зевої інтеграції та розвитку сільських територій в умовах 
глобалізаційних процесів світової економічної системи є 
сферою інтересів о. Бородіної, в. власюка, Ю. губені, 
с. дем’яненка, Б. Пасхавера, г. черевка. аспекти дер-
жавного регулювання відносин в аграрному секторі в 
умовах євроінтеграції висвітлюються в працях в. андрій-
чука, о. Булавки, в. власова, П. гайдуцького, т. зінчук, 
в. іванюти, і. кравчук, М. кропивка, в. Месель-весе-
ляка, о. Могильного, л. Молдаван, Б. Пасхавера, і. Про-
копи, в. россохи, і. свиноуса, о. скидана, о. Шпичака, 
в. Юрчишина. інноваційно-інвестиційні підходи до фор-
мування аграрного сектору описані в. гейцем, Б. данили-
шиним, с. дем’яненком, в. збарським, р. Фатхутдиновим. 
Багатоаспектість розвитку досліджувалася л. Бойком, 
о. дацієм, М. коденською, о. крисальним, М. Маліком, 
П. саблуком, о. Шпикуляком, о. Яценко та ін.

виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. водночас відсутність єдиного бачення щодо 
механізму розв’язання наявних проблем активізує діяль-
ність пошуковців у напрямі обґрунтування системного 
підходу щодо вектора суспільно-екологічного та еконо-
мічного розвитку.

постановка завдання. Метою дослідження є висвіт-
лення механізмів гармонізації суспільних відносин у сис-
темі соціально-екологічного та економічного розвитку 
територій крізь призму децентралізації системи владних 
повноважень у країні.

виклад основного матеріалу дослідження. визна-
чальним з позицій забезпечення стійкого розвитку є 
питання продовольчої безпеки держави, зокрема виробни-
цтва якісних екологічно безпечних продуктів харчування, 
які неможливо отримати виключено завдяки діяльності 
агрохолдингів. суспільний сектор покликаний сформу-
вати умови для забезпечення населення соціально-еко-
номічними та екологічними чинниками життєдіяльності. 
виходом із наявного становища є природодоцільна діяль-
ність, що визначається наявністю природовідповідного 
мислення, наприклад, щодо безвідходної життєдіяль-
ності. Мова йде не лише про використання альтернатив-
них джерел задоволення потреб, у тому числі в енергії, 
але і про систему цінностей, що базується на підвищенні 
рівня свідомості.

сучасний стан сільських територій україни, харак-
теризується не лише значними структурними, функціо-
нальними та пов’язаними із ними демографічними про-
блемами, він також відзначається значним потенціалом 
до розвитку сільськогосподарської та інших видів підпри-
ємницької діяльності на селі. водночас реалізація цього 
потенціалу є неможливою без ґрунтовного дослідження 
проблем і перспектив економічного розвитку сільських 
територій не як другорядної після міст за важливістю 
категорії, а як повноцінної та потребуючої активної під-
тримки складової регіональної економіки, що є не лише 
місцем виробництва сільськогосподарської продукції, 
але й територією проживання та отримання доходів тре-

тини населення держави і більш ніж половини населення 
карпатського регіону. Якщо у розвинутих країнах рівень 
життя сільського населення постійно підвищується вна-
слідок відповідної державної політики, особливо це сто-
сується територій з ускладненими умовами проживання 
та ведення господарської діяльності, то в україні у цьому 
відношенні зберігається ціла низка гострих проблем. вна-
слідок багатьох об’єктивних причин, сільські території 
україни, характеризуються монофункціональністю, що 
концентрується навколо сільського господарства, як осно-
вного виду діяльності та джерела доходів левової частки 
мешканців сіл. натепер альтернативи сільському госпо-
дарству на цих територіях є незначними, що зумовлено 
порівняно низькою щільністю розселення мешканців 
сільських місцевостей, відсутністю підтримки підприєм-
ницьких ініціатив та джерел інвестиційного забезпечення, 
незадовільним рівнем розвитку виробничої та соціальної 
інфраструктури, відсутністю доступних можливостей 
професійної підготовки, недоступністю інформаційного 
забезпечення щодо альтернативних видів діяльності 
тощо. внаслідок цього посилюються міграційні процеси, 
що надалі погіршують демографічну ситуацію сільських 
територій, знижуючи наявну частку населення у працез-
датному віці, а також збільшуючи соціальне наванта-
ження на ту частину зайнятого населення, що продовжує 
життя та економічну діяльність у селах. унаслідок пере-
лічених факторів більшість сільського населення була і 
залишається зайнятою у сільському господарстві, незва-
жаючи на низьку дохідність та високу трудомісткість 
цієї діяльності в україні. водночас потрібно зауважити, 
що значна кількість як економічно активного, так і неак-
тивного населення здійснює діяльність у сфері сільського 
господарства на присадибних ділянках, з метою забезпе-
чення власних потреб. і це спричинено саме відсутністю 
альтернатив у виборі видів економічної діяльності та дже-
рел отримання доходів.

стратегією соціального і економічного розвитку укра-
їни на 2004–2015 рр. визначено, що для забезпечення 
екологічного зростання необхідно забезпечити середні 
темпи капіталовкладень на рівні 9-19% на рік. крім того, 
період випереджального економічного зростання пови-
нен характеризуватися поєднанням інвестицій та інно-
вацій. це означає, що 70-80% інвестицій мають бути 
інноваційними й сприяти структурним змінам економіки 
країни. галузевий, ресурсний та територіальний підходи 
щодо визначення напрямів та інтенсивності сільського 
розвитку окреслили переважно галузевий (виробничий) 
підхід до формування національного управління сіль-
ськими територіями. динамічні зміни технократичного 
устрою практично засвідчили низький рівень мотива-
ційного механізму щодо суспільного розвитку як окре-
мих домогосподарств, так й інших структурних елемен-
тів національного сектору, зокрема державного, а також 
антагоністично споживацький щодо природи характер 
господарської діяльності [12-17]. 

сучасний ритм життя вніс суттєві корективи в сферу 
комунікацій та обміну між окремими індивідами, що має 
свій прояв як в кількості виконуваних операцій, обсягах 
спожитих ресурсів, які стійко зростають, так і мірі кому-
нікацій та взаємодії між окремими індивідами, що пропо-
рційно скорочуються. Фактично йдеться про витіснення 
«живого діалогу» його матеріальною формою. контр-
астним прикладом є життя сільських та міських жителів, 
особливо мешканців мегаполісів. Проведене опитування 
200 осіб, мешканців житомирської області, засвідчило 
переважно більш тривалий час перебування на робо-
чому місці міських жителів порівняно з сільським соці-
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умом та більші витрати часу на їх сервісне, у тому числі 
транспортне обслуговування. на противагу ним сільські 
мешканці мають змогу більше часу приділити власній 
родині та суспільним комунікаціям, частіше звертаються 
до друзів та сусідів, підтримують атмосферу спілкування, 
що є життєво необхідною для будь-якої людини. в основі 
виробництва та життєдіяльності останніх переважає біо-
різноманіття та місцевий колорит. іншим позитивним 
моментом спілкування в сільській місцевості є посилення 
ролі соціального капіталу. особливо цінним є примно-
ження регіонального потенціалу території, розширення 
його зональних особливостей. Протилежна тенденція 
(інтенсивні та промислові технології виробництва) при-
зводить до виснаження ґрунтів, їх ерозії, зниження вироб-
ничого потенціалу території внаслідок асинергетичних 
підходів у споживанні та отримані ресурсів. зокрема, про-
мислове тваринництво стало причиною 1) знищення 50% 
тропічних лісів; 2) викиду 9% вуглекислого газу со2, 37% 
атмосферного метану, 64% амонію, 65% оксиду азоту, що 
спричинює появу кислотних дощів й підвищує потенціал 
глобального потепління; 3) вирощування м’ясопродуктів 
потребує більше ресурсу, ніж його буде отримано, що є 
однією з причин голоду, нестачі води та енергії на пла-
неті (співвідношення по білку у свиней 1/9, у курей – 1/5: 
виробництво 1 кг м’яса потребує 10 кг зерна та 4,5 тис. л 
води у скотарстві та 1,2 тис. л води у птахівництві; тран-
спортні витрати на перевезення 1 кг м’яса становлять 
50 тис. квт) [1].

недостатній рівень усвідомленості сенсу власного 
життя, наявні соціально-екологічні, духовно-культурні та 
економічні проблеми людства визначили межі зростання 
чисельності населення. звіт агентств оон «глобальна 
екологічна перспектива – 2000», складений на основі ана-
лізу діяльності 850 фізичних осіб та 30 природоохоронних 
організацій засвідчив, наявність деструктивних тенден-
цій та відсутність стійкості екосистеми земля. Потреба 
формування засад раціонального використання наявних 
ресурсів (свідомої обмеженої достатності), пошук альтер-

нативних технократичним підходів розвитку визначили 
появу альтернативних поселень. екологічні поселення є 
одним із напрямів вирішення зазначених проблем сучас-
ності. Мотивацією до створення екологічних поселень 
є потреба створення інститутів соціально-культурного 
середовища внаслідок підвищення деструктивних еколо-
гічних практик на планеті та історичний характер життє-
діяльності людей у громадах на природі. життя на при-
роді сприяє створенню сприятливої соціальної структури 
суспільства та дає змогу забезпечити добробут всіх форм 
життя на необмежено довгий термін. екопоселення за 
своєю суттю являють собою спробу (модель) формування 
засад ефективного доступного стійкого соціально-еколо-
гічного та економічного стійкого розвитку людства, що 
можуть одразу бути застосовані. у своїй більшості вони 
являють собою громади, які достатньо малі, що дає змогу 
особам бути почутими, відчувати себе в безпеці й при-
ймати рішення щодо власного життя на життя громади на 
засадах прозорості. 

Принципами співіснування є визнання і повага до себе 
та інших членів громади та всіх живих сутностей планети 
земля, спільне використання ресурсів та взаємодопомога, 
цілісне запровадження заходів щодо охорони здоров’я, 
взаємна підтримка та трудова участь в житті громади 
щодо забезпечення її функціонування, інтеграція різних 
соціальних груп, заохочення єдності через повагу до від-
мінностей, сприяння культурному самовираженню, фор-
мування постійного освітньо-культурного та духовного 
збагачення та вдосконалення, підтримка біорізноманіття 
та духовної стійкості. цьому сприяють проведення спіль-
них свят та творчості, відчуття спільноти й поваги, гнуч-
кість та успішне реагування на появу труднощів, реаліза-
ція щодо обов’язків збереження унікальності та культурної 
спадщини кожної громади, розуміння взаємозв’язків між 
всіма елементами життя на землі та місця ролі громади, 
створення світу стійкості та любові. Принцип розумної 
достатності та раціонального споживання, в тому числі 
передбачає застосування правила «6П» – переосмислити, 
«перебитися», потребувати менше, повторно споживати, 
переробити [4-11].

кліматостійке господарювання та життєдіяльність є 
альтернативою технократичному підходу, що існує наразі. 
тому на сучасному етапі регіонального розвитку акцент 
має бути зроблений на проекти відновлення біорізно-
маняття флори та фауни, в тому числі за рахунок підви-
щення рівня лісистості, озеленення територій, зокрема 
плодовими та ягідними культурами, їстівними та лікар-
ськими травами (відомо, що лісові насадження фіксу-
ють азот в ґрунті, захищають його від водної та вітрової 
ерозії, сприяють створенню органічних речовин, зокрема 
гумусу). реалізація вказаного підходу можлива через 
організацію та функціонування екологічних поселень, 
яких у світі налічується понад 2000, у тому числі в укра-
їні – близько 100 [5-11]. дрібні учасники суспільних про-
цесів є гарантами локального розвитку, тому їх підтримка 
на державному рівні, зокрема, у сфері правового захисту 
землекористувачів, структуроване навчання, сприяння 
розвитку інфраструктури є базисом відродження країни. 
класифікація екологічних поселень за методикою GEN 
передбачає їх поділ на міські проекти, сільській про-
екти, громади, проекти екопоселень, проекти традицій-
ного села, перехідні проекти, пермакультурні проекти, 
освітні проекти, екотуристичні проекти. Як радники з 
соціально-екологічних питань стійкого розвитку терито-
рій GEN (Global Ecovillage Network) розглядає екологічні 
поселення в якості свідомих або традиційних громад, що 
цілісно інтегровані в екологічні, економічні, соціальні та 

таблиця 1
порівняльний аналіз міської та сільської соціально-
економічних систем україни (в середньому у 2010–

2014 рр.)

ознака Міський 
соціум

сільський 
соціум

чисельність населення

70% від 
загально-
державної 

чисельності 

30% від 
загально-
державної 

чисельності 
щільність осіб у 
розрахунку на 1 км2 1735 235

спожито за рік у 
розрахунку на 1 жителя 
води, тис. л 1,21 0,24
газу, тис. м3 11,37 2,58
електроенергії, тис. квт 3,71 0,12
ПММ, тис. л 0,60 0,21
кількість комунікацій з 
найближчим середовищем, 
год.

14 10

% від їх загальної кількості 100 100
на роботі 55 50
в транспорті та у сфері 
послуг 30 10

з родиною 15 40
Джерело: за результатами вибіркового соціологічного опитування
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культурні аспекти стійкого розвитку з метою зміцнення 
соціального та природного середовища [2]. глобальна 
політика безвідходної життєдіяльності, споживання 
товарів, що позитивно впливають на навколишнє серед-
овище, локальне виробництво товарів суспільного спо-
живання є основою продовольчої та економічної безпеки 
територій. Базовими видами діяльності в альтернативних 
поселеннях є такі: виробництво меду та інших продуктів 
бджільництва; садівництво та землеробство; фрілансинг, 
робота в інтернеті та інші види 
дистанційної роботи (проектна 
діяльність; творчість, ремісництво, 
рукоділля; збір дикоросів); турис-
тичний та оздоровчий бізнес; роз-
ведення тварин; будівельно-ланд-
шафтна діяльність; просвітницька 
діяльність, майстер-класи, семі-
нари; виробництво кедрової олії та 
інших екологічних та біологічних 
продуктів тощо [3]. виникнення 
найбільш ранніх українських посе-
лень розпочалося з 2000-х років, 

тоді як світова практика першою хвилею розглядає 50-60-
ті рр. ХХ ст. Поява українських екопоселень не в останню 
чергу завдячує зміні державної адміністративної системи. 
схематично структура агроекомістечка відображена на 
рисунку 1.

таким яскраво вираженим українським екологічним 
родовим поселенням є «Простір любові», яке розта-
шоване в новоград-волинському районі житомирської 
області на мальовничих берегах річок тетяни та теньки, 

таблиця 2
найбільш відомі екологічні поселення світу

назва напрям рік 
заснування

кількість 
учасників Місце розміщення

ауровіль духовний розвиток – «розум не остаточна вершина 
його творіння» 1968 2000 індія

Ферма
сільськогосподарське виробництво, випуск техніки, 
видавнича діяльність, екобудівництво; фондова діяль-
ність

1971 140 чоловіків 
та 140 жінок

Штат теннессі, 
сШа

земний рай
організація та підтримка екопоселень, а також розпо-
всюдження позитивного досвіду для збереження при-
родного середовища для майбутніх поколінь

1994 280 Штат Північна 
кароліна, сШа

вільна бухта
Плавучий комплекс пов’язаних платформ, де вирощу-
ють овочі та фрукти та навчають стійкому та свідомому 
способу життя

1992 2 канада

тамера створення водойм за з. Хольцером; розвиток сонячних 
технологій, виховання дітей 1992 315 Португалія 

Фіндхорн
екопоселення – науковий центр по популяризації 
«зеленого» способу життя з місцевих матеріалів та 
рослинництва

1985 500 Шотландія

даманхур

екологічна федерація – духовна комуна – модель това-
риства побудови стійкого майбутнього на принципах 
етичності та духовності, навчальний центр. лідер – 
оберто айрауді (сокол)

1975 1000 італія

Полярна 
зірка

комуна на принципах соціальної взаємодії, терпимості, 
поваги та екологічності 120 данія

Almdorf 
Seinerzeit

село з будинками з натуральних мате-ріалів за тради-
ційними технологіями і практикою зеленого туризму

5, до 55 з 
відвідувачами австрія

краметерхоф

Фермерське господарство зеппа Хольера, господарю-
вання на основі органічного землеробства та перма-
культурного дизайну, проведення навчальних семіна-
рів, практика зеленого туризму

7 австрія 

кришталеві 
води сільське екологічне пермакультурне поселення 1985 132 австралія

«ковчег»
створення екологічного поселення та облаштування 
родових садиб; формування сприятливого середовища 
для дітей, заснованого на любові та творчості

2001 240
калузька обл., 

російська 
Федерація

«добра 
земля»

соціально-культурно-освітній проект з метою розвитку 
доброго соціального середовища для життя у сіль-
ській місцевості через досягнення самодостатності на 
власній землі

2011

понад 50 
ділянок та 100 

жителів у 6 
родових посе-

леннях

володимирська 
обл., російська 

Федерація

Джерело: сформовано на основі [2; 5-11; 14-15; 18]

рис. 1. схема формування агросадовогомістечка
Джерело: власні дослідження
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засноване родинами Молодецьких, Матвійчуків, до яких 
за три роки приєдналося ще десять, а потім ще за два роки 
ще п’ятнадцять родин.

Мешканці поселення займаються органічним земле-
робством, облаштовують своє життя на принципах без-
відходної життєдіяльності (у тому числі з використанням 
відновлюваних джерел енергії), займаються питаннями 
освіти та виховання на засадах біоадекватної методики 
(ноосферна освіта). основними вимогами до посленців є 
не вирощувати тварин на забій, не вживати алкоголю та 
уникати тютюнопаління. Про ефективність виробництва в 
екологічних та родових поселеннях свідчить те, що продук-
тивність 1 квадратного метра угідь спроможна приносити 
4,2 кг рослинницької продукції, що рівнозначно урожай-
ності 42 т/га, в тому числі фруктів, овочів, цукрової трос-
тини, лікарських трав та інших культур. Перевагою орга-
нічних технологій вирощування є підвищення родючості 
ґрунту, спроможного продукувати лікувально-поживну їжу 
в достатній кількості за умови праці в розмірі 0,5 години 
на добу, що залишає час для розвитку та творчості. При-
кладом європейського підходу в реалізації програми про-
довольчої та економічної безпеки є ферма анжело еліаде в 
Мельбурні в італії, розроблену з урахуванням вимог перма-
культурного дизайну за технологією джеффа лоутона. уро-
жайність овочів у такому господарстві сягає 12,77 кг/акр  
при праці 2 години на тиждень [18].

Як різновид екологічних поселень родові поселення 
формуються під впливом усвідомлення відповідальності 
за наслідки розвитку людства на планеті земля у співпраці 
з об’єктами природного середовища, що сприяє гармоні-
зації ролі людини у суспільстві, у тому числі за рахунок 
особистого відчуття зв’язку з землею від щоденної вза-
ємодії зі всіма стихіями (ґрунтом, водою, повітрям, рос-
линами та тваринами); реалізації концепції органічного 
виробництва та підтримки багатоманіття видів; створення 

будинків з адаптованих до місцевих умов 
матеріалів; використання відновлюваних 
джерел енергії; стимулювання екологічних 
способів ведення бізнесу; оцінки життєвого 
циклу продуктів; використовуваних в посе-
ленні з соціальної, духовної та екологічної 
точок зору; збереження наявних ресурсів за 
рахунок забезпечення безвідходного вироб-
ництва та життєдіяльності; захист природи 
та збереження її першостворених ділянок. 
одним з інструментів розвитку територіаль-
них громад є формування місцевих валют 
та інших локальних еквівалентів обміну 
з метою збереження капіталу в громаді, 
максимальної його локальної циркуляції 
за рахунок реінвестування й примноження 
доданої вартості, в тому числі в торговельно-
сервісні структури, на зразок обслуговую-
чих кооперативів, збереження фінансових 
ресурсів домогосподарств. одна із головних 
умов успішної реалізації програм розвитку – 

біорізноманіття видів живих форм на території, їх взаємо-
дія, щільність та злагоджена системність розвитку, що дає 
змогу сформувати систему захисту та мікроклімату, опти-
мальні умови життєдіяльності, і, як наслідок, створення 
нового продукту, наприклад, великої кількості біомаси.

розроблена за сприяння нМц «агроосвіта» Мініс-
терства освіти і науки україни програма навчальної дис-
ципліни «Планомірний розвиток сільських територій» 
передбачає розробку механізму повернення молоді в 
село (за нашими соціологічними оцінками, 67% молоді, 
що навчається вищих аграрних навчальних закладах та 
89% – в середніх навчальних закладах є вихідці з сіль-
ської місцевості, причому саме сільська молодь, – 70% 
з них, з більшою готовністю розглядають питання життя 
та праці в селі в разі створення відповідних сприятливих 
умов, наприклад, забезпечення розвитку інфраструктури, 
підвищення рівня заробітної плати, поліпшення житлових 
умов тощо). викладання курсу у вузах аграрного спряму-
вання як обов’язкової дисципліни щодо здобуття ступеня 
окр Бакалавр дасть змогу підвищити відсоток молодих 
осіб, що пов’язуватимуть своє життя з родовою садибою 
за межами міст.

висновки. таким чином, екологічні та родові посе-
лення є одним із напрямів забезпечення стійкого роз-
витку сільських територій, зниження навантаження на 
соціальну та виробничу інфраструктуру міст, механіз-
мом забезпечення соціальних гарантій та інструментом 
інвестиційної діяльності на основі принципу державно-
приватного партнерства. освітньо-юридична діяльність 
у напрямі спрощення механізму тримання земельної 
ділянки для облаштування родової садиби дасть змогу 
вирішити житлову та демографічну проблему за рахунок 
повернення молоді в сільську місцевість, що стане гаран-
тією національного відродження, продовольчої та еконо-
мічної безпеки, підвищення якості життя населення.

рис. 2. карта розміщення екологічних поселень мережі GEN
Джерело: сформовано на основі [2]
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дельных социально-экономических и экологических эффектов в результате реализации концепции «родовая усадьба». 
определены приоритеты местного самоуправления и общественности в процесс децентрализации власти в украине. 
автором выделены особенности деятельности и направления национальной политики возрождения и развития села с 
участием общественных организаций. Представлены опыт и инструменты международного регулирования социаль-
ного развития, создание глобальных сетей экологических поселений как средств самоорганизации территориальных 
субъектов на локальном, региональном, национальном и наднациональном уровне.

ключевые слова: устойчивое развитие, сельское развитие, экологические и родовые поселения, общественные 
институты, общественные и международные организации.

Summary. The essence and functions of ecological and generic settlements as institutional units of a stable bases formation 
in development of countryside are opened in article. It’s defined the mechanisms of stability reaching. There are illustrated the 
methods and mechanisms of countryside stable bases development in the conditions of globalization and power decentralization 
of Ukraine. There is presented such direction in social development and suppositions for separate socially-economic and eco-
nomic effects as the result of Conception „Generic manor”. It’s defined the priorities of local self-administration and direction of 
national policy in revival and countryside development with public organizations participation. The experience and international 
administration tools in social development, creation of ecological settlement global networks as self-administrational methods 
in territorial subjects at local, regional, national and supranational level.

Key words: stable development, countryside development, ecological and generic settlement, social institutes, social and 
international organizations.
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сучасний стан структурниХ трансФорМацій  
сільського господарства украЇни

MODERN STRUCTURAL TRANSFORMATIONS CONDITION  
IN AGRICULTURE OF UKRAINE

анотація. у роботі розглянуто сучасний стан економічної системи україни, який характеризується основними макро-
економічними показниками. визначено, що економічна система перебуває у процесі структурних трансформацій, найбільш 
активно це спостерігається у галузі сільського господарства. з огляду на зазначене, потребує поглибленого вивчення ди-
наміка основних показників економічної ефективності основних галузей сільського господарства. у процесі здійсненних 
досліджень потребує визначення напрям структурних трансформацій сільського господарства, що має на меті підвищення 
ефективності національного господарства, зростання добробуту населення, збереження навколишнього середовища.

ключові слова: національна економіка, сільське господарство, валовий внутрішній продукт, рослинництво, тва-
ринництво.

вступ та постановка проблеми. економічна система 
україни з часу набуття незалежності перебуває у процесі 
структурних трансформацій, що обумовлені загальними 
ринковими перетвореннями світового економічного про-
стору. секторальна структура національної економіки за 
видами економічної діяльності є узагальненою характе-
ристикою якісного рівня розвитку економічної системи 
в цілому. в україні сформувалася вразлива структура 
економіки зі значними галузевими диспропорціями та 
суттєвою залежність від зовнішніх факторів. динаміка 
структури національної економіки не відповідає загаль-
ним закономірностям структурних зрушень, які відбулися 
у розвинутих країнах світу на сучасному етапі, полягають 
у зростанні частки високотехнологічних виробництв про-
мисловості, фінансових послуг, соціально орієнтованих 
видів економічної діяльності, з першочерговим значенням 
наукоємних, високотехнологічних галузей. трансформа-
ційні процеси сільського господарства є найбільш важли-
вою складовою економіки розвитку україни.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженням перспектив розвитку сільського господарства 
займаються такі українські дослідники, як в.Я. Месель-
веселяк, П.т. саблук, в.в. Юрчишин, о.М. Бородіна, 
і.р. залуцький, в.к. збарський, Ю.Я. лузан, Б.й. Пасха-
вер, а.Ю. Пікус, в.М. зубець, Присяжнюк, і.в. Прокопа, 
М.П. талавиря, М.М. Федоров та ін.

Метою статті є визначення напрямів структурних 
трансформацій національної економіки україни з огляду 
на існуючі тенденції розвитку сільського господарства.

результати дослідження. аналіз динаміки ввП 
україни за 2010–2014 рр. виявив збільшення його обсягу 
на 45,2% (на 487,4 млрд грн). середній рівень даного 
показника становив 1363,2 млрд грн (рис. 1). структура 
ввП групується за виробничим, розподільчим методом 
та за методом кінцевого використання. за виробничим 
методом найвищий приріст надало мистецтво, спорт, роз-

ваги та відпочинок (показник збільшився у 2,2 рази); сіль-
ське, лісове та рибне господарство (на 99,7%); операції з 
нерухомим майном (на 77,6%); податки на продукти (на 
62,8%), а також професійна наукова та технічна діяльність 
(на 61,6%). зниження ввП спостерігалося у галузі водо-
постачання; каналізація, поводження з відходами (показ-
ник зменшився на 5,3%), субсидії на продукти та будівни-
цтво (показник зменшився на 1,1%) [3].

рис. 1. динаміка ввп україни 
Розраховано автором за даними Державної служби статистики 
України [3]
** Без урахування тимчасово окупованої території автономної рес-
публіки крим і м. севастополя

за розподільчим методом до складу ввП включається: 
оплата праці найманих працівників, податки за виклю-
ченням субсидій на виробництво та імпорт, а також вало-
вий прибуток, змішаний дохід. Протягом 2010–2014 рр. 
за даними елементами структури ввП спостерігалося 
поступове зростання: на 60,2% зросло ввП від подат-
ків за виключенням субсидій на виробництво та імпорт; 
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на 45,1% – від валового прибутку, змішаного доходу, на 
41,5% – від оплати праці найманих працівників. варто 
звернути увагу, що останній елемент витрат характери-
зується найвищим значенням ввП за досліджуваний 
період у даній структурі. у 2014 р. його обсяг стано-
вив 733,4 млрд грн, що на 215,2 млрд грн більше, ніж у 
2010 р., та на 2,7%, ніж у попередньому році. обсяг ввП, 
сформований від податків за виключенням субсидій на 
виробництво та імпорт, збільшився на 76,8 млрд грн 
протягом 2010–2015 рр. і становив 204,3 млрд грн, а від-
носно попереднього року – на 20 млрд грн, або на 10,8%. 
у цілому їх обсяг є найменшим у структурі ввП за розпо-
дільчим методом [3; 4].

структура витрат за методом кінцевого використання 
складається з таких елементів: кінцеві споживчі витрати 
(серед яких домашні господарства, некомерційні орга-
нізації, що обслуговують домашні господарства, сектор 
загального державного управління, індивідуальні спо-
живчі витрати та колективні споживчі витрати); валове 
нагромадження (яке включає валове нагромадження 
основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборот-
них коштів і придбання за виключенням вибуття цін-
ностей); експорт та імпорт товарів і послуг. найвищий 
обсяг ввП припадає на кінцеві споживчі витрати, приріст 
яких у 2014 р. відносно 2010 р. становив 57,1%. валове 
нагромадження характеризується зниженням обсягу на 
4,3 млрд грн, або на 1,9%. варто зазначити, що найвище 
значення даного елементу ввП україни було відзначено 
у 2012 р., що становило 305 млрд грн, а найнижче – у 
2014 р. (221 млрд грн). експорт та імпорт у 2010–2014 рр. 
мали позитивну динаміку, збільшення відбулося на 51,6% 
та 51,3% відповідно [3].

Ґрунтуючись на отриманих даних, необхідно заува-
жити, що особливе місце у економічній системі україни 
належить сільському господарству, а тому потребує деталь-
ної уваги дослідження його стану та напряму трансформа-
ційного вектору розвитку. Перш за все необхідно проаналі-
зувати тенденції формування валової продукції сільського 
господарства, яка у розрізі категорій господарств форму-
ється у сільськогосподарських підприємствах та господар-
ствах населення, а за видом продукції об’єднує продукцію 
рослинництва та продукцію тваринництва.

серед господарств населення визначилася тенден-
ція до зниження частки у структурі валової продукції 
сільського господарства, що свідчить про збільшення 
обсягів виробництва сільськогосподарськими підпри-
ємствами. так, сільськогосподарські підприємства мали 
істотну перевагу у виробництві у 1990 р., яка становила 
199,2 млрд грн, що на 115,6 млрд грн більше, ніж у госпо-
дарствах населення. у 2000 р. різниця склала 37,6%, а у 
2005 р. – 31,8%. у 2008 р. показники даних категорій гос-
подарств мали відносно рівні показники (101,5 млрд грн 
до 100,1 млрд грн на користь сільськогосподарських під-
приємств), але протягом наступних років перевага нале-
жала господарствам населення. найвищий обсяг валової 
продукції, вироблений господарствами населення, був у 
2013 р. і становив 116,3 млрд грн, а найменший – у 1990 р. 
(83,6 млрд грн). Протягом 2000–2014 рр. максимальний 
обсяг валової продукції, вироблений сільськогосподар-
ськими підприємствами, був у 2014 р., а мінімальний – у 
2000 р. (58 млрд грн). але за період 2011–2014 рр. частка 
сільськогосподарських підприємств значно збільшилася і 
у звітному році перевищувала показник господарств насе-
лення на 23,7% [3].

за видом продукції у структурі валової продукції 
переважає продукція рослинництва, яка протягом аналі-
зованого періоду обсяги збільшилися від 92,8 млрд грн 

у 2000 р. до 177,7 млрд грн у 2014 р., що перевищує 
показники базового року на 84,9 млрд грн, або майже у 
два рази. варто зазначити, що у 2011 р. було перевищено 
обсяги валової продукції рослинництва 1990 р., значення 
яких було на рівні 145,5 млрд грн. крім того, у 2008 р. 
значення показника перевищувало значення 2000 р. на 
46,8%, але у 2009 р. було менше попереднього року на 
6,4 млрд грн (або 4,7%). спади виробництва були харак-
терними для 2010–2012 рр. натомість валова продук-
ція тваринництва у 2000–2013 рр. зберігала позитивну 
динаміку. у 2014 р. була меншою ніж значення попере-
днього року на 3,2 млрд грн, або 4,2%. таким чином, у 
структурі валового виробництва продукції сільського гос-
подарства 70,7% становить продукція рослинництва (за 
даними 2014 р.).

у розрахунку на одну особу валової продукції сіль-
ського господарства у 2014 р. було вироблено на 7,3% 
більше, ніж у 1990 році. зниження показника мало місце у 
2008 р., 2010 р. та 2012 році. у період 2000–2014 рр. спо-
стерігалася тенденція цього показника до збільшення на 
2776 млн грн, або на 90,3%. у розрахунку на 100 га сіль-
ськогосподарських угідь протягом 2008–2010 рр. вироб-
ництво валової продукції знижувалось: від 538,2 млн грн 
у 2008 р. до 523,7 млн грн у 2010 р., що менше на 
14,5 млн грн, або 2,7%. у 2012 р. за даним показником 
також була помітна негативна динаміка, яка становила 
27,9 млн грн, або 4,4%, хоча у 2013–2014 рр. валова про-
дукція у розрахунку на 100 га сільськогосподарських 
угідь мала позитивну динаміку і зросла на 27 млн грн, або 
на 4%.

рис. 2. динаміка виробництва валової продукції 
сільського господарства усіма категоріями господарств 

(у постійних цінах 2010 р.), млн грн 
Розраховано автором за даними Державної служби статистики 
України [3]

дослідженнями валової продукції за основними 
видами сільськогосподарської продукції визначено, що 
її обсяги зменшилися на 11,1% щодо обсягу виробни-
цтва 1990 р. та на 0,6% щодо 2013 р. щодо показників 
2000 р., 2005 р. та 2010 р. зберігалася позитивна динаміка, 
яка становила 66,5%, 140% та 129% відповідно. у постій-
них цінах 2010 р. за даним показником найвищий рівень 
був у 1990 р. (282,8 млрд грн), а найменший – у 2000 р. 
(151 млрд грн).

за середнім обсягом виробленої продукції лідируюча 
позиція належить зерновим та зернобобовим (41757,3 тис. 
т); виробництво м’яса, плодів та ягід є найнижчим у 
порівнянні 1990 та 2014 рр. (2388,3 тис. т і 1947,98 тис. 
т відповідно). варто звернути увагу, що рейтинг струк-
тури виробництва основних видів сільськогосподарської 
продукції змінювався протягом трансформаційних пере-
творень сільського господарства. так, якщо у 1990 р. най-
вищими показниками виробництва характеризувалася 
така продукція, як зернові та зернобобові, цукрові буряки 
і молоко, то у наступні роки ситуація змінилася, і окрім 
зернових та зернобобових певні позиції займала карто-
пля, а цукрові буряки змінили рейтинг із другої позиції на 
третю. виробництво м’яса (у забійній вазі) знизило рей-
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тинг з шостої позиції у 1990 р. до сьомої у 2000–2014 рр., 
натомість соняшник із восьмої позиції змістився на шосту 
у 2000–2014 роках. варто звернути увагу, що дані 2014 р. 
представлено без урахування тимчасово окупованої тери-
торії автономної республіки крим і м. севастополя та 
частини зони проведення антитерористичної операції. 
отримані результати засвідчують, що зменшення фактич-
ної площі виробництва не вплинуло на загальний пози-
тивний розвиток аграрного сектору.

ключовою характеристикою сільського господарства 
є подвійна структура, що полягає у паралельному функ-
ціонуванні великої кількості малих фермерських госпо-
дарств та частини великих господарств (агрохолдингів). 
Починаючи з 2008 р. в україні відбувалася динамічна кон-
солідація земельних ресурсів, яка була пов’язана з рефор-
муванням підприємств з площею оброблюваної землі від 
1 до 5 тис. га. у цьому сегменті спостерігалося найпо-
мітніше скорочення частки – з 49,9% до 38,6%. Почина-
ючи з 2012 р. консолідація земель у великі підприємства 
уповільнилася, зосередивши увагу на підвищенні ефек-
тивності виробництва. станом на 2014 р. сукупний фонд 
агрохолдингів складає 6,8-7,0 млн га [1; 2].

у 2012 р. частка виробництва продукції галузі тва-
ринництва агрохолдингами зросла до 25%, насамперед 
спеціалізуючись на птахівництві та виробництві свинини 
(65%). частка агрохолдингів у виробництві молока та 
яєць складала 25% та 10% відповідно. але для переваж-
ної більшості агрохолдингів виробництва тваринницьких 
галузей є другорядним, оскільки пріоритетним залиша-
ється рослинництво. зокрема, протягом 2004–2012 рр. 
відбувалися значні зміни структури вартості виробленої 
продукції аграрного сектора, частка зернових та олійних 
культур зросла з 13% до 55%, а частка тваринництва: 
поголів’я худоби зменшилося з 35% до 20%, виробництво 
молока – з 45% до 20%. за даними проведених досліджень 
можна зробити висновок, що роль агрохолдингів у галузі 
тваринництва незначна, а переважна більшість, напри-
клад, такої стратегічної продукції, як молоко, виробля-
ється селянськими та індивідуальними господарствами 
(8,85 млн т, або 78%) [3].

тенденції структурних трансформацій помітні у 
молочній галузі. зокрема, у 2000 р. в україні існувало 
12,8 тис. молочних підприємств, а у 2005 р. їх кількість 
скоротилася до 7 тисяч. одночасно це супроводжувалося 
зростанням великих молочних господарств. уже у 2013 р. 
виробництвом молока займаються 3,2 тис, підприємств. 
але загальне зменшення кількості молочних фермерських 
господарств лише частково можна пов’язати з консоліда-
цією сільськогосподарських земель.

таким чином, найбільш привабливою для агро-
холдингів залишається галузь рослинництва, оскільки 
дозволяє отримувати прибутки без капітальних вкладень, 
а також має достатньо можливостей реалізувати про-
дукцію на зовнішні ринки. зокрема, протягом останніх 
п’яти років імпорт агропродовольчої продукції Європей-
ським союзом збільшився на 29,4%, що у 2013 р. склало 
102,1 млрд євро.

узагальнивши проведені дослідження, можна ствер-
джувати, що обрання трансформаційного вектора розви-
тку сільського господарства україни передбачає перебіг 
структурних трансформацій, направлених на розбудову 
ефективного, високопродуктивного та ринковоорієнто-
ваного сільського господарства, що має стати основою 
нової моделі економіки країни на засадах збалансованого 
та сталого розвитку. для ефективної реалізації обраного 
напряму розвитку у першу чергу необхідно визначити 
загальні закономірності аграрних трансформацій, що 

виявляються у специфічних формах, мають певні особли-
вості, які обумовлені стартовими умовами реформування, 
політичними, економічними, соціальними і інституцій-
ними чинниками, культурними і психологічними особли-
востями населення (рис. 3).

варто зазначити, що темпи здійснення та ефективність 
етапів трансформації значною мірою визначається сту-
пенем необхідності і сприйняття суті реформ сільським 
населенням, що обумовлені національними традиціями, 
психологічними факторами і політичними міркуваннями. 
в україні мета аграрних трансформацій на початковому 
етапі реформ була невизначеною, а надалі цілі встановлю-
валися залежно від завдань реформ на конкретних її ета-
пах. у свою чергу відсутність стратегічної мети унемож-
ливлювала розробку ефективної стратегії трансформацій.

рис. 3. етапи структурних трансформацій  
сільського господарства

Джерело: власні дослідження

Продовження перебігу процесу структурних трансфор-
мацій аграрної сільського господарства у напрямі сталого 
розвитку має регулюватися з боку держави шляхом фор-
мування структурної політики. структурна політика являє 
собою систему заходів, спрямованих на реорганізацію 
сільськогосподарських підприємств та розвиток багато-
укладності. такий підхід виключає структурну складність 
сільського господарства, спрощує систему взаємозв’язків 
аграрних елементів та ігнорує наявність їх взаємодії та 
компліментарність. важливо зазначити, що першочергове 
значення має обрання системи пріоритетів структурних 
перетворень, що мають на меті формування збалансова-
ного вигляду структури національної економіки.

висновки. вибір пріоритетів доцільно здійснювати 
на основі принципів відбору в оптимальний часовий 
інтервал, виходячи з того, що заходи структурного регу-
лювання мають бути забезпечені ресурсами, стимулювати 
ефективність господарюючих суб’єктів сільського гос-
подарства. рухомою силою сил варто вважати фактори 
відбору, що формуються під впливом необхідності забез-
печення продовольчої безпеки країни, посиленням ролі 
інновацій, розвитком сільських територій та забезпечення 
високих стандартів життя населення. головним завдан-
ням нині є обрання складу пріоритетів, що мають забез-
печити прогресивні структурні перетворення.

отже, у межах концепції структурних перетворень 
сільського господарства варто визначити формування 
конкурентного інституційного середовища, що буде сти-
мулювати активізацію підприємництва з залученням 
капіталу у галузі сільського господарства. окрім цього, 
важливим пріоритетом є здійснення структурної диверси-
фікації сільського господарства з метою збалансованого 
просторово-економічного розвитку. техніко-технологічна 
модернізація галузей сільського господарства на основі 
використання новітніх досягнень науки також визнача-
ється пріоритетним напрямом структурних трансформа-
цій сільського господарства.



121

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

список використаних джерел:
1. структурні перетворення в україні: передумови модернізації економіки / а.П. Павлюк, д.с. Покришка, Я.в. Белінська 

[та ін.] ; за ред. Я.а. жаліла. – к. : нісд, 2012. – 104 с.
2. структурні зміни та економічний розвиток україни : монографія / в.М. геєць, л.в. Шинкарук, т.і. артьомова та ін. ; за 

ред. л.в. Шинкарук ; ін-т економіки та прогнозування нан україни. – к., 2011. – 696 с.
3. [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
4. [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=210459&cat_id=32862.

аннотация. в работе рассмотрено современное состояние экономической системы украины, охарактеризованное 
основными макроэкономическими показателями. определено, что экономическая система находится в процессе струк-
турных преобразований, которые наиболее активно наблюдаются в отраслях сельского хозяйства. учитывая указанное, 
необходимо углубленное изучение динамики основных показателей экономической эффективности основных отрас-
лей сельского хозяйства. в процессе исследований необходимо определить направление структурных преобразований 
сельского хозяйства с целью повышения эффективности национального хозяйства, роста благосостояния населения, 
сохранения окружающей среды.

ключевые слова: национальная экономика, сельское хозяйство, валовой внутренний продукт, растениеводство, 
животноводство.

Summary. Article considers the modern economic condition of Ukraine is characterized with the main macro-economic 
indicators. It’s defined that economic system is in the process of structural transformations which are seen in the agricultural 
spheres. Considering the above said, it is necessary the detailed research of the dynamic in main indicators of economic ef-
ficiency in the main directions of agriculture. In the process of researching, it’s needed to define the direction in structural 
agriculture transformations with the purpose of increasing in national economy efficiency, of population welfare growth, 
preservation of environment.

Key words: national economies, agriculture, gross domestic products, crop production, stock breeding.
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анотація. у роботі показано, що важливу роль у розвитку транспортних перевезень відіграють саме міжнародні 
транспортні коридори, тому що являють собою комплекс наземних та водних транспортних магістралей із відповідною 
інфраструктурою на визначеному напрямку, включаючи допоміжні споруди, під’їзні шляхи, прикордонні переходи, сер-
вісні пункти, вантажні та пасажирські термінали, устаткування для управління рухом, організаційно-технічні заходи, 
законодавчі та нормативні акти, які забезпечують перевезення вантажів та пасажирів на рівні, що відповідає вимогам 
Європейського співтовариства. Проведений аналіз функціонування транспортно-дорожнього комплексу україни по-
казав, що він представляє собою складну організаційно-технічну систему, яка вимагає нових підходів до управління 
окремими її елементами, зокрема міжнародними вантажними перевезеннями. вирішення цих проблем дозволить тран-
спортно-дорожньому комплексу україни стати реальною частиною європейської транспортної системи. 

ключові слова: міжнародні транспортні перевезення, транспортно-дорожній комплекс, транспортна система. 

вступ та постановка проблеми. науково-технічний 
прогрес у транспортній галузі є одним із головних фак-
торів розвитку суспільства, підвищення добробуту його 
громадян. стратегічним завданням науково-технічної 
політики в області транспортної системи україни є вихід 
на світовий рівень за технічними параметрами та якістю 
послуг, що реалізуються транспортом. у зв’язку з цим 
першочерговим і пріоритетним завданням для транспорт-
ної галузі є розширення наукових досліджень з проблем 
створення прогресивних технологій організації міжна-
родних вантажних перевезень та технічних засобів нових 
поколінь, формування та функціонування ефективної 
транспортної системи, розробка принципово нових сис-
тем управління з використанням прогресивних інформа-
ційних технологій.

аналіз останніх досліджень і публікацій. вирі-
шенню проблем розвитку міжнародної транспортної 
системи і включення до неї україни присвячено багато 
наукових праць у галузі транспортних систем, логістики, 

маркетингу, дослідження операцій, управління запасами 
ресурсів. значний внесок у розвиток теорії транспортних 
процесів та систем і у вирішенні проблеми ефективного 
управління міжнародними вантажними перевезеннями 
зробили вчені: а.і. воркут, М.н. Бідняк, П.р. левковець, 
т.а. воркут, г.с. Прокудін, в.П. Поліщук, дж. Бауерсокс, 
Б.л. геронімус, л.Б. Міротін, с.а. Панов, дж. Шапіро, 
р.а. Хабутдінов, Б.М. четверухін та ін. [1; 2; 4]. 

віддаючи належне науковим досягненням у галузі 
підвищення ефективності функціонування національної 
транспортної системи, питання включення у міжнародну 
транспортну систему у ринкових умовах потребують 
подальших досліджень [5]. 

Питання ефективного управління процесом міжна-
родних вантажних перевезень, як правило, не в повному 
обсязі враховують специфічні особливості їх виконання, 
як наслідок цього, не вироблено єдиного підходу до визна-
чення цілей і задач управління системою міжнародних 
вантажних перевезень та процесами її функціонування. 
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Метою даної роботи є дослідження можливостей 
включення україни до міжнародної транспортної сис-
теми.

результати дослідження. об’єктивними закономір-
ностями функціонування міжнародної транспортної сис-
теми є наступні:

– нормальне функціонування транспортної системи 
за рахунок налагодженої роботи усіх видів транспорту, що 
входять у дану систему;

– обов’язковий пропорційний розвиток провізних 
та переробних можливостей на взаємодіючих напрямках 
транспортної мережі різних видів транспорту;

– визначення якості транспортного обслуговування 
економіки національного господарства та населення кра-
їни державними стандартами якості перевезення і відпо-
відними тарифами;

– досягнення оптимальної організації вантажопо-
токів на транспортній мережі із запровадженням методу 
комплексних аналітичних співставлень, що охоплюють 
увесь логістичний шлях проходження вантажів;

– одержання найвищої продуктивності роботи тран-
спорту за кінцевим результатом на основі теорії комплек-
сної експлуатації видів транспорту, що виступає систем-
ною формою їх використання.

незважаючи на вдале геополітичне розташування, 
україна ще не має достатньо розгалуженої системи тран-
спортно-комунікаційних сполучень та значно відстає в 
створенні власних транспортних коридорів, що негативно 
впливає на формування конкурентоспроможності як 
держави, так і вітчизняних підприємств. напрямок роз-
ширення міжнародних транспортних коридорів є одним 
із пріоритетних у державній транспортній політиці кра-
їни на шляху її інтеграції в міжнародну економічну сис-
тему [1, с. 163]. 

на сьогоднішній день україна вдало відрізняється 
з-поміж інших країн тим, що значна кількість її міст зна-
ходяться на традиційних транспортно-комунікаційних 
маршрутах євразійського континенту. Питання створення 
україною міжнародних транспортних коридорів дозво-
лить прискорити не тільки досягнення стратегічних цілей 
інтеграції в Європейську спільноту, але й розв’язання 
таких задач, як залучення додаткових інвестицій у роз-
виток транспортної інфраструктури, прискорення темпу 
виходу із занепаду вітчизняного виробника, покращання 
валютних надходжень за рахунок транзитних перевезень, 
ріст обсягів продукції, що експортується. 

транспорт україни є могутньою комунікаційною сис-
темою, до складу якої входять усі його види (водний, авто-
мобільний, залізничний, трубопровідний, повітряний). 
основні виробничі фонди транспорту становлять близько 
20% виробничих фондів країни [2, с. 163].

в україні розвинені всі види транспорту. об’єднана 
транспортними центрами і вузлами, дорожня мережа 
разом з рухомим складом, портами, складськими та 
іншими господарствами утворює транспортний комплекс 
держави. на 100 тис. км2 території припадає 372 км заліз-
ничних колій, 78 км внутрішньоводних і 2 800 км автомо-
більних шляхів із твердим покриттям. найбільше перево-
зять вантажів і пасажирів залізничний та автомобільний 
види транспорту [3].

у перевезеннях на невелику відстань поза конкурен-
цією перебуває автомобільний транспорт. його великою 
перевагою є те, що він майже не залежить від природних 
умов і може доставляти вантажі за технологією від «две-
рей до дверей». за густотою автодоріг (280 км на 1000 км2) 
із твердим покриттям україна займає перше місце серед 
країн снд [3].

автомобільний транспорт утримує перше місце за 
перевезенням пасажирів та друге – за вантажообігом. 
Протяжність автошляхів – майже 170 тис. км (155 тис. км 
доріг має тверде покриття), але їх якість за європейськими 
стандартами незадовільна. недосконалий автопарк, від-
сутність необхідного сервісу на дорогах, високі ціни на 
бензин роблять автотранспорт одним з найдорожчих 
видів транспорту [3].

доцільно наголосити на тому, що україна має усі пере-
думови для створення потужної системи транзитних пере-
везень на міжнародному рівні і, як наслідок, збільшення 
обсягу транзиту вантажів. так, наша держава має низку 
переваг перед іншими європейськими країнами, оскільки 
територією україни проходять найкоротші сухопутні, мор-
ські та повітряні шляхи сполучення, що зв’язують Європу 
та країни азіатсько-тихоокеанського регіону. Міждержав-
ний транзит українською територією – це великий, але досі 
нереалізований національний ресурс [1, с. 165].

розташування україни у центрі Європи, на перехресті 
головних транспортних напрямів континенту, обумовило 
проходження через її територію міжнародних транспорт-
них коридорів, напрям яких збігається зі старовинними 
транзитними шляхами схід – захід та Південь – Північ.

головним етапом здійснення якісних та ефективних 
міжнародних вантажних перевезень є етап вибору пере-
візника, від діяльності якого залежить кінцевий резуль-
тат транспортного процесу доставки. слід відмітити, що 
за складних кризових умов багато перевізників змушені 
були піти з ринку, але «на плаву» залишаються найбільші 
і найсильніші, що здійснюють майже 60% усіх перевезень 
вантажів та пасажирів [1, с. 164].

дослідження показують, що важливу роль у розвитку 
вантажних перевезень відіграють саме міжнародні тран-
спортні коридори, тому що являють собою комплекс назем-
них та водних транспортних магістралей із відповідною 
інфраструктурою на визначеному напрямку, включаючи 
допоміжні споруди, під’їзні шляхи, прикордонні переходи, 
сервісні пункти, вантажні та пасажирські термінали, устат-
кування для управління рухом, організаційно-технічні 
заходи, законодавчі та нормативні акти, які забезпечують 
перевезення вантажів та пасажирів на рівні, що відповідає 
вимогам Європейського співтовариства [4, с. 263].

на рис. 1 представлено тенденції розвитку ринку між-
народних вантажних перевезень 2008–2014 рр. [3].

рис. 1. тенденції розвитку ринку міжнародних 
вантажних перевезень

розширюються зв’язки не тільки в напрямку схід – 
захід, а й Північ –Південь, починає формуватися мережа 
так званих транзитних транспортних коридорів. найваж-
ливіші автомагістралі: київ – житомир – рівне – львів – 
ужгород; київ – Полтава – Харків; київ – умань – одеса; 
Харків – запоріжжя – сімферополь.

Протяжні багатовидові транспортні магістралі, що 
проходять по території декількох економічних районів 
або країн, називаються транспортними коридорами. до 
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полімагістралей відносяться, наприклад, залізнично-авто-
мобільна київ – тернопіль – львів, автомобільно-заліз-
нично-річкова київ – дніпропетровськ – запоріжжя та ін. 

за довжиною автомагістралей україна поступається 
багатьом європейським країнам. низька якість доріг та 
автосервісу створює проблеми в інтеграції української 
транспортної мережі у загальноєвропейську.

великими транспортними вузлами є київ, Харків, 
дніпропетровськ, донецьк, запоріжжя, умань, львів. 
зростає роль автомобільного транспорту у перевезеннях 
на далекі відстані та в міжнародному сполученні. основні 
автомобільні «виходи» з україни – автошляхи з ковеля, 
львова, ужгорода, чернівців, одеси, ізмаїла, Маріуполя, 
Харкова, сум, глухова, чернігова.

у перспективі транспортна мережа все тісніше інте-
груватиметься у високорозвинену європейську комуні-
каційну систему. зокрема, передбачається будівництво 
транс’європейської автомагістралі київ – Мадрид. 

важливе значення для вантажних перевезень мають 
чотири міжнародні транспортні коридори, які прохо-
дять територією україни, а саме: пан’європейський № 3; 
пан’європейський № 5; пан’європейський № 7 дунай-
ський (водний); пан’європейський № 9 [4, с. 263].

на основі аналізу обсягів міжнародних вантажних 
перевезень різними видами транспорту за період з 2008 
по 2014 р. можна зробити регресійний аналіз та побу-
дувати відповідні прогнозні криві обсягів міжнародних 
перевезень вантажів в україні на 2015–2017 рр., а саме 
залізничного і автомобільного як найбільш потужних. 

визначаємо тренд, що найкраще апроксимує фактичні 
дані. для цього рекомендується використовувати експонен-
ціальний, лінійний, логарифмічний, поліноміальний та сте-
пеневий тренди, що дозволяє скоротити помилку прогнозної 
моделі. для прогнозу перевезень вантажів залізничним тран-
спортом в україні на 2015-2017 рр. використовуємо всі пере-
лічені тренди та розраховуємо регресійні рівняння (рис. 2).

Провівши регресійний аналіз обсягів міжнародних 
вантажних перевезень залізничним транспортом та вико-
ристовуючи отримані рівняння ліній тренду, бачимо 
поступове його зростання (рис. 2). 

для прогнозу міжнародних перевезень вантажів авто-
мобільним транспортом в україні на 2015–2017 рр. вико-
ристовуємо експоненціальний, лінійний, логарифмічний, 
поліноміальний та степеневий тренди, що дозволяє скоро-
тити помилку прогнозної моделі, та розраховуємо регре-
сійні рівняння (рис. 3).

Провівши регресійний аналіз обсягів міжнародних 
вантажних перевезень автомобільним транспортом та 
використовуючи отримані рівняння ліній тренду, бачимо 
поступове його зростання (рис. 3).

висновки. таким чином, дослідження показали, що тран-
спортна система україни має достатній потенціал для вклю-
чення у міжнародну транспортну систему і показує стійкі тен-
денції зростання. це дозволить побороти тимчасові труднощі, 
які виникли з обмеженням транзиту через росію.

рис. 2. регресійний аналіз обсягів міжнародних 
вантажних перевезень залізничним транспортом  

за 2008–2014 рр.
рис. 3. регресійний аналіз обсягів міжнародних 

вантажних перевезень автомобільним транспортом  
за 2008–2014 рр.
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аннотация. в работе показано, что важную роль в развитии транспортных перевозок играют именно международ-
ные транспортные коридоры, так как представляют собой комплекс наземных и водных транспортных магистралей с 
соответствующей инфраструктурой на определенном направлении, включая вспомогательные сооружения, подъездные 
пути, пограничные переходы, сервисные пункты, грузовые и пассажирские терминалы, оборудование для управления 
движением, организационно-технические мероприятия, законодательные и нормативные акты, которые обеспечивают 
перевозку грузов и пассажиров на уровне, соответствующем требованиям европейского сообщества. Проведенный 
анализ функционирования транспортно-дорожного комплекса украины показал, что он представляет собой сложную 
организационно-техническую систему, которая требует новых подходов к управлению отдельными ее элементами, в 
частности международными грузовыми перевозками. решение этих проблем позволит транспортно-дорожному ком-
плексу украины стать реальной частью европейской транспортной системы.

ключевые слова: международные транспортные перевозки, транспортно-дорожный комплекс, транспортная сис-
тема.

Summary. In this work there have been shown that an important role in the play transport is international transport corri-
dors, because they represent a complex of terrestrial and aquatic highways with the proper infrastructure in a certain direction, 
including auxiliary facilities, access roads, border crossings, service points, cargo and passenger terminals, equipment for traffic 
management, organizational and technical measures, laws and regulations that provide freight and passengers at a level that 
meets the requirements of the European Community. The analysis of the functioning of the transport system of Ukraine has 
shown that it is a complex of organizational and technical system that requires new approaches to the management of its some 
elements, including international freight. Solving these problems will transport system of Ukraine become a real part of the 
European transport system.

Key words: international transportation, transport-road complex, transport system.
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осоБливості ФорМуваннЯ БіЗнес-культури  
БудівельниХ підприЄМств

FEATURES OF FORMATION OF BUSINESS CULTURE  
CONSTRUCTION ENTERPRISES

анотація. стаття присвячена вивченню особливостей формування бізнес-культури будівельних підприємств, що 
обумовлено винятковою роллю, яку відіграє бізнес-культура у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного під-
приємства та стійкості його функціонування. досліджено сутність поняття «культура» як складної багатоаспектної ка-
тегорії. надано трактування терміна «бізнес-культура» та вивчено її основні складові. встановлено, що бізнес-культура 
безпосередньо впливає на результати бізнесу, досягнення мети його функціонування. вивчено різні моделі бізнес-куль-
тур та ідентифіковано типи бізнес-культур, притаманні будівельним підприємствам. розглянуто процес формування 
бізнес-культури будівельних підприємств.

ключові слова: культура, бізнес-культура, моделі бізнес-культур, моральні норми, цінності, переконання.

вступ та постановка проблеми. в умовах ринкової 
економіки перед підприємствами різних галузей націо-
нального господарства, у тому числі і перед будівельними 
підприємствами, постає нагальна проблема забезпечення 
ефективності функціонування, конкурентоспроможності 
та стійкості. При цьому дія ринкового механізму значною 
мірою впливає на процес управління підприємствами. 
так, останнім часом усе більше уваги управлінці приді-
ляють формуванню бізнесу-культури підприємств, що є 
більш ніж обґрунтованим, зважаючи на важливу роль, яку 
відіграє бізнес-культура в їх діяльності. щодо будівель-

них підприємств, то варто відзначити, що сформованість 
бізнес-культури, її рівень та якість визначають напрями 
та характер їх діяльності, впливають на взаємовідно-
сини всередині підприємств та з їх зовнішнім оточенням, 
створюють соціально-психологічний клімат в колективі, 
визначають ефективності функціонування будівельних 
підприємств.

аналіз останніх досліджень і публікацій. вагомий 
внесок у дослідження сутності бізнес-культури підпри-
ємств та розробку теоретико-методологічних основ її 
формування зробили такі вчені: в.М. колот, і.М. рєпіна, 
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о.в. щербина [1], г.а. корчагіна [2], н.і. нікіфорова, 
а.с. Яценко [3] тощо. інші автори розглядали спорід-
нені з бізнес-культурою поняття, такі як ділова культура 
(в.в. соляр [4]), корпоративна культура (в.в. смир-
нов, і.П. коршунова [5]), організаційна культура 
(о.о. Білецька [6]) та ін. незважаючи на все зростаючий 
інтерес науковців до окресленої проблеми, більшість 
питань щодо формування бізнес-культури сучасних під-
приємств різних галузей національного господарства 
залишилися недостатньою мірою висвітленими.

Метою статті є вивчення процесу формування бізнес-
культури сучасних будівельних підприємств та виявлення 
його особливостей, обумовлених галузевою специфікою.

результати дослідження. в.г. воропаєва, яка дослі-
джувала культуру як предмет соціально-філософського 
дискурсу, стверджує, що цей термін походить від слова 
«kolere», яке означає культивувати чи обробляти ґрунт. 
німецьке слово «культура» означає високий рівень циві-
лізованості, або культ чогось – душі, розуму, богів, пра-
батьків [7, c. 180].

у роботі [8, c. 255] зазначає, що культура – надзви-
чайно багатопланове явище, яка охоплює усі сфери життя 
особистості і суспільства. в епоху відродження культура 
розуміється як ознака особистої самореалізації; у цей 
період виникає тенденція ототожнення культури з різ-
ними сферами духовної діяльності; культура розглядалася 
як сукупність зразків поведінки, як продовження античної 
традиції духовної діяльності.

сучасне слово «культура» означає сукупність переко-
нань, цінностей, виразних засобів у мистецтві, культурі, 
які є загальними для будь-якої соціальної групи [7, c. 182]

розглядаючи культуру як соціокультурний феномен, 
в.в. Мельник виокремлює такі підходи до розуміння сут-
ності цього поняття [8, c. 265]:

1. Просвітницький підхід: культура сприймається 
як світ розуму, що відображає реально існуючий спосіб 
життя людей.

2. аксіологічний підхід: культура сприймається як світ 
цінностей, сукупність кращих творінь людського духу.

3. антропологічний підхід: культура сприймається як 
світ людини та охоплює все, що відрізняє життя людського 
суспільства від світу природи; все те, що створене людьми, 
і характеризує їх життя в певних історичних умовах.

у науковій літературі є декілька підходів до визначення 
«культури», які відбивають різні аспекти людського буття, 
до яких вона має відношення. в.М. колот, і.М. рєпіна, 
о.в. щербина зазначають, що, розглядаючи категорію 
«культура», науковцями було сформульовано більше двох-

сот її визначень, які узагальнено в шести сутнісних клас-
терах: ціннісному (культура розглядається як сукупність 
цінностей, яка надає сенс людському життю), дієво-функ-
ціональному (культура розглядається як основа діяль-
ності, поведінки тощо), соціо-політичному (культура роз-
глядається як соціальні та духовні скоби, які об’єднують 
народи і соціальні групи), гуманітарному (культура роз-
глядається як те, що робить людину людиною), індика-
тивному (культура розглядається як сукупність ознак та 
індикаторів, які допомагають розрізняти народи), комуні-
кативному (культура розглядається як основа для спілку-
вання та обміну інформацією) [1, c. 315].

Підприємницька діяльність передбачає взаємодію з 
різними господарюючими суб’єктами. з огляду на це, 
постає необхідність встановлення норм та цінностей, 
якими мають керуватися суб’єкти господарювання, здій-
снюючи ці відносини. такі цінності та норми встановлю-
ються через формування бізнес-культури.

у таблиці 1 наведено кілька тлумачень сутності 
поняття «бізнес-культура».

о.о. Білецька зазначає, що процес виявлення куль-
турних уявлень організації зводиться до таких поло-
жень [6, c. 82]:

1) культура являє собою систему колективних уявлень, 
які повинні бути дійсними і надійними;

2) контекстуальне значення культурних уявлень може 
бути повною мірою усвідомлено тільки людьми, що нале-
жать до певної культури;

3) деякі культурні уявлення можуть сприйматися як 
фактори, що сприяють досягненню стратегічних органі-
заційних цілей;

4) нова організаційна практика може бути похідною 
від існуючої культури;

5) базова парадигма змінюється вкрай рідко, процес 
таких організаційних змін відбувається через багато років.

ці положення справедливі й щодо будівельних під-
приємств та мають враховуватися в процесі формування 
бізнес-культури будівельного підприємства.

однак перш ніж розглядати процес формування біз-
нес-культури будівельного підприємства, варто окреслити 
специфічні особливості функціонування підприємств цієї 
галузі національного господарства. вивчення досліджень 
вітчизняних учених [9, c. 187; 10, c. 134] свідчить, що 
такими особливостями можна вважати:

-  проектний характер робіт та індивідуальний підхід 
до кожного споживача;

- унікальність кожного об’єкта будівництва та його 
прив’язаність до певної території;

таблиця 1
сутність поняття «бізнес-культура»

автор Зміст поняття

а. Пригожин Бізнес-культура охоплює норми і цінності працеобміну, пов’язані з радикальними змінами, які від-
буваються саме в обміні діяльністю

а. альохіна Бізнес-культура охоплює ставлення людей до праці, їхні взаємини, культуру організації справи й 
уміння підняти ці її складові на ви-значену висоту

а. авєрін

Бізнес-культура в широкому розумінні охоплює цінності людини і її ставлення до праці взагалі, у 
вузькому відображає культуру сучасного підприємця, бізнесмена, будь-якої ділової людини та міс-
тить норми і цінності, культуру ділового спілкування, організації діяльності людей, а також високу 
загальну культуру

н. нікіфорова, 
а. Яценко

Бізнес-культура виступає як система цінностей підприємства та способів їхньої реалізації, норм і 
правил поведінки співробітників, що сприяють досягненню стратегічних цілей та виконанню місії 
підприємства

в. колот, і. рєпіна, 
о. щербина

Бізнес-культура є частиною нематеріальної економіки, яка визначає взаємостосунки в бізнес-серед-
овищі на основі трудових загально-корпоративних, національних цінностей і спроможна впливати на 
успішність та розвиток суб’єкта господарювання

Джерело: складено на основі джерел [1; 3]
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- сезонність, яка виникає через значний вплив при-
родно-кліматичних факторів;

- велика тривалість виробничого циклу;
- складність та сувора послідовність етапів будівель-

них робіт;
- нестача висококваліфікованих кадрів;
- велика кількість контрагентів та складність коопе-

раційних зв’язків;
- велика кількість документації, необхідність дотри-

мання встановлених державою вимог, норм і нормативів;
- висока вартість об’єктів будівництва та тривалий 

період їхньої окупності;
- надмірна бюрократизація процедур ліцензування та 

недосконалість проведення тендерів.
усі ці особливості варто враховувати при виборі пев-

ного типу бізнес-культури.
варто зазначити, що науковцями запропоновані різні 

моделі бізнес-культур. однією з найбільш розповсю-
джених є модель, запропонована ч. Хенді. згідно з його 
моделлю доцільно розрізняти:

- культуру влади – ґрунтується на сильній владі хариз-
матичного лідера, передбачає швидке прийняття управлін-
ських рішень, хоча вони не завжди виявляються оптималь-
ними; в рамках цієї культури цінується 
особистість та харизма людей, характер-
ною є високий супротив змінам;

- культура ролі – ґрунтується на 
порядку та правилах, чіткому сліду-
ванні інструкцій; вирізняється перед-
бачуваністю, рішення приймаються 
повільно, при цьому, найважливішим є 
не люди, а посадові інструкції; харак-
терним є не схвалення змін;

- культура завдань – ґрунтується на 
матричній структурі, характеризується 
існуванням окремих команд, що мають 
певну самостійність, високими твор-
чими результатами, значною сприйнят-
ливістю інновацій; цінується особис-
тість, заохочується саморозвиток;

- культура особистості – ґрунту-
ється на об’єднанні роботи незалежних 
професіоналів-новаторів, які мають 
високий рівень самостійності, свій 
індивідуальний підхід до справи, високі 
стимули до самонавчання, врахування 
індивідуальних результатів роботи [1].

у чистому вигляді зазначені типи не так уже часто 
зустрічаються. Є їх різні поєднання. враховуючи особли-
вості функціонування будівельних підприємств, найбільш 
підходящим є сполучення таких типів бізнес-культур, як 
культура ролі та завдань з тяжінням до останньої.

американські дослідники о. діл та н. кеннеді розро-
били інтегровану модель галузевої культури, яка побудо-
вана з використанням двох критеріїв: ризику та зворотного 
зв’язку (таблиця 2).

Якщо говорити про бізнес-культуру будівельних підпри-
ємств, то її можна вважати, скоріше, інвестиційною, яка харак-
теризується повільним зворотним зв’язком, високим ризиком 
та має явно виражену орієнтацію на майбутнє. в умовах висо-
кого рівня ризику робляться великі капіталовкладення без чіт-
кого бачення правильності прийнятого рішення. діяльність 
співробітників за такої культури обережна, терпляча і напо-
леглива. велике значення має досвід, який надає авторитет, а 
також професійні знання.

Процес формування бізнес-культури будівельного під-
приємства, на наш погляд має включати:

- формування уявлення про те, яким повинно стати під-
приємство в майбутньому, та формулювання місії підпри-
ємства;

таблиця 2
Моделі галузевої культури

Характеристики культура торгівлі адміністративна 
культура

спекулятивна 
культура

інвестиційна 
культура

ступінь ризику низький низький високий високий 
зворотний зв’язок Швидкий Повільний Швидкий Повільний

основні риси

успіх залежить від 
кількості контрактів з 
покупцями і від напо-
легливості в пошуку 
угод
співпрацівники ведуть 
колективну гру

рішення є продуманими 
з гарантією безпеки. 
співпрацівники характе-
ризуються обережністю, 
педантичністю, акурат-
ністю і впевненістю у 
своїх діях. 

орієнтовані на швидке 
отримання надпри-
бутків. співпрацівники 
є особистостями з 
високою самооцінкою 
та агресивними рисами 
характеру

Має явно виражену 
орієнтацію на май-
бутнє. діяльність спів-
робітників обережна, 
терпляча і наполеглива. 

недоліки

кількість переважає 
над якістю, мислення 
короткострокового 
успіху, висока плин-
ність кадрів

немає зв’язку між резуль-
татом і нагородою, титули 
вирішальні

короткозорість, агре-
сивність, відсутність 
колегіальності

кон’юнктурні корот-
кострокові зміни і 
пов’язані з цим про-
блеми ліквідності

Джерело: складено на основі джерела [1]

рис. 1. складові бізнес-культури 
Джерело: складено автором
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- визначення складових бізнес-культури, які не від-
повідають ідеальному образу підприємства, перешкоджа-
ючи досягненню його цілей та виконанню місії;

- аналіз впливу чинників на сформовану бізнес-куль-
туру підприємства;

- визначення вектора змін (як мають змінитися скла-
дові бізнес-культури);

- розроблення заходів по впровадженню змін у куль-
турі підприємства та їх реалізація (проведення тренінгів, 
ротація кадрів, впровадження системи підтримки змін, 
перегляд системи мотивації персоналу, створення загаль-
них символів, ритуалів, виховування почуття лояльності 
до підприємства тощо);

- формування інформаційної системи з налагодже-
ним двостороннім зв’язком.

варто враховувати, що складові бізнес-культури буді-
вельного підприємства, до яких, на нашу думку, можна 
віднести його місію, моральні принципи, цінності та 
установки, стиль керівництва, норми і правила, традиції, 
комунікації, символіка, переконання та шляхи вирішення 
конфліктів, формуються під впливом зовнішніх та вну-
трішніх чинників (рис. 1).

При цьому зовнішніми чинниками є закони ринку, 
технологічний уклад суспільства, інвестиційна культура, 
правові норми, освіта, політична ситуація, релігія і мова, 
суспільні цінності та екологічні норми. щодо внутрішніх 
чинників, то до них відносять стратегію підприємства, 
організацію праці та організацію будівельних робіт, тех-
нологію їх здійснення, методи стимулювання персоналу.

висновки. таким чином, бізнес-культура регулює 
сукупність корпоративних стосунків між учасниками гос-
подарської діяльності та їхню ділову активність, а також 
реалізується в процесі взаємодії суб’єкта підприємниць-
кої діяльності з різноманітними об’єктами: людьми – пра-
цівниками, партнерами, споживачами та ін., органами 
державної влади, громадською думкою, соціальними гру-
пами. отже, головна її функція полягає у створенні від-
чуття цілісності контрагентами по бізнесу внутрішнього 
та зовнішнього образів суб’єкта господарювання в його 
відносинах з партнерами. з огляду на це, формування 
сприятливої бізнес-культури є одним із головних завдань 
управління будівельним підприємством, при розв’язанні 
якого обов’язковою вимогою є врахування галузевої спе-
цифіки.

список використаних джерел:
1. колот в.М. Підприємництво: організація, ефективність, бізнес-культура [текст] : навч. посібник / в.М. колот, і.М. рєпіна, 

о.в. щербина. – 3-тє вид. – київ : кнеу, 2010. – 444 с.
2. корчагіна г.а. культура підприємства: категоріально-понятійний апарат / г.а. корчагіна // вісник національного техніч-

ного університету «ХПі». – 2012. – № 58(964). – с. 76-83.
3. никифорова н.и. Формирование бизнес-культуры предприятия / н.и. никифорова, а.с. Яценко // вестник нту «ХПи» :  

технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2009. – № 36. – с. 121-127.
4. соляр в.в. аналіз формування ділової культури організації (на прикладі ват «концерн енергоМіра») [електронний 

ресурс] / в.в. соляр // збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені г.с. сково-
роди. економіка. – 2010. – вип. 10. – с. 128-131. – режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_eko_2010_10_24.

5. смирнов в.в., коршунова і.П. до питання визначення змісту поняття «корпоративна культура» [електронний ресурс] /  
в.в. смирнов, і.П. коршунова // економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2011. –  
вип. 1. – с. 721-726. – режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2011_1_106.

6. Білецька о.о. організаційна культура підприємств: проблеми та перспективи / о.о. Білецька // вісник сумського держав-
ного університету. серія економіка. – 2012. – № 1. – с. 80-83.

7. воропаєва в.г. культура як предмет соціально-філософського дискурсу / в.г. воропаєва // гуманітарний вісник запорізь-
кої державної інженерної академії. – 10/2012. – вип. 51. – с. 179-192.

8. Мельник в.в. культура буття людини як соціокультурний феномен [електронний ресурс] / в.в. Мельник // гуманітарний 
вісник запорізької державної інженерної академії. – 2015. – вип. 60. – с. 253-268. – режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
UJRN/znpgvzdia_2015_60_26.

9. тищенко а.н. оценка конкурентоспособности строительных предприятий с учетом их специфики [електронний ресурс] /  
а.н. тищенко, в.е. Хаустова, а.с. Беляев // Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – с. 185-190. – режим доступу :  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2013_1_27.

10. Пушкар т.а. особливості економічної безпеки підприємств будівельної галузі [електронний ресурс] / т.а. Пушкар,  
к.с. дяченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. – 2013. – № 2. – с. 134-139. – режим доступу :  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2013_2_28.

аннотация. статья посвящена изучению особенностей формирования бизнес-культуры строительных предпри-
ятий, что обусловлено исключительной ролью, которую играет бизнес-культура в обеспечении конкурентоспособно-
сти современного предприятия и устойчивости его функционирования. исследована сущность понятия «культура» как 
сложной многоаспектной категории. Предоставлены трактовки термина «бизнес-культура» и изучены ее основные со-
ставляющие. установлено, что бизнес-культура непосредственно влияет на результаты бизнеса, достижения цели его 
функционирования. изучены различные модели бизнес-культур и идентифицированы типы бизнес-культур, присущие 
строительным предприятиям. рассмотрен процесс формирования бизнес-культуры строительных предприятий.

ключевые слова: культура, бизнес-культура, модели бизнес-культур, нравственные нормы, ценности, убеждения.
Summary. The article is devoted to studying the features of formation construction companies’ business culture, due to the 

exceptional role played by the business culture to ensure competitiveness and sustainability of modern enterprise functioning. 
The essence of the concept of «culture» as a complex multidimensional category was explored. The business culture directly 
affects on the business results of enterprises, achieving the goal of their operation. Different models of business cultures were 
studied and the types of business cultures inherent in construction companies were identified. The process of creating business 
culture in construction companies was explored.

Key words: culture, business culture, model of business culture, moral norms, values and beliefs.
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передуМови ФорМуваннЯ оБ’ЄднаннЯ підприЄМств  
Будівельного коМплексу на регіональноМу рівні

BACKGROUND FORMATION ASSOCIATION ENTERPRISES  
CONSTRUCTION COMPLEX AT THE REGIONAL LEVEL

анотація. стаття присвячена оцінці сучасного стану підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій 
і наявних передумов створення корпоративних структур у будівельному комплексі. Проаналізовано основні тенденції 
розвитку підприємств будівельного комплексу україни в останні роки. об’єднання підприємств будівельного комплек-
су в межах єдиного економічного суб’єкта – корпорації – сприятиме підвищенню ефективності їх діяльності. науково 
обґрунтований відбір учасників корпорації сприятиме її ефективній діяльності і, отже, забезпечить прояви синергетич-
ного ефекту, що відповідає комплексу державних, регіональних і підприємницьких інтересів.

ключові слова: будівельний комплекс, корпорація, стабільне функціонування, фактори об’єднання підприємств.

вступ та постановка проблеми. дотепер у будівель-
ному комплексі україни триває етап долання наслідків, 
спричинених фінансовою кризою, із властивим йому зни-
женням діючого платоспроможного попиту населення, 
високими ставками іпотечних кредитів, рецесією у буді-
вельній галузі. негативні тенденції в розвитку економіки 
україни, яка ще з іі півріччя 2012 р. входила у стан рецесії, 
у 2014 р. суттєво поглибилися. спостерігалося подальше 
поглиблення кризового стану як у будівництві зокрема, так 
і в економіці країни в цілому, що було спричинене зовніш-
німи і внутрішніми чинниками. При цьому у будівництві 
відбувся максимальний спад обсягу валової доданої вар-
тості порівняно з іншими видами діяльності – на 19,9% [1].

значну роль у підтримці обсягів капітального будів-
ництва на належному рівні відіграє випереджаючий роз-
виток промисловості будівельних матеріалів, виробів та 
конструкцій як галузі матеріального забезпечення.

аналіз останніх досліджень і публікацій. дослі-
дженню проблем розвитку підприємств будівельних 
матеріалів приділяли увагу багато вітчизняних учених: 
в.і. Борейко, і.д. ісаєнко, і.в. канак, і.М. комарницький, 
Ю.і. соха та ін.

так, в.і. Борейко вважає, що географія розміщення 
підприємств будівельного комплексу має вдосконалю-
ватися з урахуванням подальшого комплексного розви-
тку економічних районів і областей україни та повного 
забезпечення обсягів будівельно-монтажних робіт [2]. 
і.М. комарницький підкреслює, що основними напря-
мами підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 

будівельних матеріалів є активізація інноваційно-інвести-
ційних процесів у будівельному комплексі [3]. на думку 
і.д. ісаєнко, забезпечення стійкого функціонування буді-
вельної галузі залежить від ефективності механізму дер-
жавного регулювання [4].

щодо інтеграційних процесів у будівельному комп-
лексі україни, то у вітчизняній науковій літературі вони 
розглядаються переважно у контексті створення класте-
рів. Питання кластеризації знайшли відображення у робо-
тах Б.в. Буркинського, в.і. захарченко, в.г. Федоренка  
[5; 6; 7] та інших науковців.

з точки зору в.і. захарченко, потенціал кластеризації 
являє собою наявність конкурентних переваг у галузей, 
підприємств та інфраструктурних організацій, що знахо-
дяться на території регіону. в.г. Федоренко підкреслює, 
що створення виробничих утворень, названих класте-
рами, основою яких є виробнича кооперація, досягають 
більш високих показників у динаміці розвитку.

Проте об’єднання підприємств не обмежується лише 
кластеризацією. При цьому процесам корпоратизації в 
сучасних економічних дослідженнях приділяється значно 
менше уваги. зокрема, недостатньо вивчені передумови 
і чинники об’єднання підприємств будівельного профілю 
у корпоратизаційні структури. разом із цим реалізація 
оптимального за існуючих умов інтеграційного процесу з 
науково обґрунтованим складом його учасників за прин-
ципом створення «технологічного ланцюжка» сприятиме 
подальшому розвитку і активізації діяльності будівель-
ного комплексу.
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постановка завдання. завдання дослідження полягає в 
оцінці сучасного стану підприємств промисловості будівель-
них матеріалів, виробів та конструкцій і наявних передумов 
та чинників створення будівельних об’єднань з урахуванням 
державних, регіональних і підприємницьких інтересів.

результати дослідження. у сучасних умовах розви-
тку економіки найважливішим завданням є забезпечення 
стабільних показників при всіх змінах зовнішніх і вну-
трішніх чинників функціонування суб’єктів господарю-
вання.

ефективна діяльність підприємств будівельної інду-
стрії є головною і визначальною умовою розширення та 
якісного поліпшення будівництва, що згодом впливає на 
соціально-економічний стан регіону та країни в цілому.

темпи здійснення будівельних робіт суттєво залежать 
від рівня забезпеченості всіма видами ресурсів, серед 
яких найбільша питома вага припадає на сировину та 
матеріали. у зв’язку з цим наявність у регіоні природних 
копалин будівельної сировини та виробничих потужнос-
тей з її переробки чинить істотний вплив на розвиток 
будівельного комплексу в цілому.

Підприємства галузі виробництва будівельних матері-
алів здійснюють видобуток і виготовлення різноманітної 
продукції, виробів та конструкцій необхідних для зве-
дення будівель та споруд, а також для їхнього ремонту. за 
економічним призначенням результати діяльності даних 
підприємств створюють основну частину матеріально-
технічної бази будівельної галузі, забезпечують зростання 
обсягів капітального будівництва та його технічний про-
грес на основі впровадження ефективних матеріалів і кон-
струкцій. ця промисловість має велике значення для інду-
стріалізації будівництва, зниження його вартості, економії 
металу і деревини, підвищення ефективності капітальних 
вкладень у народне господарство.

виробництво будівельних матеріалів відзначається 
складністю галузевої структури. до неї належать такі 
галузі: цементна, азбестоцементних виробів, збірних залі-
зобетонних і бетонних конструкцій та виробів, стінових 
матеріалів, будівельної кераміки, будівельних матеріалів 
та виробів з полімерної сировини, нерудних будівельних 
матеріалів, пористих заповнювачів тощо.

Промисловість будівельних матеріалів розвивається 
під впливом двох основних факторів – сировинного і спо-
живчого, тому розміщення її залежить від наявності хоча 
б одного з них. залежно від потреб будівництва і стадій 
технологічного процесу виділяють підприємства і вироб-
ництва, що розташовані в сировинних районах, наприклад 
видобування і первинна обробка сировини (піску, гравію, 
щебеню, бутового каменю тощо), виробництво в’яжучих 
(цементу, вапна, гіпсу) і стінових матеріалів, а також ті, 
які орієнтуються на споживача (виробництво залізобетон-
них конструкцій, шиферу, будівельного і віконного скла 
тощо). значну роль у розміщенні промисловості будівель-
них матеріалів також відіграє рівень розвитку транспорт-
ної інфраструктури.

темпи зростання товарної продукції промисловості 
будівельних матеріалів мають перевищувати темпи 
зростання будівельно-монтажних робіт. це пов’язано з 
необхідністю її випереджального розвитку, підвищення 
технічного рівня, якості продукції. зміна обсягів вироб-
ництва будівельних матеріалів, конструкцій, деталей 
безпосередньо пов’язана з інвестиційною та підрядною 
діяльністю в країні, необхідністю структурної та техно-
логічної перебудови практично всіх галузей національної 
економіки.

одним із показників розвитку будівельної комплексу 
є обсяг капітальних інвестицій, що спрямовуються у 

будівництво та виготовлення будівельних матеріалів та 
конструкцій. кризова ситуація у вітчизняній економіці 
спричинила зменшення інвестиційної активності усіх 
груп інвесторів та скорочення бюджетних асигнувань, що, 
в свою чергу, призвело до дефіциту фінансових ресурсів, 
збільшення частки незавершеного будівництва, загаль-
ного зниження конкурентоспроможності вітчизняних 
будівельних організацій та згортання будівельного сек-
тора в україні [8].

індекс будівельної продукції в україні у 2015 р. порів-
няно з 2014 р. становив 81,2%. відповідно, й український 
ринок будівельних матеріалів у 2015 р. скоротився на 
2,5% [1]. так, найбільшими темпами падіння відзначи-
лися такі матеріали та вироби: цемент, товарний бетон, 
сухі будівельні суміші, металоконструкції, вапно, кера-
мічна плитка, газоблоки, силікатна цегла.

водночас надання україні преференцій у сфері тор-
гівлі із країнами Євросоюзу сприяло збільшенню екс-
порту основних будівельних матеріалів. так, якщо у 
квітні 2014 р. експорт основних будівельних матеріа-
лів у країни Євросоюзу склав 35 млн 900 тис. дол., то у 
травні цей показник зріс на мільйон, у червні склав уже 
55 млн 600 тис. дол, а у липні – 65 млн 200 тис. дол., 
що, якщо порівнювати із квітнем, на 84% більше. Проте, 
незважаючи на зростання експорту в країни Євросоюзу, 
припинення торгових відносин з російською Федерацію 
спричинило за 9 місяців 2015 р. порівняно з аналогічним 
періодом 2014 р. сумарне скорочення експорту будівель-
них матеріалів на рівні 43% [9].

скорочення спостерігається і в обсязі імпортованої 
продукції. так, за даними головного управління дер-
жавної фіскальної служби в одеській області, за період 
з 1 січня по 30 червня 2015 р. через одеську митницю 
в україну надійшло 25074,85 т вантажів, які належать до 
будівельних матеріалів, що на 70%, менше, ніж за анало-
гічний період 2014 р. [10].

частка вітчизняних матеріалів, що використовуються 
у будівництві, за останній рік зросла, що обумовлено 
насамперед девальвацією гривні і пропорційним підви-
щенням вартості імпортних будматеріалів. зростання цін 
на основні види вітчизняних матеріалів (арматуру, бетон, 
матеріали внутрішнього оздоблення) приблизно відпові-
дає загальному рівню інфляції в країні – в межах 20-25%.

за даними ассоціації виробників будматеріалів укра-
їни, за перше півріччя 2015 р. в україні на 5,1% зросло 
виробництво невогнетривкої цегли (388 млн шт.), бетон-
них блоків на 18,6% (807 млн шт.), на 19,4% – бетонних, 
цегляних и кам’яних елементів збірних конструкцій і на 
6,4% – мінеральної вати [11]. Якщо у докризовий період 
для житлових об’єктів економ-класу питома вага імпорт-
них матеріалів становила до 15%, а в комфортному й 
бізнес-класі – до 40-45%, то сьогодні за рахунок подо-
рожчання ці показники знизилися до 7-8% і 35-40% відпо-
відно. Якщо врахувати, що нині вітчизняні підприємства 
використовують виробничі потужності лише на 30-40%, 
то можна констатувати, що в україні наявні можливості 
для суттєвого збільшення виробництва. імпортозалеж-
ність подолана за базовими будівельними матеріалами – 
збірним бетоном, цеглою, керамоблокам, гіпсокартоном, 
газобетоном, базальтової теплоізоляції, керамічною плит-
кою, сухим сумішам, фарбам.

Проте не вся вітчизняна продукція має потенціал 
імпортозаміщення. Фасадні матеріали, комплектуючі ліф-
тів, системи опалення, каналізаційна інфраструктура не 
мають якісних вітчизняних аналогів.

таким чином, динаміка обсягів виробництва будівель-
них матеріалів перебуває під впливом різноманітних і 
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різноспрямованих факторів, у зв’язку з чим на регіональ-
ному рівні спостерігаються значні відмінності в умовах 
розвитку галузі і наявних конкурентних переваг.

Потенційний попит на високотехнологічні та високо-
якісні матеріали має перспективи зростання. але визна-
чальний чинник – сучасний стан будівництва – суттєво 
обмежує масштаби розвитку галузі-постачальника.

за даними головного управління статистики в одесь-
кій області, у 2014 р. підприємствами області виконано 
будівельних робіт на суму 4274,7 млн грн. серед регіо-
нів україни за обсягами будівельних робіт, виконаних 
власними силами, одеська область посіла 3 місце після  
м. києва та дніпропетровської області. індекс будівельної 
продукції порівняно з 2013 р. становив 92,6% [12].

одеська область характеризується невеликою різно-
манітністю корисних копалин. на території області роз-
відано та перебувають на стадії вивчення понад 190 родо-
вищ різних корисних копалин. здебільшого це сировина 
для будівельно-конструкційних матеріалів.

найбільше розповсюдження мають тверді нерудні 
корисні копалини місцевого значення – піски, суглинки, 
гравій, галька, граніти, які використовуються як буді-
вельні матеріали або сировина для їх виробництва. видо-
бування зосереджено переважно в Біляївському, роз-
дільнянському, комінтернівському, Б-дністровському та 
красноокнянському районах. серед корисних копалин 
загальнодержавного значення видобуваються: цементна 
сировина, камінь пиляний, керамзитова сировина.

таким чином, у регіоні є необхідна ресурсна база для 
виробництва будівельних матеріалів. Проте визначальним 
чинником, який має пріоритетне значення і здійснює сти-
мулюючий вплив на розвиток промисловості будівельних 
матеріалів, є фактор попиту. саме випереджаюче зрос-
тання будівельної індустрії спроможне забезпечити роз-
виток галузі, яка постачає сировинну базу будівництва.

у досить складних умовах сучасного ринку господар-
ські суб’єкти шукають способи збереження позицій на 
ринку, конкурентоспроможності та подальшого розвитку. 
таким рішенням може стати створення вертикальної інте-
грованої структури підприємств будівельного комплексу 
у вигляді корпоратизації. основною перевагою вказаної 
структури є гнучкість і адаптивність до нестабільних умов 
ринкової економіки та більша інвестиційна привабливість. 
у корпорації відбуваються комунікаційні процеси, що 
сприяє ефективній координації зусиль для пристосування 
до умов зовнішнього середовища. для отримання найбіль-
шого ефекту як на мікро-, так і макрорівнях дана структура 
повинна формуватися зважено, з урахуванням декількох 
факторів, які можуть суттєво відрізнятися і мати різні ком-
бінації в регіонах країни. тому аналіз їхнього впливу на 
діяльність підприємств будівельного комплексу має відбу-
ватися в прив’язці до конкретної географічної місцевості.

Місто одеса є видатним історико-культурним центром 
українського Причорномор’я, його курортно-рекреаційний 
потенціал забезпечує високий попит на житло. традиційно 
значна частка людей, професія яких пов’язана з морем, і 
має досить високий рівень оплати праці, обумовлює пла-
тоспроможний попит на ринку нерухомості одеси. тому в 
самому місті спорудження житлових будинків відбувається 
досить високими темпами. у зв’язку з великою щільністю 

заселення і нестачею ділянок під забудову найбільш поши-
реним тут є монолітне будівництво високої етажності. 
Проте в передмісті одеси, в невеликих містах та селищах 
області переважає зведення котеджів та будинків малої 
етажності. це призводить до принципово різного попиту 
на будівельні матеріали. Якщо основним будівельним мате-
ріалом для монолітних багатоповерхових споруд є товар-
ний бетон, то для невеликих будинків – керамічна цегла і 
ракушняк. тому склад учасників корпоративних об’єднань 
у межах технологічного ланцюжка створення готової буді-
вельної продукції буде суттєво залежати від виду будівни-
цтва. у першому випадку доцільно включити у виробничу 
структуру підприємство з виготовлення бетону та залізо-
бетонних виробів, у другому – завод з виробництва цегли.

найнижчий попит на будівельні матеріали спостеріга-
ється в депресивних і віддалених від центру районах одесь-
кої області. тут практично не ведеться нове будівництво, 
а здійснення будівельних робіт зведено лише до ремонтів 
старого житлового фонду. тому попит на будівельні матері-
али обмежений тими видами і кількістю, які необхідні для 
проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

таким чином, оптимальний склад учасників корпора-
тивного об’єднання будівельного профілю визначається 
багатьма факторами, а саме:

- наявністю корисних копалин будівельного призна-
чення в регіоні;

- наявністю і рівнем конкурентоспроможності під-
приємств – виробників будівельних матеріалів;

- розвинутістю транспортної інфраструктури;
- рівнем платоспроможного попиту на житло;
- можливістю фінансування будівництва і залучення 

інвестиційних ресурсів;
- щільністю заселення і видами будівництва, що 

переважають в конкретній місцевості.
зазначені фактори чинять різноманітний і різноспря-

мований вплив на кількісні та якісні характеристики 
процесу виробництва готової будівельної продукції. від-
повідно, і суб’єкти цього процесу, і форми їх об’єднання 
відрізнятимуться. оптимальною структурою будівельної 
корпорації стане така, що при наявних умовах зовніш-
нього середовища найбільшою мірою відповідатиме 
принципу економічної доцільності, тобто забезпечить 
ефективну взаємодію всіх учасників.

висновки. створення масштабних господарських 
об’єднань, суб’єктами яких є підприємства та організації 
усіх етапів виробничого циклу, сприятиме досягненню як 
комерційного, так і соціального ефекту на всіх рівнях еко-
номічних віднос ин. Подальший розвиток будівельного 
комплексу, який дасть змогу подолати негативні тенден-
ції останніх років, має відбуватися у напрямі створення 
крупних корпоративних структур, зі значним матері-
ально-технічним, фінансовим, інвестиційним і кадровим 
потенціалом. Проте можливі засоби впливу на форму-
вання, функціонування та розвиток будівельних струк-
тур за принципом технологічного ланцюжка вимагають 
детального наукового обґрунтування та удосконалення. 
Перспективи розвитку корпоратизаційних процесів у 
будівельному комплексі полягають у розробці методо-
логічних підходів до оцінювання і вибору певних форм 
об’єднань господарських суб’єктів даної галузі.
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аннотация. статья посвящена оценке современного состояния предприятий строительных материалов, изделий и 
конструкций и имеющихся предпосылок создания корпоративных структур в строительном комплексе. Проанализиро-
ваны основные тенденции развития предприятий строительного комплекса украины в последние годы. объединение 
предприятий строительного комплекса в рамках единого экономического субъекта – корпорации – способствует повы-
шению эффективности их деятельности. научно обоснованный отбор участников корпорации будет способствовать ее 
эффективной деятельности и, следовательно, обеспечит проявление синергетического эффекта, что отвечает комплексу 
государственных, региональных и предпринимательских интересов.

ключевые слова: строительный комплекс, корпорация, стабильное функционирование, факторы объединения 
предприятий.

Summary. The article is sanctified to the estimation of the modern state enterprises building materials, wares and construc-
tions and present background of creations a corporate structures in a building complex. In the article was demounted the main 
development trends basic progress of building complex enterprises of Ukraine the last years. An association enterprises of build-
ing complex within the framework of single economic subject is corporations – assists the increase efficiency their activity. The 
scientifically reasonable selection corporation participants will assist her effective activity, and, consequently, will provide the 
display of synergetics effect, that answers the complex of state, regional and enterprise interests.

Key words: building complex, corporation, stable operation, factors of a business combination.
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вступ та постановка проблеми. вивчаючи особливості 
формування національної депозитарної системи україни, 
варто враховувати той факт, що вітчизняний фондовий ринок 
має історію розвитку всього трохи більше 20 років, тоді як 
світовий досвід операцій із цінними паперами нараховує 
вже майже 5 століть. нині вже можна бачити весь механізм 
ринку цінних паперів у цілому, з усіма його плюсами та 
мінусами, проблемами і тенденціями. водночас неможливе 
просте копіювання всіляких моделей побудови фондової 
інфраструктури, що отримали поширення в інших країнах, 
на базис українських економічних інститутів. однак, вико-
ристовуючи найбагатший закордонний досвід, було б украй 
нераціонально не використовувати його при розробці влас-
них концепцій побудови ринку цінних паперів і, відповідно, 
національної депозитарної системи.

аналіз останніх досліджень і публікацій. вагомий 
внесок у дослідження світового досвіду розвитку депо-
зитарних систем та функціонування національних фондо-
вих ринків зробили провідні зарубіжні та вітчизняні вчені 
о.Ю. леось, г. сивченко, д.в. соловйов, с.о. Москвін, 
в.в. Посполітак, с.г. Хоружий, р.р. арутюнян, Б.і. Пшик, 
д. Покришка, о. собкевич, н.с. кузнєцова, а.М. Біло-
ченко та ін. але поза їхньою увагою залишилися питання 
побудови архітектури національних депозитарних систем 
та механізмів взаємозв’язку усіх учасників ринку цінних 
паперів.

Метою роботи є визначення найбільш прогресивних 
методів побудови архітектури депозитарних систем еко-
номічно розвинених країн для можливості використання 
у вітчизняній практиці.

результати дослідження. у світовій практиці існує 
кілька видів депозитарних систем залежно від специ-
фіки законодавства, історичних традицій і особливостей 
формування національних фондових ринків тієї чи іншої 
країни. їхній рівень централізації/децентралізації визна-
чається наявністю або відсутністю єдиного центрального 
депозитарію та відмінностями в позиціонуванні депози-
тарних установ. наприклад, нині в розвинених країнах 
світу обслуговування 95% фондового ринку забезпечу-
ється центральними депозитаріями. у Європі функціонує 
близько тридцяти центральних депозитаріїв, а у всьому 
світі в цілому – близько ста [1, с. 55].

Як зазначають аналітики, сучасні тенденції на світових 
ринках капіталів спонукають учасників локальних ринків 
коригувати підходи до побудови систем обліку прав влас-
ності та виконання угод за цінними паперами відповідно 
до міжнародних стандартів. розробкою цих стандартів у 
сфері організації системи депозитарної діяльності займа-
ються такі міжнародні організації, як: группа тридцяти 
(Group 30, G-30), асоціація європейських центральних 
депозитаріїв (Association of European Central Securities 
Depositories, ECSDA), Міжнародна організація комісій 
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аналіЗ Міжнародного досвіду роЗвитку  
національниХ депоЗитарниХ систеМ

ANALYSIS OF INTERNATIONAL EXPERIENCE OF DEVELOPMENT  
OF NATIONAL SYSTEMS DEPOSTORY

анотація. у роботі розглянуто міжнародний досвід розвитку національних депозитарних систем. доведено, що 
особливості існування депозитарних систем залежать від специфіки законодавства, історичних традицій і особливос-
тей формування національних фондових ринків тієї чи іншої країни. досліджено сучасні тенденції на світових ринках 
капіталів, які спонукають учасників локальних ринків коригувати підходи до побудови систем обліку прав власності 
та виконання угод за цінними паперами відповідно до міжнародних стандартів. досліджено базові рекомендації, щодо 
ефективної побудови інфраструктури фондового ринку. Проаналізовано склад власників центральних депозитаріїв цін-
них паперів у країнах Єс. розглянуто досвід окремих європейських країн, серед національних депозитарних систем 
котрих найбільш цікавим для україни є досвід німеччини і Польщі. запропоновано пропозиції щодо реформування на-
ціонального законодавства в сфері регулювання ринку цінних паперів відповідно до міжнародних стандартів, що дасть 
змогу розв’язати окремі проблеми, які існують в національної депозитарної системі україні.

ключові слова: фондовий ринок, депозитарна система, цінні папері, кліринг, інвестиційні послуги, інфраструктура.
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з цінних паперів (International Organization of Securities 
Commissions, IOSCO), Міжнародна асоціація з питань 
обслуговування цінних паперів (International Securities 
Services Association, ISSA), Банк міжнародних розрахунків 
(Bank for International Settlements, BIS), комітет європей-
ських регуляторів ринків цінних паперів (Committee of 
European Securities Regulators, CESR), Європейський цен-
тральний банк (European Central Bank, ECB), азіатсько-
тихоокеанська група центральних депозитаріїв (Asia-
Pacific Central Securities Depository Group, ACG), група 
джиованніні (the Giovannini Group, GG). головною метою 
розробки рекомендацій і стандартів є вдосконалення 
процесу взаємодії між усіма учасниками розрахунків за 
операціями з цінними паперами та клірингу, зниження 
ризиків, а також удосконалення управління системою 
депозитарної діяльності.

Базові рекомендації, щодо ефективної побудови інф-
раструктури фондового ринку були висвітлені у доповіді 
«Group 30» 1989 р., яка складалася з представників трид-
цяти великих структур професійних учасників Міжна-
родного ринку цінних паперів. головні рекомендації цієї 
доповіді щодо побудови системи клірингу і розрахунків 
за договорами щодо цінних паперів пізніше були скориго-
вані учасниками Міжнародної асоціації з питань обслуго-
вування цінних паперів (ISSA). значна увага у цій допо-
віді приділяється організаційній структурі та управлінню 
депозитарною діяльністю, що має суттєво поліпшити і 
спростити обслуговування локальних і трансграничних 
угод за операціями щодо цінних паперів [2, с. 41].

також у 1990 р. «Group 30» підготувала доповідь 
«Міжнародний кліринг та розрахунки», в якій представ-
лено 20 рекомендацій щодо вдосконалення взаємовідно-
син між учасниками розрахунків за цінними паперами та 
клірингу, зниження ризиків проведення операцій на фон-
дових ринках та удосконалення управління системою роз-
рахунків і клірингу на світових ринках цінних паперів [3].

важливе місце у розвитку європейського та україн-
ського фондового ринку належить рекомендаціям групи 
джиованніні, яка є консультантом комісії Євросоюзу в 
питаннях щодо фінансового ринку. групою було визна-
чено 15 чинників (бар’єрів), що стримують процеси роз-
рахунку за цінними паперами та клірингу на світовому 
фондовому ринку, та розроблено рекомендації щодо їх 
усунення. Переважно вони стосуються трансграничної 
торгівлі цінними паперами та, зокрема, стандартів, які 
регулюють трансграничні розрахунки за операціями щодо 
цінних паперів. значна увага у цих рекомендаціях приді-
ляється створенню єдиної технологічної бази для прове-
дення розрахунків (бар’єр № 1), пропонується усунути 
розбіжності у практиці випуску цінних паперів (бар’єр 
№ 8), акцентується увага на впорядкуванні періодів роз-
рахунків та проблемах віддаленого доступу до націо-
нальних систем розрахунків і клірингу (бар’єри № 4-6), 
наводяться пропозиції щодо усунення розбіжностей в 
юридичній системі (бар’єри № 13-15), із метою забезпе-
чення рівноправних умов для національних та іноземних 
інвесторів рекомендується усунути податки на операції 
щодо цінних паперів (бар’єр № 12) [4, с. 22].

також треба звернути увагу на рекомендації Європей-
ських організацій, що провадять свою діяльність у сфері 
розрахунків і клірингу. однією з них є центр європей-
ських реформ, що займається проблемами, пов’язаними 
із реформування Європейського союзу. у свій час центр 
європейських реформ підготував доповідь «Майбутнє 
європейського ринку цінних паперів», присвячену питан-
нями створення єдиного ринку фінансових послуг у 
рамках Єс і у 2004 році прийняв директиву «Про ринки 

фінансових інструментів». директива вводить у дію єди-
ний ринок і регуляторний режим для фінансових послуг у 
рамках Євросоюзу, замінюючи чинну директиву з інвес-
тиційних послуг (кБ) і ставлячи за мету забезпечення 
можливості для учасників ринку вільно взаємодіяти з 
контрагентами в інших країнах Євросоюзу в ті ж строки і 
на тих же умовах, що й у своїй країні [5].

аналізуючи склад власників центральних депозита-
ріїв цінних паперів у країнах Єс, можна виділити такі 
групи:

- 15 країн мають єдиний центральний депозитарій 
для корпоративних і державних цінних паперів: австрія, 
кіпр, данія, естонія, Фінляндія, Франція, німеччина, 
угорщина, італія, литва, люксембург, Мальта, нідер-
ланди, Швеція, велика Британія;

- 10 країн мають єдиний центральний депозитарій 
корпоративних цінних паперів та один депозитарій у 
структурі центрального банку для обслуговування угод з 
державними цінними паперами: Бельгія, Болгарія, греція, 
ірландія, латвія, Польща, Португалія, румунія, словач-
чина та словенія;

- у чеській республіці існують три депозитарії (два 
депозитарії корпоративних цінних паперів та один депо-
зитарій центрального банку для державних цінних папе-
рів);

- в іспанії існують чотири депозитарії (для корпо-
ративних і державних цінних паперів). у всіх чотирьох 
депозитаріях контроль належить приватному сектору 
(частка центрального банку становить 5%) [6].

Фахівці визначають високу міру фрагментарності інф-
раструктури клірингу і розрахунків у країнах Єс. Хоча 
вона і перебуває у стадії консолідації, кількість всіляких 
національних і міжнародних організацій, які надають 
послуги клірингу і розрахунків, як і в минулі роки, велике 
(неабиякою мірою це є наслідком складності процесів 
інтеграції і гармонізації законодавств країн). наприклад, 
існують 19 центральних депозитаріїв та міжнародних 
центральних депозитаріїв, які надають різноманітні види 
послуг і мають різну структуру управління. у деяких кра-
їнах – членах Євросоюзу клірингові будинки функціону-
ють окремо від центральних депозитаріїв, тоді як в інших 
країнах кліринг і розрахунки поєднуються в рамках однієї 
організації.

частина із центральних депозитаріїв у країнах Єс 
функціонує як відділ або департамент більшої установи, 
наприклад, депозитарії, які ведуть центральні банки 
(зокрема, реєстр цінних паперів у національному Банку 
Польщі), або в рамках фондових бірж (депозитарій у 
структурі кіпрської фондової біржі). інші є компаніями в 
структурах більшої групи капіталу, створеної в результаті 
горизонтальної консолідації (наприклад, Euroclear France 
є філією Euroclear SA/NV, а вона у свою чергу – філією 
Euroclear Plc.), або вертикальної консолідації (Clearstream 
Bankmg Luxembourg є філією Deutsche Borse). інші діють 
як незалежні компанії (наприклад, OeKB) [7, с. 26].

часто в країнах Єс існують депозитарії зі змішаним 
складом акціонерів, наприклад, ті, у яких частки мають як 
користувачі (учасники), так і біржі, а іноді також державні 
установи.

залежно від форми діяльності, а також структури влас-
ності центральні депозитарії діють за принципом «not for 
profit» або «for profit» (тобто неприбуткові установи та 
установи, орієнтовані на отримання прибутку від депо-
зитарної діяльності). до першої групи зазвичай належать 
центральні депозитарії цінних паперів, власниками яких є 
міністерства фінансів, казначейства і центральні банки, а 
також нечисленні депозитарії, що належать користувачам 
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(учасникам). у другій групі перебуває більшість депози-
таріїв, що належать користувачам (учасникам) і фондо-
вим біржам і особливо – третім сторонам.

діапазон фінансових інструментів, що обслугову-
ються центральними депозитаріями цінних паперів, є 
дуже великим. у країнах, де існує один центральний 
депозитарій, він обслуговує усі фінансові інструменти, 
які є предметом угод на даному національному ринку. 
у кількох країнах Єс існують два центральних депози-
тарії цінних паперів, один із яких, як правило, займа-
ється обслуговуванням казначейських паперів, а другий – 
іншими цінними паперами.

найбільш відомими міжнародними депозитарно-клі-
ринговими системами є Euroclear в Бельгії та Clearstream 
Banking в люксембурзі [8, с. 93].

Формування єдиного європейського економічного і 
політичного простору призвело до створення в травні 
1997 р. Європейської асоціації центральних дипозитаріїв 
(асоціація). зараз до асоціації входять 15 національних 
центральних депозитаріїв. цілями асоціації є: посилення 
кооперації між національними центральними депозитарі-
ями; установлення загальних принципів та знаходження 
загальних рішень для ефективного та надійного функці-
онування інфраструктури ринку цінних паперів Європей-
ського союзу [9, с. 85].

серед національних депозитарних систем найбільш 
цікавим для україни є досвід німеччини (через її провідне 
місце в економічному житті Єс) і Польщі (через значну 
зацікавленість вітчизняних компаній до розміщення цін-
них паперів на варшавській фондовій біржі).

у німеччині діяльність депозитаріїв знаходиться під 
пильною увагою регулюючих органів. основними власни-
ками акцій у німеччині є індивідуальні інвестори (прямі 
власники акцій), які володіють 3% всіх акцій, інституціо-
нальні інвестори (на їхню частку припадає 68%), держава 
(3%) і іноземні інвестори (16%).

розрахунки з акціями емітентів німеччини здійсню-
ються через центральний депозитарій Clearstream Banking 
Frankfurt (CBF). CBF веде рахунки депо банків-резиден-
тів німеччини, у яких відкриті рахунки депо власників і 
номінальних власників цінних паперів. CBF як централь-
ний депозитарій здійснює кліринг і розрахунки по всіх 
видах цінних паперів німеччини, що обертаються як на 
біржовому, так і на позабіржовому ринку.

спочатку в німеччині існувало 7 регіональних цен-
тральних депозитаріїв, найбільшим з яких був «німецький 
касовий союз» (Deutscher Kassenverein AG) при Франкфурт-
ській фондовій біржі, а також депозитарій для транскор-
донних розрахунків Deutcher Auslandskassenverein [10]. 
у 1996 р. відбулося злиття всіх депозитаріїв та створення 
Deutsche Börse Clearing. у 2000 р. з’явилася центральна 
депозитарно-клірингова установа Clearstream Banking 
Frankfurt (CBF) після того, як пройшло злиття депози-
тарно-клірингової компанії Cedel і частини Deutsche Börse 
Clearing. тобто де-факто CBF є єдиним центральним депо-
зитарієм в німеччині. зазначимо, що у німецькому законо-
давстві обумовлено наявність центрального депозитарію, 
але не обумовлено кількість депозитаріїв. CBF має розви-
нену кореспондентську мережу. кореспондентами CBF є 
центральні депозитарії європейських країн, сШа і Япо-
нії, а також міжнародні розрахунково-клірингові центри 
Clearstream Banking Luxembourg і Euroclear Bank Brussels.

система обліку прав на цінні папери в німеччині 
будується на основі центрального депозитарію, що є схо-
вищем знерухомлених сертифікатів цінних паперів і кас-
тодіальних банків, що обслуговують своїх клієнтів, у тому 
числі і через схеми колективного інвестування.

важливою рисою депозитарної системи республіки 
Польща також є існування в обігу лише бездокументар-
них цінних паперів. тому всі документарні цінні папери, 
які перебували в обігу в країні на початковому етапі роз-
витку ринку цінних паперів, було переведено у бездоку-
ментарну форму.

ключовим елементом депозитарної системи країни 
є національний депозитарій цінних паперів республіки 
Польща (KDPW S.A.). його було створено 1991 року як 
невід’ємну складову варшавської біржі цінних паперів 
(GPW S.A.). із 7 листопада 1994 року депозитарій функці-
онує як незалежна інституція, створена у формі акціонер-
ного товариства, основними акціонерами якої є державне 
казначейство (33% акцій), Біржа цінних паперів у вар-
шаві (33%), національний банк Польщі (33%) [11, с. 71].

на національний депозитарій цінних паперів рес-
публіки Польща (ндцП) покладено функції управління 
та нагляду за депозитарно-кліринговою системою. його 
головними завданнями є: реєстрація та зберігання цінних 
паперів, що перебувають у відкритому обігу; присвоєння 
кодів цінним паперам; відкриття та обслуговування депо-
зитарних рахунків для інститутів ринку, що мають право 
зберігати цінні папери в ндцП; обслуговування емітен-
тів та реалізація прав за цінними паперами; проведення 
розрахунків у цінних паперах та грошових розрахунків; 
гарантування транзакцій через накопичення та управління 
певними фондами з метою зниження ступеня ризику угод, 
що укладаються між учасниками ринку.

варто зазначити, що головними змінами у депози-
тарно-розрахунковій системі республіки Польща, які були 
запроваджені останнім часом і які можна запропонувати 
для застосування у діяльності національної депозитар-
ної системи україни, є: нова система порівняння угод 
(Comparison); 7 розрахунково-клірингових циклів на день 
(у часі між ними проводяться розрахунки в режимі реаль-
ного часу); нова система для міжнародного ринку обліга-
цій; надання позик у цінних паперах на вимогу; обслу-
говування угод REPO; прийняття на зберігання акцій, що 
водночас котируються на Біржі цінних паперів у варшаві 
та на закордонних біржах.

також можна взяти за основу для впровадження в 
україні прийнятий наглядовою радою ндцП стратегіч-
ний план дій для національного депозитарію республіки 
Польща, який став базовим концептуальним документом 
і в якому дістали такі відображення основних напрямів 
розвитку основних елементів інфраструктури польського 
ринку та прагнення розвитку з урахуванням вимог про-
цесів міжнародної інтеграції:

- приведення нормативно-правової бази функціону-
вання депозитарної системи країни, процедур, стандартів 
та практики діяльності у відповідність до стандартів Єс 
шляхом розробки спеціальної програми гармонізації;

- побудова у країні такої системи, яка відповідала б 
загальноприйнятим вимогам ефективності та безпеки, 
була здатною співпрацювати з іншими системами на 
основі одночасності проведення транзакцій (принцип 
interoperability), сприяла удосконаленню обслуговування 
транскордонних операцій з цінними паперами;

- кількісне та якісне збільшення отримувачів послуг 
депозитарію у складі його акціонерів, а потім – вирішення 
питання щодо входження зарубіжного стратегічного 
інвестора до складу акціонерів;

- збільшення функціональності центрального депози-
тарію та депозитарної системи загалом через модерніза-
цію послуг завдяки змінам в інформаційних системах та 
через безпосередню участь депозитарію в іноземних роз-
рахунково-клірингових палатах.
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використання досвіду республіки Польща у розбудові 
депозитарно-клірингової системи в україні сприятиме 
створенню такої системи, яка спроможна швидко адапту-
ватися до європейських стандартів [11, с. 76].

україна швидкими темпами просуває процеси, що 
сприяють більш повній інтеграції країни в європейське 
та світове економічне співтовариство. одним із таких 
заходів є реформування національного законодавства у 
сфері регулювання ринку цінних паперів відповідно до 
міжнародних стандартів, що дасть змогу розв’язати такі 
проблеми:

- залучити зацікавлених іноземних інвесторів на вну-
трішній фондовий ринок україни;

- дасть змогу повноцінно вийти українським фінансо-
вим суб’єктам на міжнародні ринки зі своїм капіталом;

- удосконалить інформаційну архітектуру національ-
ної депозитарної системи, що дасть змогу зменшити 
витрати на обробку інформації, прискорить її обробку та 
організацію обліку, знизить рівень ризиків при висновку 
угод із цінними паперами;

- підвищить репутацію країни на міжнародному рівні 
завдяки створенню ефективного і прозорого фондового 
ринку.

Поділяючи думку окремих вітчизняних дослідни-
ків [12, с. 355], вважаємо, що у структурі власності цен-
трального депозитарію повинна переважати більш значна 
частка приватних власників, оскільки це допоможе краще 
управляти роботою депозитарію. крім того, диверсифіко-
ваність структури власників центрального депозитарію 
дасть змогу залучити недержавні фінанси для обслугову-
вання значного обсягу угод із цінними паперами, а також 
забезпечити безперервність роботи в надзвичайних еко-
номічних і політичних ситуаціях.

необхідно ще враховувати і той факт, що політична 
незалежність суттєво підвищує рівень довіри потенційних 
іноземних інвесторів до центрального депозитарію, тому 
що в цих випадках стане неможливим корпоративне рей-

дерство з боку фірм, які лобіюються державними чинов-
никами. Природно, що держава в особі національного 
банку україни і національної комісії із цінних паперів і 
фондовому ринку повинна мати вагому частку в структурі 
статутного капіталу Прат «національний депозитарій 
україни», але вона повинна бути збалансована часткою 
приватного капіталу, для того щоб інтерес корпоратив-
ного бізнесу був належним чином представлений і захи-
щений на фондовому ринку країни.

Повноцінна інтеграція центрального депозитарію 
і вітчизняного ринку цінних паперів у світові фінансові 
потоки неможлива без авторитетного висновку про надій-
ність даного фондового інституту з боку міжнародних 
експертів. у зв’язку із цим необхідно налагодження тіс-
ного співробітництва із провідними та відомими рейтин-
говими агентствами, такими як Standard & Poors, Moody’s 
і IBCA. у разі погіршення кваліфікаційної оцінки в рей-
тингу або визначення негативної динаміки за низкою 
ключових показників необхідно порушувати питання про 
зміну структури національної депозитарної системи або 
принципів її діяльності.

висновки. таким чином, незважаючи на створення 
в україні центрального депозитарію і формування від-
повідної нормативно-правової бази, проблеми вдоско-
налювання національної депозитарної системи завжди 
будуть актуальними, тому що триває зіткнення інтересів 
зацікавлених сторін по окремих принципових питаннях. 
водночас усі учасники депозитарної діяльності солідарні 
в тому, що в умовах взаємопроникнення економік різних 
країн, необхідна гармонізація й уніфікація національних 
депозитарних систем. одним із реальних кроків у бік 
створення розвиненого і прозорого фондового ринку в 
україні є зміна структури власників центрального депо-
зитарію в бік приватного капіталу, налагодження тісного 
співробітництва із провідними та відомими рейтинговими 
агентствами, встановлення якомога більше контактів із 
центральними депозитаріями інших країн.
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проБлеМи ЗаБеЗпеченнЯ БеЗпеки доставки вантажів  
в уМоваХ ЗростаЮчиХ риЗиків

PROBLEMS OF THE GOODS DELIVERY SAFETY ENSURING  
IN THE CONDITIONS OF INCREASINGLY RISKS

анотація. статтю присвячено питанню з’ясування основних підходів щодо визначення принципів застосування 
логістичного підходу у практиці управління доставкою вантажів, що дасть змогу істотно підвищити прибутковість та 
якість сервісу, забезпечити ефективне управління всіма потоковими процесами в ланцюгу доставки, стане запорукою 
суттєвих переваг у конкурентній боротьбі на ринку. з огляду на зазначене, у роботі розглянуто основні етапи процесу 
управління ризиками на підприємстві, що здійснює доставку вантажів, а також ідентифіковано саме логістичні ризики 
при здійсненні операцій транспортування, складування, вантажопереробки та управління запасами в діяльності підпри-
ємств. у підсумку зроблено висновок, що врахування логістичних ризиків у діяльності підприємств дасть змогу забез-
печити гнучкість та їх адаптацію до мінливості ринкової ситуації, а також змусить використовувати новітні методи та 
технології в управлінні доставкою вантажів своїм клієнтам.

ключові слова: ризик, управління ризиками, логістичні ризики, ланцюг постачання, доставка вантажів.

вступ та постановка проблеми. на сучасному 
етапі економічного господарювання успішність та 
результативність діяльності підприємств залежать від 
правильності та обґрунтованості обраної стратегії під-
приємницької діяльності та використання логістичних 
принципів у їх управлінні. застосування логістичного 

підходу у практиці управління доставкою вантажів 
дає змогу істотно підвищити прибутковість та якість 
сервісу, забезпечити ефективне управління всіма 
потоковими процесами в ланцюгу доставки, що стає 
запорукою суттєвих переваг у конкурентній боротьбі 
на ринку.

аннотация. в работе рассмотрен международный опыт создания национальных депозитарных систем. доказано, 
что особенности существования депозитарных систем зависят от специфики законодательства, исторических традиций 
и особенностей формирования национальных фондовых рынков того или иного государства. исследованы современ-
ные тенденции на мировых рынках капиталов, побуждающие участников локальных рынков корректировать подходы 
к построению систем учета прав собственности и выполнению соглашений с ценными бумагами согласно междуна-
родным стандартам. исследованы базовые рекомендации относительно эффективного построения инфраструктуры 
фондового рынка. Проанализирована структура владельцев центральных депозитариев в странах ес. рассмотрен опыт 
отдельных европейских стран, среди которых наиболее интересным для украины является опыт формирования нацио-
нальных депозитарных систем германии и Польши. даны предложения относительно реформирования национального 
законодательства в сфере регулирования рынка ценных бумаг в соответствии с международными стандартами, которые 
позволят решить отдельные проблемы, присущие национальной депозитарной системе украины.

ключевые слова: фондовый рынок, депозитарная система, ценные бумаге, клиринг, инвестиционные услуги, инф-
раструктура.

Summary. In this work there have been considered the international experience of development of national Depository system. 
It is proved that the characteristics of the existence of Depository systems depend on specifics of the legislation, historical traditions 
and peculiarities of formation of national stock markets of a country. Researched current trends in the global capital markets, which 
lead participants in local markets to adjust approaches to building systems of property rights registration and execution of transactions 
with securities in accordance with the international standards. Studied basic recommendations for building effective stock market 
infrastructure. Analyzed the ownership structure of the Central securities depositories in the EU. The experience of some European 
countries and among the Depository systems of which the most interesting for Ukraine is the experience of Germany and Poland. The 
proposals for reform of national legislation in the sphere of regulation of the securities market in accordance with international stan-
dards, which will allow to solve some problems that exist in the National Depository system of Ukraine.

Key words: stock market, Depository system, securities clearing, investment services, infrastructure.
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аналіз останніх досліджень і публікацій. теоретико-
методологічною основою дослідження стали результати 
наукових праць вітчизняних та зарубіжних науковців 
у сфері управління ланцюгом постачання (в.с. лукін-
ський [5], н.г. Плетньова [6]), теорії та практики логістики 
(і.о. Проценко [7], Б.а. анікін [4]), ризик-менеджменту 
(а.а. лобанов та а.в. чугонов [9], с.М. ілляшенко [3], 
і.Ю. івченко [2]), ризикології (в.в. вітлінський та  
г.і. великоіваненко [1]), управління підприємництвом 
(а.в. Шегда та М.в. голованенко [8]).

Метою статті є поглиблення теоретико-методологіч-
них підходів до визначення основних принципів засто-
сування логістичного підходу у практиці управління 
доставкою вантажів, що дасть змогу істотно підвищити 
прибутковість та якість сервісу, забезпечити ефективне 
управління всіма потоковими процесами в ланцюгу 
доставки, стане запорукою суттєвих переваг у конкурент-
ній боротьбі на ринку в умовах невизначеності.

результати дослідження. у практиці господарської 
діяльності практично щодня доводиться приймати різ-
ного роду рішення, особливо у питаннях доставки товарів 
з логістичної точки зору. важливою умовою прийняття 
раціональних управлінських рішень є володіння яко-
мога більш повною і точною інформацією про предмет 
рішення і його наслідки. але, як і всі інші ресурси, інфор-
мація, як правило, обмежена, тому більшість рішень при-
ймається в умовах неповної поінформованості та неви-
значеності зовнішнього середовища. іншими словами, 
процес прийняття рішення на всіх цих рівнях управління 
відбувається в умовах постійно діючої невизначеності 
зовнішнього та внутрішнього середовища компанії, котрі 
визначають часткову або повну невизначеність кінцевих 

результатів діяльності [9, с. 16]. тому наслідком при-
йняття рішень у цих умовах є невизначеність результатів, 
тобто ризик [2, c. 16-23; 3, c. 9-13; 3, с. 10].

Поняття ризику або невизначеності є багатогран-
ним економічним явищем, тому нині науковці виділя-
ють багато видів ризику [1, с. 94-95; 7, с. 79; 2, с. 32-36; 
8, с. 22-28]. іншими словами, ризики існують не лише в 
загальній діяльності підприємств, а й на усіх етапах лан-
цюга постачання, тобто на усіх етапах доставки товарів. 
тому управління ними варто здійснювати з урахуванням 
специфічних особливостей логістичної діяльності та з 
адаптацією загальноприйнятих методів і прийомів управ-
ління до цих специфічних умов споживачів тощо [4, с. 15].

управління ризиками – це сукупність методів, при-
йомів і заходів, що дають змогу певною мірою прогнозу-
вати настання ризикових подій і вживати заходів їхнього 
зменшення. тому процес управління ризиками на підпри-
ємстві, що здійснює доставку вантажів доцільно здійсню-
вати послідовно у декілька етапів (див. рис. 1).

розглянемо кожний етап, відображений на рисунку 1, 
більш детально.

Перший етап – це виявлення зовнішніх та внутрішніх 
ризиків досліджуваної логістичної системи. конкретному 
ланцюгу постачання, логістичній системі або її ланці від-
повідає своя система ризиків, яка формується залежно від 
виконуваних логістичних функцій (транспортування, скла-
дування, управління закупівлями тощо), галузевої прина-
лежності, масштабу діяльності (місцевий, регіональний, 
національний, міжнародний, глобальний), обраних техно-
логій, стратегій розвитку і низки інших чинників.

При ідентифікації ризиків підприємства перш за все 
виникає потреба виявлення усіх видів ризику, що харак-

рис. 1. алгоритм управління ризиками та прийняття раціональних управлінських рішень  
в логістичній системі підприємства 

Узагальнено автором на основі джерела [5, c. 57]
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терні конкретно для даного підприємства. тому необхідно 
навести класифікацію ризиків логістичної діяльності з 
точки зору причини появи можливого збитку (див. рис. 2).

зазначені на рисунку 2 логістичні ризики – це ризики 
здійснення логістичних операцій транспортування, скла-
дування, вантажопереробки та управління запасами та 
ризики логістичного менеджменту усіх рівнів, у тому 
числі ризики управлінського характеру, що виникають під 
час виконання логістичних функцій та операцій [5, с. 80].

ризики логістичного менеджменту на рівні логістич-
ної системи включають ризики, що виникають внаслідок 
неефективної міжфункціональної логістичної координа-
ції, неефективності логістичної стратегії, незадовільного 
стану планування і контролю, низького рівня інтеграції 
логістичних процесів на підприємстві, рівня кваліфіка-
ції керівників і провідних фахівців з логістики, а також 
ризики неефективності системи іт-підтримки, обумов-
лені інтеграційним рівнем використовуваних технічних 
засобів, програмного забезпечення, кваліфікацією пер-
соналу, широтою охоплення внутрішньої інформаційної 
мережі тощо.

іншими видами ризиків, які також необхідно врахову-
вати при управлінні підприємствами, виступають нело-
гістичні за причиною виникнення ризики – це зовнішні 
по відношенню до логістичної системи ризики, викликані 
природними, екологічними, політичними, ринковими, 
соціальними причинами, і ризики, характерні для будь-
якої іншої сфери управлінської діяльності, пов’язані з 
нещасними випадками, звільненням і смертю персоналу, 
спричиненням шкоди основним фондам адміністративно-
управлінського призначення із яких-небудь не зазначених 
вище причин тощо.

для виявлення перелічених ризиків можуть викорис-
товуватися процедура аудиту логістичних видів діяль-
ності, SWOT-аналіз. у ході зовнішнього аудиту здійсню-
ється аналіз очікування рівня обслуговування споживачів, 
роботи конкурентів, тенденцій у галузі, економічних, 
політичних відносин і іншої інформації, що відноситься 
до виявлення зовнішніх ризиків для логістичної системи. 
у ході внутрішнього аудиту збираються відомості про 
виконувані логістичні функції, технології. аналізуються 
способи виконання логістичних операцій, показники 
якості обслуговування, структура логістичних витрат, ста-
тистика втрат від ризиків, тобто проводиться збір даних, 

що дають змогу оцінити внутрішні ризики логістичної 
системи підприємства [6, с. 213-220].

другий етап – якісна та кількісна оцінка ризиків. 
виявлення притаманних підприємству логістичних та 
нелогістичних ризиків не дають змогу визначити небез-
пеку, яку вони представляють, і процедури управління 
ризиками, що забезпечують найкращий результат. для 
вирішення цих завдань необхідно оцінити величину мож-
ливих втрат від ризиків та ймовірність їх появи. головне 
завдання якісної оцінки полягає в отриманні інформації 
про структуру, властивості логістичної системи і наяв-
них їй ризиків, визначенні факторів ризику й обставин, 
що призводять до ризиків в логістичній системі ризи-
кових ситуацій. кількісна оцінка дає змогу отримати 
чисельне значення ризиків логістичної системи підпри-
ємства, ймовірностей їх настання та наслідків [5, с. 71]. 
на цьому етапі можуть бути використані такі методи 
оцінки ризиків, як статистичний метод, метод експерт-
них оцінок, метод аналогій тощо.

третій етап – діагностика ризиків – передбачає ана-
ліз впливу факторів ризику на його результат та аналіз 
впливу величини та частоти ризику на показники логіс-
тичної діяльності, що здійснюються з використанням 
методів кореляційного, регресійного аналізу, імітаційного 
моделювання та аналітичних методів.

четвертий етап – прогнозування та моделювання 
результату дії ризику та наслідків рішень, що прийма-
ються; передбачає використання методу дерева рішень, 
імовірнісного динамічного програмування та сценарного 
планування.

П’ятий етап – оцінка прийнятності ризику, тобто розу-
міння того, що в більшості випадків повністю позбутися 
від ризику неможливо, його можна лише знизити до при-
йнятного рівня, коли він перестає бути небезпечним.

Шостий етап – обрання доцільного методу управління 
неприйнятного рівня певного ризику логістичної діяль-
ності підприємства. такими методами у практиці господа-
рювання підприємств найчастіше виступають [2, с. 58-60; 
3, с. 45]: профілактичні заходи з метою зменшення сту-
пеня ризику; передача ризиків; зовнішнє страхування; 
відмова від ризику.

Під час управління ризиками в діяльності підприємств 
при доставці вантажів необхідно враховувати такі важ-
ливі моменти [5, с. 82]:

1) саме поняття «ризик» досить багато-
гранне та залежить не лише від сфери його 
застосування, а й практики оцінки ризиків, що 
склалася у цій сфері;

2) при оцінці ризиків є складність та багато-
факторність логістичного середовища. ризики 
логістичних систем можуть бути самими різ-
номанітними. По своїй суті ризики логістичної 
діяльності об’єднують у собі різні види ризиків 
усіх складових ланок і елементів як у процесі 
зміни матеріальних, фінансових і інформацій-
них потоків, так і в процесі, власне, управління 
ризиками, що виникають у діяльності підпри-
ємства;

3) підприємство на практиці є не дина-
мічною організацією з єдиним управлінням, 
а сукупністю зацікавлених сторін у вигляді 
ланок логістичної системи з певними потен-
ційними можливостями і сферою компетент-
ності. Під зацікавленими сторонами в логіс-
тичній системі розуміються логістичні ланки, 
з чиїми інтересами і прибутком пов’язаний 
успіх організації і логістичної системи;

рис. 2. класифікація ризиків в логістичній системі підприємства 
Узагальнено автором на основі джерел [5, с. 80; 6, с. 215-216]
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4) у процесі функціонування підприємства учасники 
всіх ланок логістичного ланцюга зацікавлені в отриманні 
прибутку. Перед менеджерами ставиться завдання збіль-
шити цей прибуток і скоротити витрати.

висновки. отже, враховуючи загальні рекомендації 
щодо поліпшення процесу управління ризиками в діяль-
ності підприємств, які займаються доставкою вантажів, 
варто відзначити таке [5, с. 89]:

1. Мати стратегічне мислення. ефективне управління 
ризиками повинно бути цілісним та інтегрованим. Під-
приємство, що відрізняється стратегічним процесом 
планування, наприклад, списку постачальників, зуміє 
більш ефективно управляти ризиками, зможе побудувати 
заощадливий та ефективний логістичний ланцюг, буде 
швидко реагувати на потреби ринку та впроваджувати 
інновації. тоді як відсутність стратегічного планування 
може призвести до конфлікту між витратами та ризиками.

2. Постійно прагнути до розширення кооперації. 
Фахівці з логістики й управління ризиками повинні вести 
регулярну роботу зі своїми колегами з відділів закупі-
вель, транспортування, роботи з клієнтами та іншими. 
вирішення питань, пов’язаних із зменшенням складних 
ризиків, вимагає більш глибокої та постійної співпраці, 
тому відділи зможуть не тільки краще розуміти ризики, 
але також краще розбиратися у специфіці роботи, викону-
ваної кожним відділом.

3. розробляти схему оптимального співвідношення 
ризиків. експерти сходяться на думці, що є вірні та непра-
вильні підходи до управління ризиками. тому менедже-
рам необхідно чітко уявляти собі витрати і ризики як дві 
взаємопов’язані змінні: зменшення однієї складової часто 
відбувається за рахунок збільшення іншої.

4. Бути готовим до ризиків, яким неможливо дати кіль-
кісну оцінку. нині більшість підприємств немає належних 
методів оцінки ризику, часто відсутня статистична база. 
управління різними ризиками здійснюється незалежно, 
не враховуючи можливість взаємодії між ризиками різних 
ланок логістичного ланцюга.

таким чином, можна сказати, що будь-яка ділова 
активність ризикована, тобто ніщо не може відбутися без 
ризику, але кожен, хто пов’язує ризик винятково з небезпе-
кою або можливістю збитків, втрачає з поля зору найваж-
ливіший аспект – сприятливу можливість. тому для логіс-
тичної діяльності корисно бути ризикованою, оскільки це 
змушує підприємства шукати нові інноваційні підходи у 
своїй діяльності або шукати нові способи кращого задо-
волення потреб своїх споживачів (особливо при доставці 
товарів). тому врахування логістичних ризиків в діяль-
ності підприємств дасть змогу забезпечити гнучкість та 
їх адаптацію до мінливості ринкової ситуації, а також 
змусить використовувати новітні методи та технології в 
управлінні доставкою вантажів своїм клієнтам.
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аннотация. статья посвящена вопросу выявления основных подходов к определению принципов применения ло-
гистического подхода в практике управления доставкой грузов, что позволит существенно повысить прибыльность и 
качество сервиса, обеспечить эффективное управление всеми потоковыми процессами в цепи доставки, станет залогом 
существенных преимуществ в конкурентной борьбе на рынке. учитывая указанное, в работе рассмотрены основные 
этапы процесса управления рисками на предприятии, а также идентифицированы именно логистические риски при 
осуществлении операций транспортировки, складирования, грузопереработки и управления запасами в деятельности 
предприятий. в итоге сделан вывод, что учет логистических рисков в деятельности предприятий позволит обеспечить 
гибкость и их адаптацию к изменчивости рыночной ситуации, а также заставит использовать новейшие методы и тех-
нологии в управлении доставкой грузов своим клиентам.

ключевые слова: риск, управление рисками, логистические риски, цепочка поставки, доставка грузов.
Summary. The article is devoted to identifying the main approaches of the logistical principles to the cargo delivery man-

agement practices that will significantly improve the profitability and quality of service, ensure the effective management of all 
flow processes in the supply chain, will ensure significant competitive advantage in the market. In this paper the basic stages 
of the risk management process in the enterprise have been considered, also the logistics risks in operations of transportation, 
warehousing, materials handling and inventory management of enterprises have been identified. As a result, it was concluded 
that the inclusion of logistics risks in the activity of enterprises will allow for flexibility and adaptation variability of the market 
situation, as well as make use of the latest methods and technologies in the cargo delivery management to customers.

Key words: risk, risk management, logistics risks, supply chain, cargo delivery.
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регіональні осоБливості іноЗеМного інвестуваннЯ  
на прикладі ЗакарпатськоЇ оБласті

REGIONAL FEATURES OF FOREIGN INVESTMENT  
IN TRANSCARPATHIAN REGION

анотація. у статті автором на основі статистичних даних проаналізовано динаміку основних показників прямих 
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку закарпатської області, визначено їх основні тенденції. осо-
бливу увагу автор приділяє галузевій структурі прямих іноземних інвестицій. виявлено, що найбільші обсяги інвести-
цій спрямовано на розвиток промисловості закарпатської області й основна їх частина залучається у переробну промис-
ловість. здійснено аналіз та визначено основні тенденції залучення обсягів іноземних інвестицій в економіку області 
по містах і районах, а також на одну особу по містах і районах закарпатської області. щодо географічної структури 
проаналізовано країни-інвестори і встановлено, що найбільший обсяг іноземних інвестицій припадає на європейські 
країни, зокрема країни Єс.

ключові слова: інвестиції, прямі іноземні інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційна привабливість, інозем-
ний капітал, спільні інвестиційні проекти і програми.

вступ та постановка проблеми. в економіці кож-
ної країни, зокрема й україни, важлива роль відводиться 
прямим іноземним інвестиціям як внескам нерезидентів 
до статутного фонду підприємства-резидента, що забез-
печить права власності нерезидентів на придбані майно, 
майнові комплекси, або на акції, облігації та інші цінні 
папери, що становлять не менше 10% вартості статут-
ного фонду підприємства-резидента, а також інвес-
тиції, отримані у результаті укладання договорів між 
суб’єктами господарювання про спільну інвестиційну 
діяльність [1, с. 76].

у 2006 році зусилля уряду були спрямовані на поліп-
шення інвестиційного клімату й подолання нестабіль-
ності, що виникла внаслідок ліквідації в законодавстві 
пільг для інвесторів, які реалізовували інвестиційні про-
екти в технопарках і вільних економічних зонах, а також 
нестабільності через затяжну дискусію щодо реприва-
тизації раніше приватизованих підприємств, посилення 
податкового преса і лібералізації торговельного режиму. 
свідченням цього була активізація інвесторів на вітчиз-
няному ринку і збільшення обсягів залучення прямих 
іноземних інвестицій. але сучасне становище іноземного 
інвестування в економіку нашої країни в цілому бажає 
кращого. Погіршення інвестиційного клімату (неста-
більна політична ситуація, війна на сході україни та ін.) 
негативно позначилося на інвестиційній активності в 
закарпатської області. скорочення надходжень з боку іно-
земного інвестора суттєво вплинуло на погіршення еконо-
мічної ситуації в окремих галузях економіки області, що 
вимагає реалізації ефективних заходів для її стабілізації.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі 
залучення іноземних інвестицій в економіку країни, регі-
ону присвячено багато досліджень. значних досягнень у 
цьому питанні досягли такі вітчизняні вчені: Б. губський, 

д. лук’яненко, Ю. Макогон, в. новицький, а. Пересада та 
ін. Проблематикою інвестиційного регіонального розвитку 
(на прикладі закарпатської області) займаються л. газуда, 
в. гоблик, М. лендєл, в. Папп, о. Феєр, о. чубарь. незва-
жаючи на значну кількість досліджень у цій сфері, окремі 
тенденції залучення іноземних інвестицій у закарпатську 
область потребують більш детального аналізу.

Метою роботи є: аналіз інвестиційної діяльності 
області за окремими параметрами: обсяг інвестицій, 
напрямки інвестування, географічна структура; вияв-
лення чинників зміни обсягу інвестицій. 

результати дослідження. аналіз стану економіки 
закарпатської області за період 1994–2015 рр. свідчить, що 
одним із дієвих видів зовнішньоекономічної діяльності, з 
метою забезпечення підвищення рівня розвитку продук-
тивних сил регіону, є інвестиційна діяльність (рис. 1).

Протягом 1994–2014 рр. в економіку області залу-
чено близько 376,6 млн дол. сШа прямих іноземних 
інвестицій. Якщо до 2013 р. ми можемо констатувати 
поступове збільшення обсягів інвестицій (за винятком 
2011 р.), то за останні 2 роки намітилася тенденція до 

рис. 1. прямі іноземні інвестиції в економіку 
Закарпатської області за період 1994–2015 рр. 

Побудовано на основі джерела [2]
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зменшення притоку іноземних інвестицій. у 2013 р. обсяг 
прямих іноземних інвестицій в економіку області склав 
447,4 млн дол. сШа.

у 2014 році спостерігалися наслідки загальнодержав-
ного кризового стану, що спричинило скорочення обсягів 
залучення прямих іноземних інвестицій на 70,8 млн дол. 
сШа порівняно з попереднім 2013 роком. у 2015 році за 
період січень-вересень обсяг прямих іноземних інвести-
цій склав 317702,5 тис. дол. сШа, що на 56251 тис. дол. 
сШа менше відповідного періоду 2014 року [5].

інвестиції в економіку області у 2013 р. надійшли із 
56 країн світу. основними інвесторами є країни: Японія, 
кіпр, австрія, Польща, німеччина, сШа, угорщина та 
нідерланди, на які припадає більше двох третин їх обсягу. 
у 2014 році інвестиції надійшли із 48 країн світу. до десятки 
основних країн інвесторів на які припадає 84,3% загального 
обсягу прямих іноземних інвестицій традиційно входять 
такі європейські країни, як німеччина, Польща, австрія, 
нідерланди, угорщина, італія, Мальта а також сШа, Япо-
нія, кіпр. за 9 місяців 2015 року в економіку області іноземні 
інвестиції надійшли з 48 країн світу (на які припадає 83,8% 
загального обсягу прямих іноземних інвестицій), а саме: 
нідерланди німеччина Польща, Японія, австрія, сШа, 
угорщина, італія, Мальта та кіпр [5].

за географічною структурою найбільший обсяг іно-
земних інвестицій закарпатської області у 2014 р., як і 

у 2013 р., припадає на європейські країни, зокрема кра-
їни Європейського союзу (Єс) – 66,1% (2014 р.), 62,9% 
(2013 р.); країни азії – 23,5 (2014 р.), 25,7% (2013 р.); 
сполучені Штати америки у 2014 і 2013 роках – 10,3% і 
10,8% відповідно та країни снд – 0,3% у 2014 р., 0,6% у 
2013 р. (таблиця 1)

Японія є найбільшим інвестором економіки закар-
патської області у 2013 році, на неї припадало 14,6% 
загального обсягу інвестицій – 65266,9 тис. дол. сШа, 
які зосереджені у промисловості області у такому співвід-
ношенні: 99,8% та 0,2%, відповідно, переробна промисло-
вість, що включає виробництво меблів, іншої продукції, та 
ремонт і монтаж машин і устаткування (65266,9 тис. дол. 
сШа) та добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 
110,9 тис. дол. сШа. у 2014 році більше інвестицій 
надійшло з німеччини – 44588,1 тис. дол. сШа (11,8% 
загальнообласного обсягу), що на 3,7% вище показника 
минулого року, з них 36932,4 тис. дол. сШа – в пере-
робну промисловість (125,2% показника 2013 року) – 
австрія, на яку припадає 10,0% загального обсягу інвес-
тицій 2013 р., що становить 11532,1 тис. дол. сШа 86,8% 
власних інвестицій, вкладає у розвиток переробної про-
мисловості закарпатської області, зокрема у виробни-
цтво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 
17505,7 тис. дол. сШа, також у виробництво меблів, 
іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування – 

таблиця 1
географічна структура прямих іноземних інвестицій в економіку Закарпатської області  

за період 2010–2014 рр. (тис. дол. сШа)

місто / район іноземні інвестиції
2010 2011 2012 2013 2014

усього по області 364353,5 348467,0 407232,9 447388,8 376615,6
Європа,у тому числі країни Єс 243339,1 228571,2 250993,7 281221,3 2489903,5
країни снд, у тому числі:
російська Федерація

2768,5
1860,6

2744,2
1780,1

2508,3
2032,6

2787,9
2312,2

1080,6
1049,7

азія 63264,6 61973,0 95167,1 115113,9 88399,8
америка, у тому числі:
сШа

54981,0
44624,3

55178,3
44812,1

57309,8
45109,9

48116,8
35810,9

38953,5
29557,4

африка 0,3 0,3 1254,0 101,9 335,0
австралія і океанія - - - 47,0 -

Джерело: [6; 4]

таблиця 2
прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку області  

за видами економічної діяльності (2009–2014 рр.)

вид економічної діяльності обсяги прямих іноземних інвестицій (тис. дол. сШа)
2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

усього 363702,2 364353,5 348467,0 407232,9 447388,8 376615,6
сільське господарство, мисливство, лісове 
господарство 2438,0 2653,0 2005,6 2692,0 5144,9 2618,6

Промисловість, з них: 300614,5 294595,3 252140,5 302710,4 333955,8 301755,3
добувна промисловість 1146,3 1159,6 1168,8 1404,1 1636,7 1142,1
переробна промисловість 293700,2 287253,9 250192,1 300318,5 330037,2 298868,5
виробництво та розподілення електроенергії, газу  
та води 5768,0 6181,8 779,6 987,8 2281,9 1744,7

Будівництво 2701,8 2649,9 2358,0 2758,6 4159,2 2607,0
торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів  
та предметів особистого вжитку 10483,4 10012,6 15670,0 16143,5 27102,4 10103,6

діяльність готелів та ресторанів 9296,9 9258,3 16899,4 17082,0 19267,3 13379,1
діяльність транспорту та зв’язку 18252,2 24445,8 28922,3 29983,9 29520,5 22800,8
охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 247,4 240,6 741,8 143,9 206,2 174,8
інші виді діяльності 19668,0 20498,0 29729,4 35718,6 28032,5 23176,4

Джерело: [6, с. 13-16; 4]
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19558,2 тис. дол. сШа скоротила у 2014 році обсяги 
іноземних інвестицій на 0,5%, і, як і у 2013 році, пріо-
ритетною є переробна промисловість, в яку спрямовано 
31291,1 тис. дол. сШа.

значне місце за обсягами інвестованих коштів у еко-
номіку закарпатської області належить кіпру, який у 
2014 році вклав в економіку області 28450,8 тис. дол. 
сШа, інвестиції якого зосереджені передусім у промис-
ловості (добувній – 649,7 тис. дол. сШа та переробній – 
37065,4 тис. дол. сШа у 2013 р. та 22544,0 тис. дол. сШа 
у 2014 р., постачання електроенергії, газу, пари та конди-
ційованого повітря у 2013 р. – 691,6 у 2013 р. тис. дол. 
сШа, у 2014 р. – 414,1 тис. дол. сШа, що на 40,1% 
менше попереднього року).

не менш важливим у нашому дослідженні є аналіз 
галузевої спрямованості інвестиційних коштів (табл. 2).

найбільші обсяги інвестицій, спрямованих на роз-
виток промисловості області, у 2012 р. становили 
302710,4 тис. дол. сШа, у 2013 р. – 333955,8 тис. дол. 
сШа проте у 2014 році цей показник зменшився до 
301755,3 тис. дол. сШа, що на 32200,5 тис. дол. сШа 
менше попереднього року, а найнижчий показник – 
252140,5 тис. дол. сШа у 2011 році. незначна частка 
з них освоюється добувною промисловістю – близько 
0,49% у 2013 р. та 0,30% у 2014 році, а основна частина 
залучається у переробну промисловість.

так, у 2012 р. в аналізовану сферу було залучено 
300318,5 тис. дол. сШа, з них 68854,4 тис. дол. сШа – 
на виробництво харчових продуктів, напоїв, що склало 
79,4% від обсягу 2013 р.; 105350,3 тис. дол. сШа осво-
єно у машинобудуванні; 19838,0 тис. дол. сШа надійшло 
інвестицій у легку промисловість та 106275,8 тис. дол. 
сШа – в інші види переробної промисловості області. 
у 2014 році на підприємствах промисловості зосеред-
жено 301,8 млн дол. сШа, що складає 80,1% загального 
обсягу, у тому числі переробної – 298,9 млн дол. сШа, 
що на 31,1 млн дол. сШа менше 2013 року. незважа-
ючи на загальні негативні тенденції 2014 року, залучення 
інвестицій у підприємства з виробництва транспортних 

засобів зросли на 58 млн дол. сШа відповідно до попе-
реднього року і склали 111,6 млн дол. сШа. у 2013 р. 
обсяги прямих іноземних інвестицій у сільське, лісове та 
рибне господарство становили 5144,9 тис. дол. сШа, або 
1,2%, у 2012 р. відмічалася тенденція до зростання, що не 
можна сказати про 2014 рік, де обсяг залучених інвести-
цій скоротився до 2618,6 тис. дол. сШа (0,7% загальноо-
бласного показника), що є свідченням негативних тенден-
цій інвестиційних надходжень. добувною та переробною 
промисловістю області залучено відповідно 1636,7 та 
330037,2 тис. дол. сШа. основою переробної промис-
ловості закарпатської області у 2013 р. є: виробництво 
меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин, у які 
залучено 116717,3 тис. дол. сШа (26,1% до загального 
обсягу) що на 79617,3 тис. дол. сШа більше показника 
2014 р.; виробництво харчових продуктів, напоїв і тютю-
нових виробів з обсягом прямих іноземних інвестицій – 
54701,4 тис. дол. сШа, що становить 12,2% до загального 
підсумку 2013 року і на 37,8% більше показника 2014 р.; у 
виробництво автотранспортних засобів інвестовано 12,0% 
від загального обсягу, що становить 53599,3 тис. дол. 
сШа, та виробництво комп’ютерів, електронної та оптич-
ної продукції у 2014 році – 749 тис. дол. сШа, що пере-
вищує відповідний показник минулого року, який складав 
50051,0 тис. дол. сШа (11,2% відповідно). незначною є 
частка інвестиційних надходжень до інших видів пере-
робної промисловості області.

у цілому в закарпатській області було реалізовано 
промислової продукції на суму 9290656,6 тис. грн, у тому 
числі 7242213,2 тис. грн – обсяг реалізованої продукції 
підприємствами з прямими іноземними інвестиціями, що 
становило 77,9% до загального показника [1, с. 81].

Пріоритетом у розвитку економіки закарпатської 
області є експортоорієнтоване виробництво та надання 
послуг у туристичній галузі, галузях легкої та харчової 
промисловості, приладобудуванні та електроніці, а також 
створення галузі автомобілебудування та розвиток дере-
вообробної галузі, які вважаються найбільш перспектив-
ними для іноземного інвестора.

таблиця 3
прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал) в економіку Закарпатської області  

по містах та районах за період 2010–2014 рр. [6, с. 110; 3, с. 8]

місто / район іноземні інвестиції, тис. дол. сШа інвестиції на одну особу, дол. сШа
2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р.

всього по області 364353,5 348467,0 407232,9 447388,8 376615,6 293,1 279,6 325,8 357,1
м. ужгород 52123,8 49515,2 52793,3 61773,6 50920,8 453,6 430,9 459,5 539,1
м. Берегово 30129,6 29875,2 28801,7 20550,7 15391,5 1239,9 1234,5 1192,4 853,3
м. Мукачево 49490,1 57291,5 64570,6 66419,1 42837,6 594,1 684,5 767,3 785,2
м. Хуст 7847,2 7765,6 7781,3 7931,5 6072,6 252,3 248,9 248,6 253,0
м. чоп 14474,6 14474,6 17051,0 16692,5 13629,4 1667,9 1626,4 1907,5 1862,0
Берегівський 4666,4 3836,9 2688,3 2878,4 1997,7 89,9 73,9 51,8 55,4
великоберезн-й 18430,1 21723,8 22076,2 22210,9 20977,4 690,3 816,7 829,3 832,5
виноградівський 22559,1 20344,8 26155,5 29357,1 36722,9 190,7 171,1 218,8 244,4
воловецький 1742,9 1808,3 1823,1 1854,5 1744,5 71,4 73,8 74,4 75,7
іршавський 6664,8 6423,8 6515,5 3801,4 3125,6 67,4 64,8 65,6 38,2
Міжгірський 5258,4 5027,0 5138,6 225,1 67,9 107,2 104,7 107,0 4,7
Мукачівський 16832,1 23124,9 23658,9 24332,6 23401,8 167,6 229,9 234,6 240,8
Перечинський 5493,5 5265,8 5312,3 4880,8 3139,7 175,0 167,2 168,0 153,5
рахівський 30508,6 4107,6 4222,9 4181,7 3999,4 336,0 45,0 46,1 45,5
свалявський 19262,6 18970,5 21874,7 23267,3 16505,0 359,4 353.3 406,4 431,2
тячівський 6349,5 5280,1 5322,0 4937,2 3328,6 36,9 30,5 30,7 28,4
ужгородський 69870,8 71405,3 108659,9 148948,4 130353,4 1024,5 1040,9 1573,1 2140,1
Хустський 2379,7 2226,1 2777,1 3146,0 2399,8 24,9 23,2 28,9 32,7
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інвестиційне забезпечення міст та районів закар-
патської області (табл. 3) у 2013 р. становило 33,3% до 
загального обсягу інвестицій, з них залучено в ужгород-
ському районі, що становить 137,1% інвестицій 2012 р., 
66419,1 тис. дол. сШа, що на 1848,5 тис. дол. сШа 
більше, ніж у 2012 р., на 16929 тис. дол. сШа більше, ніж 
у 2010 р., і складає 14,9% загального обсягу інвестицій 
м. Мукачева у 2013 р. в обласний центр – м. ужгород – 
у 2013 р. залучено 13,8% загального обсягу, що стано-
вить 61773,6 тис. дол. сШа. найменше залучених іно-
земних коштів у 2013 р. спостерігається в Міжгірському 
районі (скоротилося до 2012 р. на 4913,5 тис. дол. сШа 
і склало 0,1% загального обсягу (225,1 тис. дол. сШа). 
найвище інвестиційне забезпечення прямими інозем-
ними інвестиціями серед міст та районів закарпатської 
області у 2014 р. було в ужгородському районі і стано-
вило 34,6% (або 130,4 млн дол. сШа), що на 15,4% вище 
показника 2010 р., а також м. ужгород освоєно інвестицій 
50,9 млн дол. сШа, що на 2,3% менше, ніж у 2010 р. друге 
місце займає виноградівський район та місто Мукачево – 
36722,9 тис. дол. сШа та 42837,6 тис. дол. сШа відпо-
відно. найменше інвестицій спрямовано в Міжгірський 
район – усього 67,9 тис. дол. сШа.

станом на 31 грудня 2012 р. на одну особу в закар-
патській області припадало 325,8 дол. сШа, при цьому 
область посіла 17 місце при 1199,3 дол. сШа на одну 
особу по україні в цілому, у 2013 р. обсяг інвестицій на 
одну особу по області зріс на 31,3 дол. сШа і становив 
357,1 дол. сШа (табл. 3). це ж стосується і 2014 р., де 
обсяг залучених інвестицій становив 376,6 млн дол. 
сШа. за 2014 р. в економіку області іноземними інвес-
торами вкладено 19,7 млн. дол. сШа прямих іноземних 
інвестицій (акціонерного капіталу). зменшення капіталу 
за цей період становить – 52, 8 млн дол. сШа (у т.ч. за 
рахунок курсової різниці – 73,5 млн дол. сШа).

найвищий показник обсягу інвестицій у розрахунку 
на одну особу в 2013 р. – в ужгородському районі, м. чоп, 
великоберезнянському районі, м. ужгороді та м. Мука-
чево.

збільшення обсягів іноземних інвестицій нині – це 
запорука зростання прибутків господарюючих суб’єктів 
та доходів населення в майбутньому. сприяючи їх залу-
ченню та ефективному використанню, у перспективі 
підприємства області зможуть виготовляти якісний інно-
ваційний продукт і бути конкурентоспроможними як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. цього можна 
досягти шляхом:

- створення позитивного іміджу на міжнародному 
рівні та за рахунок підвищення інвестиційної привабли-
вості закарпатської області;

- поширення інформації серед потенційних інвесто-
рів щодо інвестиційних пропозицій підприємств та орга-
нізацій області;

- підвищення ефективності системи управління про-
цесами іноземного інвестування на регіональному рівні;

- реалізації заходів щодо інноваційного розвитку 
підприємств регіону, в які передбачається надходження 
інвестицій;

- налагодження зв’язків суб’єктів господарювання 
області з міжнародними інвестиційними та фінансовими 
структурами [7].

висновки. у процесі здійснення зовнішньоекономіч-
ної діяльності як україни, так і її регіонів важлива роль 
відводиться прямим іноземним інвестиціям, а також 
отриманим у результаті укладання договорів про спільну 
інвестиційну діяльність. за період 2009–2013 рр. спостері-
гається тенденція до зростання надходжень у загальному 
обсязі інвестицій, хоча у 2014 р. відзначено скорочення 
обсягів іноземних інвестицій стосовно попереднього року, 
яке становило 15,8%, або на 70773,2 тис. дол. сШа. 
обсяги прямих іноземних інвестицій в економіку області 
у 2014 р. зросли на лише на 12913,4 тис. дол. сШа порів-
няно з 2009 р. і склали 376615,6 тис. дол. сШа. дослі-
дженням підтверджено, що у сфері зовнішньоекономічної 
діяльності найбільша частка експорту – серед країн – 
членів Єс. важливе значення для економіки закарпат-
ської області у 2013 р. та 2014 р. мають інвестиції з боку 
країн сусідів, зокрема Польщі – 39213,4 тис. дол. сШа 
та 36422,9 тис. дол. сШа; угорщини – 29301,2 тис. дол. 
сШа та 20054,7 тис. дол. сШа відповідно; словаччини – 
11917,3 тис. дол. сШа та 7064,9 тис. дол. сШа; румунії – 
1927,4 тис. дол. сШа та 1647,9 тис. дол. сШа.

Поряд з позитивними результатами щодо надходжень 
іноземних інвестицій мають місце і негативні тенденції. 
це в першу чергу зниження обсягів надходжень у пев-
них видах економічної діяльності у 2014 році порівняно 
з попередніми роками, така ж тенденція прослідковується 
й у 2015 році. Повністю проаналізувати 2015 рік немож-
ливо (за відсутністю статистичних даних), але з наведе-
них цифр за період січень-вересень 2015 року спостеріга-
ється тенденція до зниження, що є негативним фактором 
для економік міст, районів та області в цілому.

інвестиційні проекти та пропозиції мають стати осно-
вою для залучення інвестора. вони повинні охоплювати 
як ефективне використання трудових і природних ресур-
сів регіону, так і отримання прибутку іноземним інвесто-
ром. активізація діяльності щодо залучення іноземних 
інвестицій має здійснюватися не тільки з боку підпри-
ємств, а в першу чергу з боку органів місцевої влади та 
самоврядування.

список використаних джерел:
1. газуда л.М., рубіш М.а. реалізація спільних проектів транскордонного співробітництва : монографія / л.М. газуда,  

М.а. рубіш. – ужгород : ФоП сабов а.М., 2015. – 276 с.
2. державна служба статистики україни – головне управління статистики у закарпатській області [електронний ресурс] : 

офіційний сайт. – режим доступу : www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/zez/index.html.
3. діяльність підприємств з іноземними інвестиціями станом на 31 грудня 2013 року: статистичний бюлетень головного 

управління статистики у закарпатській області / відп. за випуск о.р. кардаш. – ужгород, 2014. – 68 с.
4. експрес випуск головного управління статистики у закарпатській області : Прямі інвестиції закарпатської області у 

2014 році [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.uz.ukrstat.gov.ua/press/2015/expr_v038.pdf.
5. експрес-випуск головного управління статистики у закарпатській області: Прямі інвестиції закарпатської області у січні 

вересні 2015 року [електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.uz.ukrstat.gov.ua/press/2015/expr_v252.pdf.
6. інвестиції зовнішньоекономічної діяльності : статистичний збірник головного управління статистики у закарпатській 

області / за ред. г.д. гриник. – ужгород, 2013. – 115 с.
7. Програми формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у закарпат-

ську область на 2011–2015 роки [електронний ресурс]. – режим доступу : http://document.ua/pro-programu-formuvannja-
pozitivnogo-mizhnarodnogo-investici-doc65205.html.



145

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

аннотация. в статье автором на основе статистических данных проанализирована динамика основных показателей 
прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) в экономику закарпатской области, определены их основ-
ные тенденции. особое внимание автор уделяет отраслевой структуре прямых иностранных инвестиций. выявлено, 
что наибольшие объемы инвестиций направлены на развитие промышленности закарпатской области и основная их 
часть привлекается в перерабатывающую промышленность. осуществлен анализ и определены основные тенденции 
привлечения объемов иностранных инвестиций в экономику области по городам и районам, а также на одного человека 
в городах и районах закарпатской области. Проанализирована географическая структура стран-инвесторов и установ-
лено, что наибольший объем иностранных инвестиций приходится на европейские страны, в частности страны ес.

ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная 
привлекательность, иностранный капитал, совместные инвестиционные проекты и программы.

Summary. In article, analyzes the dynamics of the main indicators of foreign direct investment (equity) in the economy 
of Transcarpathian region, identified their main trends that based on statistical data. Particular attention is paid by the branch 
structure of FDI. Revealed that the largest volumes of investments aimed at industrial development of Transcarpathian region, 
and most of them involved in the processing industry. Analyzed and identified the main trends of attracting foreign investment 
into the regional economy through the cities and districts, and per person in the cities and districts of Transcarpathian region. 
Analyzed the geographic structure countries, and found that the largest volumes of foreign investments are in European coun-
tries, including the EU.

Key words: investments, foreign direct investment, investment, investment attractiveness, foreign capital, joint investment 
projects and programs.
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корпораціЇ в украЇні та За кордоноМ: сутність і Характерні оЗнаки

CORPORATIONS IN UKRAINE AND ABROAD: CONTENT AND PECULIAR FEATURES

анотація. дослідження присвячено розгляду сутності та характерних ознак поняття «корпорація» в україні та за 
кордоном, що обумовлено розвитком глобалізаційних процесів та процесів євроінтеграції. охарактеризовано зміст та 
специфіку функціонування корпорацій у англосаксонських країнах, країнах континентальної Європи та східної азії. 
розглянуто підходи до визначення терміну «корпорація» у пострадянських країнах. визначено, що корпорація є най-
ефективнішою формою підприємницької діяльності практично у всіх державах світу та має низку беззаперечних пере-
ваг. встановлено, що розвиток корпорацій в україні, що враховує закордонні аспекти їх функціонування, сприятиме не 
тільки визначенню їх формального статусу та успішної адаптації до специфічних умов вітчизняного ринку, а й ефектив-
ному вирішенню як економічних, так і соціальних проблем у рамках корпорації і суспільства в цілому.

ключові слова: корпорація, корпоративні відносини, корпоративне управління, корпоративна структура, юридична 
особа.

вступ та постановка проблеми. у сучасних умовах 
необхідність дослідження корпорацій як найбільш ефек-
тивної форми організації бізнесу обумовлена необхідністю 
їх інтеграції у світове економічне співтовариство у зв’язку 
з процесами глобалізації світової економіки, що тривають, 
а також забезпечення інвестиційної привабливості корпо-
рацій для інвесторів, створення ефективного механізму 
управління їхньою власністю та дотримання балансу інтер-
есів усіх фінансово-зацікавлених осіб, які є власниками та/
або беруть участь в управлінні корпораціями.

аналіз останніх досліджень і публікацій. вагомий 
внесок у розробку теоретико-прикладних засад функціо-
нування корпорацій зробили вітчизняні та зарубіжні вчені, 
зокрема н. Бакунова, о. гудзь, і. ігнатьєва, с. каплін, 
г. кочетков, с. кравченко, с. купріянов, е. леонтьєва, 
і. лукач, о. Макарова, о. сиродоєва, т. угаріна, а. Хім-
ченко та ін. однак необхідність подальших наукових роз-
відок обумовлюється тим, що, по-перше, ключові питання 
специфіки функціонування корпорацій в україні та за 
кордоном досліджені різною мірою, по-друге, у тракту-
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ванні сутності поняття «корпорація» існують різні під-
ходи, по-третє, низка питань досліджена на рівні загаль-
ної постановки.

постановка завдання. на основі викладеного можна 
сформулювати мету дослідження, яка полягає в обґрун-
туванні науково-теоретичних підходів до визначення 
сутності поняття «корпорація» у різних країнах світу та 
виокремлення характерних ознак їх функціонування.

виклад основного матеріалу дослідження. кор-
порація – це найважливіший інститут сучасної еконо-
міки. Проте, незважаючи на тривалу історію свого ста-
новлення і розвитку, поняття «корпорація» трактується 
неоднозначно. Проблема чіткості цієї дефініції має 
комплексний характер і перебуває на стику політики, 
економіки і права. Як зазначає а.М. Хімченко, частина 
науковців вважають, що термін «корпорація» походить 
від латинського «corporatio», що означає союз, товари-
ство, об’єднання, спільнота, ціле, інші – що цей термін 
походить від латинського «corpus habere», що означає 
правовий статус юридичної особи, ще інші вважають, що 
корпорація необов’язково є юридичною особою, проте 
однозначно є колективом (лат. «corporalis» – тілесний, 
речовий) [1, с. 81].

існують кілька точок зору щодо того, коли з’явилися 
перші корпорації. згідно з однією з них, найбільш поши-
реною, корпорації виникли порівняно недавно, у XIV–
XVII ст.ст., і причиною тому стали економічні зміни: 
розвиток торгівлі, морської справи тощо. зокрема, най-
старішою корпорацією в світі вважається мідний рудник 
Stora Kopparberget, що знаходиться в місті Фалун (Шве-
ція), який отримав статут від короля Магнуса ерікссона 
у 1347 році. Прихильники іншої точки зору стверджують, 
що витоки розвитку корпорацій необхідно шукати в ста-
родавньому римі: громадяни, які зуміли створити держав-
ний лад, узгоджений з індивідуальною свободою, повинні 
були бути здатні до створення об’єднань. зокрема, на під-
твердження цієї думки с.в. купріянов і с. Хейді зазна-
чають, що джерелом виникнення корпорацій була система 
урядових позик у зв’язку з передачею збору непрямих 
податків на відкуп товариствам з певною внутрішньою 
організацією [2, с. 86].

варто зазначити, що у різних країнах світу термін 
«корпорація» має різний зміст або відсутнє зовсім. однак 
навіть у тих країнах, де корпорації визначені законодавчо, 
вони мають специфічну мету функціонування та відпо-
відні характерні ознаки.

так, у англосаксонських країнах (сШа, канада, 
велика Британія, австралія, нова зеландія) поняття «кор-
порація» використовується достатньо широко, означаючи 
цілісність певного утворення та його можливість висту-
пати учасником правовідносин. ключовими учасниками 
корпоративних відносин у англосаксонських країнах є 
керуючі, директори, акціонери (в основному, інституціо-
нальні інвестори), держава, біржі, саморегульовані орга-
нізації, консалтингові фірми, що надають консультаційні 
послуги корпораціям і акціонерам з питань корпоратив-
ного управління та голосування за дорученням. Причому, 
як зазначає г.Б. кочетков, державі відводиться другорядна 
роль, яка розглядається як небажаний елемент корпора-
тивних відносин, – участь держави повинна бути міні-
мізована та обмежуватися встановленням однакових для 
всіх учасників ринку «правил гри» [3, с. 11-13].

у сШа під поняттям «корпорація» розуміється 
достатньо широке коло юридичних осіб. серед корпо-
рацій розрізняють: публічні корпорації (public) – органи 
державної та місцевої влади; напівпублічні корпора-
ції (quasi-public) – метою створення яких є задоволення 

суспільних потреб у сфері постачання газу, води, тепла, 
електроенергії, а також пасажирських і вантажних пере-
везень; підприємницькі корпорації (private, business of 
profit-making) – метою створення яких є отримання при-
бутку; непідприємницькі корпорації (non-profit) – метою 
створення яких є задоволення суспільних потреб у сфері 
освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту 
та забезпечення, а також благодійні фонди та релігійні 
організації. відзначимо, що у сШа до корпорацій від-
носять лише приватні та публічні акціонерні товариства, 
різниця між якими визначається не за ознакою обсягу 
підприємницької діяльності, а за можливістю лістингу на 
фондовій біржі.

до ознак підприємницьких корпорацій у сШа, які 
найбільше підпадають під визначення поняття «корпора-
ція», о.М. сироєдова відносить: обмежена відповідаль-
ність учасників корпорації за її боргами; вільне відчу-
ження власниками своїх корпоративних прав (за винятком 
закритих корпорацій); наявність централізованого управ-
ління, за якого управлінські функції виконують відокрем-
лені від учасників корпорації органи; безстроковий період 
існування, тобто функціонування незалежно від складу її 
учасників; висока міра роздробленості пакету акцій кор-
порації [4, с. 21].

у великій Британії поняття «корпорація» означає 
будь-яку юридичну особу, оскільки всі вони поділяються 
на єдиноосібні корпорації (corporation sole) та об’єднання 
осіб або асоційовані компанії (corporation aggregate). кор-
порації, що мають на меті отримання прибутку, у великій 
Британії називаються компаніями (company) та поділя-
ються на публічні й приватні акціонерні товариства.

Характерними ознаками корпорацій у великій Брита-
нії є, як зазначає о.о. Макарова, є: обмежена відповідаль-
ність учасників за зобов’язаннями корпорації; централі-
зоване управління здійснюється особами, відмінними від 
учасників корпорації; висока інформаційна прозорість; 
перманентність діяльності корпорації незалежно від 
вибуття її членів [5, с. 4].

Під поняттям «корпорація» у країнах континентальної 
Європи (німеччина, Франція, австрія, нідерланди, Шве-
ція, норвегія) розуміється певним чином організований 
колектив осіб і капіталів, що характеризується загаль-
ними груповими інтересами для здійснення будь-якої 
соціально корисної діяльності і наділений статусом юри-
дичної особи. в Європі до корпоративних відносин вклю-
чають такі основні групи суб’єктів: держава, акціонери, 
країн структури і організовані працівники. у більшості 
європейських держав в законах, які регулюють господар-
ську діяльність, історично закріплено соціальне партнер-
ство праці, капіталу та уряду. Правове становище членів 
корпорації в країнах Європи характеризується великою 
свободою і рівністю, інакше кажучи, воно базується на 
принципі співпідпорядкованості та співучасті в управ-
лінні. Як вважає с.Ю. каплін, в європейських країнах 
поняття корпорації в цілому ідентичне поняттю юридич-
ної особи [6, с. 92].

зокрема, у німеччині поняття «корпорація» означає 
юридичну особу, яка є об’єднанням з чітко вираженою 
самостійністю стосовно своїх учасників. учасники кор-
порації наділяються певними правами та несуть певні 
зобов’язання стосовно як самої корпорації, так і один 
до одного. у німеччині до корпорацій відносять акціо-
нерні товариства (aktiengesellschaft), товариства неакціо-
нерного типу, зокрема товариства з обмеженою відпові-
дальністю (gesellschaft mit beschränkter Haftung), та інші 
організаційні об’єднання капіталів (kapitalgesellschaft). 
саме в німеччині виникла одна із найбільш вживаних в 
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бізнесі форм юридичної особи – товариство з обмеже-
ною відповідальністю, що згодом розповсюдилася в світі 
і є невід’ємною частиною корпоративного права маже 
всіх цивілізованих країн (за рідким виключенням, напри-
клад англії). Я зазначає і. лукач, основні положення 
про товариства з обмеженою відповідальністю, які були 
закладені ще у 1892 р., діють і нині: основа діяльності 
такого товариства – це обмежена відповідальність його 
учасників поряд з відсутністю випуску акцій, а також 
специфічний порядок формування статутного капіталу; 
прийняття та виключення учасників: особливості припи-
нення діяльності тощо [7, с. 44]. усі товариства в німеч-
чині поділяються на персональні та капітальні. головною 
відмінністю між ними є наявність юридичної особи в 
акціонерних товариствах, акціонерних командитах та 
товариствах з додатковою відповідальністю, а також від-
сутність у повних та командитних товариствах.

у законодавстві Франції поняття «корпорація» вза-
галі відсутнє, однак існує поняття комерційне товари-
ство. комерційний характер товариства визначається його 
формою та предметом. однак у будь-якому розумінні 
комерційним є колективні товариства (les sociétés en nom 
collectif), прості командитні товариства (les sociétés en 
commandite simple), товариства з обмеженою відповідаль-
ністю (les sociétés à responsabilité limitée) та акціонерні 
товариства (les sociétés par actions) [7, с. 43].

у країнах східної азії корпорації утворилися в резуль-
таті впровадження на схід американської моделі управ-
ління, в якій акціонери складають юридичну основу 
корпорації. однак у поєднанні з сильною національною 
традицією організації життя суспільства вона породила 
особливий її різновид.

Функціонування корпорацій у східноазіатських краї-
нах базується на такому принципі: всі стратегічно важливі 
для держави види виробництв створюються і контролю-
ються нею на початкових етапах становлення і розвитку. 
держава засновує, а пізніше дає можливість приватизу-
вати нові успішні корпорації. у країнах східної азії, як 
зазначає г.Б. кочетков, корпорація – це побудована на все 
тих же статусних відносинах самостійна частина суспіль-
ного життя, а не формальна сукупність господарських 
відносин [3, с. 18-21]. ключовими учасниками корпо-
ративних відносин є: кейрецу – корпорація та головний 
банк, що фундаментально пов’язані один з одним в еко-
номічний кластер, а також акціонери і держава. держава 
відіграє одну із ключових ролей в управлінні східноазі-
атськими корпораціями. зокрема, у випадках кризового 
фінансового стану корпорацій, держава може мати офі-
ційне і неофіційне представництво в раді таких корпора-
цій, а також надавати їм фінансову підтримку.

у Японії існують дві організаційних форми корпора-
ції – партнерства та акціонерні товариства. у партнер-
ствах кількість власників обмежується законодавчо, а в 
акціонерних товариствах необмежена – капітал можливо 
збільшувати залученням нових учасників без згоди наяв-
них. в Японії партнерства мають назву «gomei geisha» 
і «goshi geisha» (аналог товариств з обмеженою від-
повідальністю), а акціонерні товариства називаються 
«kabushiki kaisha». акціонерні товариства поділяють на 
публічні «jojo kaisha» (пропонують свої акції за відкри-
тою підпискою та випускають їх у вільний продаж на 
фондовий ринок) та приватні «hijojoj kaisha» (акції яких 
обертаються поза організованим ринком).

Як зазначає о.л. леонтьєва, у корпорацій Японії 
нестандартні цілі та мотивація діяльності. Мета япон-
ських корпорацій – не максимізація прибутку та його 
розподіл пропорційно до внесків учасників, а зростання 

вартості корпорації як організації та зміцнення позиції її 
керівництва [8, с. 11]. Характерними ознаками корпора-
цій у Японії, як зазначають н.в. Бакунова і М.в. Муха-
ровський, є: залежність від банківського фінансування й 
контролю; незначна увага до прав міноритарних акціоне-
рів; низька інформаційна прозорість; здійснення контр-
олю за діяльністю корпорації радою директорів, члени 
якої обираються з основного складу менеджерів залежно 
від стажу роботи [9, с. 48].

щодо пострадянських країн, то трактування поняття 
«корпорація» у них значно різниться за змістом і законо-
давчим закріпленням.

так, у російській Федерації за прикладом країн конти-
нентальної Європи у 2014 році законодавчо встановлено, 
що корпоративними юридичними особами (корпораціями) 
є ті юридичні особи, засновники (учасники) яких володі-
ють правом участі (членства) в них і формують їх вищий 
орган. до них віднесено: господарські товариства, селян-
ські (фермерські) господарства, господарські партнерства, 
виробничі та споживчі кооперативи, громадські організа-
ції, асоціації (спілки), товариства власників нерухомості, 
козацькі товариства, внесені до державного реєстру козаць-
ких товариств у російській Федерації, а також громади 
корінних нечисленних народів російської Федерації [10].

у республіці Білорусь термін «корпорація» законо-
давчо не визначений. Проте білоруські науковці, зокрема 
т.а. угаріна, розглядають корпорацію як складну форму 
інтегрального суб’єкта, оскільки в її структурі комбіну-
ються і переплітаються більш прості форми організації 
суб’єктів економічних відносин [11]. до корпорацій, за 
такою точкою зору, належать виключно холдинги, фінан-
сово-промислові групи, концерни, консорціуми, трести, 
синдикати, картелі тощо.

в україні поняття «корпорація» у цивільному законо-
давстві відсутнє, однак міститься в законодавстві госпо-
дарському. відповідно до господарського кодексу укра-
їни, корпорацією визнається договірне об’єднання, що 
створене на основі складання виробничих, наукових та 
комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, із 
делегуванням ними окремих повноважень централізова-
ного регулювання діяльності кожного із учасників орга-
нам управління корпорації [12].

Погоджуємося з с.с. кравченком, який звертає увагу 
на те, що з наведеного в законодавстві визначення вба-
чається, що українська корпорація являє собою таку 
юридичну особу, учасниками якої є лише підприємства, 
а їхні права як членів корпорації мають договірну при-
роду, оскільки засадничим для такого об’єднання є дого-
вір [13, с. 15]. зважаючи на прагнення україни до євро-
інтеграції в найближчому майбутньому необхідно внести 
зміни у вітчизняне законодавство щодо трактування тер-
міну «корпорація», адже у більшості європейських дер-
жав дана дефініція вживається в ширшому розумінні.

Як свідчить проведене дослідження, корпорації розви-
ваються або ж знаходяться на стадії розвитку практично 
у всіх країнах світу. вважаємо, що така ситуація обумов-
лена беззаперечними перевагами корпорації порівняно 
з іншими формами підприємницької діяльності, а саме: 
дає змогу найефективніше залучати капітал для реаліза-
ції своїх завдань; передбачає обмежену відповідальність 
її учасників (в основному в межах корпоративних прав); 
має здатність здобувати переваги з технологій масового 
виробництва у вигляді економії на витратах виробництва 
і на витратах збуту; забезпечує стабільність, надійність 
і довговічність функціонування, оскільки один учасник 
має право в будь-який момент вийти з її складу, а інший 
учасник – у будь-який момент увійти.
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висновки. вивчення підходів до визначення поняття 
«корпорація» у різних країнах світу та специфіки їх 
функціонування призвело до таких висновків. По-перше, 
термін «корпорація» має різний зміст у національних 
правових системах або не використовується зовсім при 
визначенні форм юридичних осіб. По-друге, корпораці-
ями у переважній більшості країн вважаються складні 
господарські системи, що являють собою об’єднання осіб 

і фінансових ресурсів для досягнення комерційних цілей, 
організовані за принципом членства, учасники яких 
несуть обмежену відповідальність за зобов’язаннями всієї 
юридичної особи. По-третє, усім корпораціям властива 
особлива внутрішня структура, що складається з органів 
управління різної компетенції, які здійснюють відповідну 
діяльність і уповноважені діючою системою права на пра-
вотворчість.
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аннотация. исследование посвящено рассмотрению сущности и характерных признаков понятия «корпорация» в 
украине и за рубежом, что обусловлено развитием глобализационных процессов и процессов евроинтеграции. охарак-
теризованы содержание и специфика функционирования корпораций в англосаксонских странах, странах континенталь-
ной европы и восточной азии. рассмотрены подходы к определению термина «корпорация» в постсоветских странах. 
определено, что корпорация является самой эффективной формой предпринимательской деятельности практически 
во всех странах мира и имеет ряд неоспоримых преимуществ. установлено, что развитие корпораций в украине, учи-
тывающее зарубежные аспекты их функционирования, будет способствовать не только определению их формального 
статуса и успешной адаптации к специфическим условиям отечественного рынка, но и эффективному решению как 
экономических, так и социальных проблем в рамках корпорации и общества в целом.

ключевые слова: корпорация, корпоративные отношения, корпоративное управление, корпоративная структура, 
юридическое лицо.

Summary. The article considers the content and peculiar features of the concept «corporation» both in Ukraine and abroad, 
stipulated by the processes of globalization and European integration. The content and specifics of corporation functioning in 
Anglo-Saxon countries as well as in those of Central Europe and Eastern Asia is characterized. The approaches to defining the 
concept of «corporation» in the post-Soviet countries are surveyed. It is defined, that the corporation is the most effective form of 
entrepreneurship almost in all countries of the world and is in many ways an advantage. It is proved that the corporative develop-
ment in Ukraine considering foreign aspects of functioning would have a positive impact on their formal status and successful 
adaptation to specific condition of the national market, as well as effective solution of numerous economic and societal problems 
both within the corporation and the society on the whole.

Key words: corporation, corporative relations, corporate management, corporate structure, a legal entity.
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органіЗаційне ЗаБеЗпеченнЯ роЗвитку проМисловиХ підприЄМств

ORGANIZATIONAL SUPPORT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

анотація. запропоновано підхід до організаційного забезпечення управління розвитком промислового підприєм-
ства. в основі цього підходу лежить пропозиція щодо трансформації існуючої організаційної структури підприємства 
з метою створення відокремленої функціональної групи – центру управління. діяльність даного центру має бути спря-
мована на підвищення рівня розвитку підприємства шляхом формування єдиного виробничого циклу, у межах якого 
системно здійснюється виконання певного переліку робіт відділами та підрозділами, що входять до складу центру 
управління. діяльність даного центру забезпечує: проведення оцінювання технічної можливості виготовлення продук-
ції конструкторським відділом; вибір технологічного процесу (або розробку нового) технологічним відділом; коригу-
вання технологічного процесу під час узгодження контурів управління якістю розвитку промислового підприємства; 
удосконалення продукції та технології виробництва технологічною групою механообробного виробництва.

ключові слова: підприємство, організаційне забезпечення, центр управління, відділи, підрозділи, розвиток.

вступ та постановка проблеми. Практична реаліза-
ція моделей і методів управління розвитку промислового 
підприємства неможлива без визначення, яким чином 
і якими службами й підрозділами підприємства вони 
будуть реалізовані, тобто без організаційного забезпе-
чення. організаційне забезпечення – це узгоджене за міс-
цем, часом та метою функціонування окремих виконавців, 
колективів і технічних засобів. відповідно, під організа-
ційним забезпеченням розвитку промислового підприєм-
ства необхідно розуміти сукупність методів і засобів, що 
регламентують за місцем, часом і метою функціонування 
окремих виконавців, колективів у відокремленому підроз-
ділі або службі в структурі підприємства.

тому створення центру управ-
ління розвитку в наявній органі-
заційній структурі промислового 
підприємства з метою підвищення 
рівня якості виробництва продук-
ції та організаційного забезпе-
чення під час упровадження нових 
технологічних процесів свідчи-
тиме про високий рівень розвитку 
промислового підприємства.

аналіз останніх досліджень 
і публікацій. визначення неви-
рішених проблем. Питання роз-
витку підприємств досліджують 
багато науковців. серед вітчиз-
няних учених, які зробили зна-
чний внесок у розробку цієї про-
блеми або окремих її аспектів, 
варто визначити і.в. алексєєва, 
Б.М. андрушківа, а.е. ворон-
кову, і.с. грозного, о.і. Пушкаря, 
о.М. тридіда. найбільш значущі 
зарубіжні роботи у сфері роз-
витку підприємств належать 
ст. Біру, П. друкеру, д. нортону, 
М. Портеру, д. стігліцу.

розвиток підприємства є складним і багатоплановим 
явищем. неоднозначність термінологічного апарату з 
питань управління забезпеченням розвитку підприємств 
ускладнює сам механізм управління розвитком. недо-
статність теоретичних і практичних розробок у даній 
сфері, неможливість практичного використання багатьох 
із них обумовили вибір даного напряму дослідження.

Мета статті. Метою роботи є розробка організацій-
ного забезпечення розвитку промислового підприємства.

виклад основного матеріалу дослідження. центр 
управління розвитку промислового підприємства – це 
відокремлена сукупність конструкторського відділу, тех-
нологічного відділу, відділу оснащення та інструменту, 

рис. 1. організаційна схема центру  
управління розвитку промислового підприємства
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групи технологічної документації й технологічної групи 
механообробного виробництва, діяльність яких орієнто-
вана на ефективне виконання комплексу робіт з підви-
щення якості розвитку підприємства в межах життєвого 
циклу продукції.

організаційну схему центру управління розвитку про-
мислового підприємства подано на рисунку 1.

основні функції центру управління розвитку промис-
лового підприємства:

1. розробка нових технічно досконалих конструкцій 
і матеріалізація раніше виготовлених підприємством 
виробів.

2. вивчення чинних вітчизняних і зарубіжних патент-
них матеріалів, створення патентно чистих виробів.

3. складання квартальних і річних планів науково-
дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

4. випуск робочих креслень і технічної документації 
нових та модернізованих виробів.

5. узгодження робочих креслень та іншої технічної 
документації з дослідно-конструкторськими службами 
підприємства.

6. узгодження із замовниками технічних умов на про-
ектовані вироби.

7. розробка технічних умов на виготовлення й 
поставку виробів.

8. участь у проведенні уніфікації та стандартизації 
окремих вузлів і деталей.

9. Проведення стендових і контрольних випробувань 
виробів, а також вузлів та систем управління.

10. Проведення дослідних і експериментальних робіт.
11. вивчення та систематизація технічних матеріалів з 

експлуатації виробів.
12. виготовлення дослідних зразків виробів, вузлів, 

систем і деталей нових та модернізованих конструкцій 
продукції, що випускається підприємством.

13. естетичне оформлення конструкцій і виробів.
14. удосконалення та створення нових методів і мето-

дик конструкторських розрахунків для підвищення екс-
плуатаційних властивостей надійності та довговічності 
виробів.

15. інформування конструкторів і технологів про 
наявність початкових технічних матеріалів для проекту-
вання.

16. організація винахідницької та раціоналізатор-
ської роботи в конструкторському та технологічному 
відділах і групах, обмін досвідом щодо конструктор-
ських розробок.

17. організація консультацій з метою вирішення окре-
мих проблемних технічних питань.

18. систематичне накопичення статистичних даних 
і розробка на їхній основі трудових нормативів на кон-
структорсько-технологічні роботи.

19. обґрунтування економічної ефективності створю-
ваних нових конструкцій.

20. контроль за дотриманням технічної документації, 
дсту, ту тощо.

21. Подання висновків щодо раціоналізаторських про-
позицій і винаходів.

22. забезпечення зв’язку з науково-дослідними інсти-
тутами та організаціями [5].

розглянемо детальніше функції та обов’язки виділе-
них підрозділів у структурі центру управління продукції 
(далі – цуП).

Конструкторський відділ.
основні обов’язки конструкторського відділу цуП:
– складання висновку про доцільність пропозицій 

раціоналізаторів та винахідників;

– розробка місячних планів з упровадження раціона-
лізаторських пропозицій;

– підготовка висновків про технічні можливості та 
економічну доцільність раціоналізаторських пропозицій;

– надання допомоги раціоналізаторам під час вико-
нання креслень, макетів, описів тощо, а також при дослід-
ній перевірці за пропозиціями.

Як головне завдання конструкторського відділу цуП 
виділено оцінювання технічної можливості виготовлення 
продукції відповідно до вимог, що формуються під час 
заходів з управління розвитку промислового підприєм-
ства [1; 2].

Процес оцінювання технічної можливості виго-
товлення продукції конструкторським відділом цуП 
на стадії технічної підготовки виробництва подано на 
рисунку 2.

Технологічний відділ.
основні обов’язки технологічного відділу цуП:
– розробка технологічного погодження конструкцій 

деталей, вузлів, систем, виробів, технічних умов, інструк-
цій та іншої технологічної документації;

– розробка пропозицій щодо підвищення технологіч-
ності конструкції деталей, вузлів, систем, виробів, техніч-
них умов, інструкцій та іншої технічної документації;

– створення маршрутів обробки деталей, вузлів, 
систем і виробів по виробничих цехах і ділянках та узго-
дження технічних питань;

– креслення деталей, вузлів, виробів, систем, тех-
нічні умови, інструкції, подетальні маршрутні відомості в 
білках і кальках для узгодження маршрутів проходження і 
на технологічність;

– розробка повного комплекту креслень деталей, вуз-
лів, систем і виробів; специфікація деталей, вузлів, що 
входять до кожної складальної одиниці, складання тех-
нічних умов, подетальної відомості покупних виробів та 
іншої технічної документації для розробки технологічних 
процесів, конструювання інструментів і оснащення;

– здійснення повідомлень про зміни в кресленнях, 
специфікаціях, відомостях, технічних умовах, інструкціях 
та іншій технічній документації; перелік деталей, вузлів, 
механізмів і приладів та інших поставок, які надходять у 
порядку міжзаводської кооперації [3; 4].

основними завданнями технологічного відділу цуП є 
проведення вибору технологічного процесу (або розробки 
нового) у межах підготовки та прийняття управлінських 
рішень щодо підвищення рівня якості розвитку промис-
лового підприємства та коригування технологічного 
процесу відповідно до вимог, що висуваються в процесі 
досягнення узгодженості між контурами управління роз-
витку підприємства.

Група технологічної документації.
основні обов’язки групи технологічної документації 

цуП:
– обробка технічної документації, розробленої відпо-

відними службами, копії повних комплектів креслень та 
іншої технічної документації;

– розробка технічної документації (оригінали та копії 
для реєстрації, обліку й збереження);

– виконання заявок на виконання робіт з розмно-
ження, оформлення, комплектування та розсилки доку-
ментації;

– виконання заявок на здійснення копіювальних та 
фоторобіт;

– здійснення повідомлень про зміни в технічній доку-
ментації;

- виконання актів-наказів про списання технічних 
документів.



151

Серія:  Міжнародні економічні відносини та світове господарство
♦

Технологічна група механообробного виробництва.
основні обов’язки технологічної групи механооброб-

ного виробництва цуП:
– обробка запитів з виготовлення деталей, складання 

й випробування вузлів, систем і виробів;
– обробка запитів про можливість здачі деталей, вуз-

лів, систем і виробів, що мають відхилення від креслень і 
технічних умов;

– виконання креслень деталей, вузлів, систем, виро-
бів, технічних умов, інструкцій (через відділ технічної 
документації);

– підготовка та прийняття рішень з питань щодо від-
хилень від креслень і технічних умов;

– надання допомоги в освоєнні нових виробів;
– проведення консультацій за запитами цехів;
– узгодження рекламацій.
Як основне завдання технологічної групи механоо-

бробного виробництва виділено проведення аналізу зау-
важень, пропозицій та розробки поліпшень у процесі вдо-
сконалення продукції і технології виробництва (рис. 3).

Відділ оснащення та інструменту.
основні обов’язки відділу оснащення та інструменту 

цуП:
– складання переліку дефіцитних матеріалів і виро-

бів для обмеження застосування їх у конструкторських 
розробках;

рис. 2. процес оцінювання технічної можливості виготовлення продукції  
конструкторським відділом цуп

рис. 3. процес удосконалення продукції та технології виробництва  
технологічною групою механообробного виробництва цуп
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– здійснення повідомлень про заміну матеріалів і 
покупних комплектуючих виробів;

– виконання запитів про можливість відхилень від 
технічних вимог отриманих від постачальників комплек-
туючих виробів;

– дотримання технічних умов на спеціальні матері-
али та вироби на погодження;

– складання договорів на поставку комплектуючих 
виробів на погодження;

– складання відомості про виділення фондами мате-
ріалів за заявками та довідки про наявність матеріалів на 
складах;

– дотримання специфікованих норм витрат комплек-
туючих виробів, а також затверджених технічних умов на 
їх поставку;

– складання відомості про зміни норм;
– сповіщення про заміну матеріалів і покупних комп-

лектуючих виробів;
– складання висновків за запитами про заміну мате-

ріалів, покупних комплектуючих виробів, а також за від-
хиленням від технічних умов на їх поставку;

– складання переліку матеріалів і покупних комплек-
туючих виробів, необхідних для забезпечення дослідних 
зразків виробів, систем, вузлів і деталей.

Як основне завдання відділу оснащення та інструменту 
виділено формування графіка ремонту і виробництва осна-
щення та інструменту впродовж кожного етапу здійснення 
заходів з управління розвитку промислового підприємства.

висновки. таким чином, основу запропонованого 
підходу до організаційного забезпечення управління роз-
витком промислового підприємства становить пропозиція 
щодо трансформації існуючої організаційної структури 
підприємства з метою створення відокремленої функціо-
нальної групи – центру управління, діяльність якого має 
бути спрямована на підвищення рівня розвитку підпри-
ємства шляхом формування єдиного виробничого циклу, 
у межах якого системно здійснюється виконання певного 
переліку робіт відділами та підрозділами, що входять до 
складу центру управління, який забезпечує:

– проведення оцінювання технічної можливості виго-
товлення продукції конструкторським відділом цуП;

– вибір технологічного процесу (або розробку 
нового) технологічним відділом цуП;

– коригування технологічного процесу під час узго-
дження контурів управління якістю розвитку промисло-
вого підприємства;

– удосконалення продукції та технології виробництва 
технологічною групою механообробного виробництва цуП.
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аннотация. Предложен подход к организационному обеспечению управления развитием промышленного пред-
приятия, в основе которого лежит предложение о трансформации существующей организационной структуры пред-
приятия с целью создания обособленной функциональной группы – центра управления, деятельность которого должна 
быть направлена на повышение уровня развития предприятия путем формирования единого производственного цикла, 
в рамках которого системно осуществляется выполнение определенного перечня работ отделами и подразделениями, 
входящими в состав центра управления.

ключевые слова: предприятие, организационное обеспечение, центр управления, отделы, подразделения, развитие.
Summary. An approach to the organizational support of management of development of industrial enterprise which is based 

on a proposal for the transformation of the existing organizational structure in order to create separate functional group – the 
control center, whose activities should be aimed at improving the development of the company through the formation of a single 
production cycle, in which a systematic It carried out execution of a certain list of works departments and units that are part of 
the control center.

Key words: enterprise, organizational support, control center, departments, divisions, development.
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індекс транспарентності МонетарноЇ політики:  
Методика роЗраХунку та напрЯМи ЗастосуваннЯ

MONETARY POLICY TRANSPARENOSTI INDEX:  
METHODS OF CALCULATION AND DIRECTIONS OF APPLICATION

анотація. Питанню підвищення рівня транспарентності монетарної політики приділяється все більше уваги в громад-
ських та академічних дискусіях. однак ситуація ускладнюється тим, що транспарентність є якісним поняттям, яке важко 
виміряти. у статті розглянуто індекс прозорості монетарної політики, який включає політичні, економічні, процедурні та 
організаційні аспекти діяльності центрального банку. він ґрунтується на детальному аналізі фактичного розкриття інфор-
мації. у результаті аналізу рівня транспарентності було виділено найбільш прозорі центральні банки країн світу.

ключові слова: центральний банк, монетарна політика, прозорість, розкриття інформації, індекс транспарентності.

постановка проблеми. за останні три десятиліття у 
зв’язку з розвитком глобалізаційних процесів центральні 
банки істотно удосконалили форми комунікації з учасни-
ками ринку. нині одним із основних принципів діяльності 
центрального банку є транспарентність його монетарної 
політики. розкриття монетарним регулятором на постій-
ній основі інформації про свою діяльність сприяє форму-
ванню прозорого економічного та правового середовища 
в країні та дає змогу ефективно впливати на ринкові очі-
кування.

аналіз останніх наукових досліджень і публіка-
цій. Проблеми транспарентності монетарної політики 
та системи комунікацій центральних банків з громад-
ськістю привертають увагу таких зарубіжних науковців, 
як П. сіклос (P. Siklos), с. ейфінгер (S. Eijffinger), П. гера-
атс (P. Geraats), Ф. амтенбрінк (F. Amtenbrink), д. стаса-
важе (D. Stasavage), н. дінсер (N. Dincer), Б. ейхенгрін 
(B. Eichengreen) та ін. в україні проблема транспарент-
ності та відкритості частіше розглядається у контексті 
функціонування та розвитку фондового ринку. щодо 
транспарентності діяльності банківського сектору вітчиз-
няні наукові здобутки представлені працями в.і. Міщенко, 
с.р. Моїсеєва, і.Б. івасіва, М.М. кузьміна.

виділення не вирішених раніше частини довар-
тожуваної проблеми. на нашу думку, варто визнати, 
що натепер зарубіжна наука перебуває на етапі удо-
сконалення інструментарію для кількісного аналізу 
транспарентності монетарної політики. водночас в 
україні лише розпочато дослідження методологічних 
засад транспарентності, її складових та комунікаційних 
каналів центрального банку. При цьому проблематиці 
оцінки рівня транспарентності монетарної політики 
приділено недостатньо уваги. у зв’язку з тим, що все 

більша кількість наукової літератури та практичний 
досвід провідних країн світу доводять перевагу більш 
високої транспарентності монетарних регуляторів, вва-
жаємо необхідним проведення комплексного аналізу 
проблеми розробки індексу транспарентності монетар-
ної політики.

Мета статті полягає у дослідженні методів оцінки 
транспарентності монетарної політики центральних бан-
ків провідних країн світу.

виклад основного матеріалу. рівень транспарент-
ності оцінюється за допомогою спеціального індексу, 
який відображає обсяг інформації, опублікованої цен-
тральними банками; якість і зрозумілість цієї інформації; 
інформативність сайтів центральних банків; ступінь від-
критості центробанку для учасників фінансових ринків, 
засобів масової інформації та широкої громадськості.

так, уперше індекс транспарентності був розрахова-
ний у 2002 році П. сіклосом (P. Siklos) [1]. він складався 
з 11 змінних, що стосувалися способу надання інформа-
ції, розуміння процесу монетарного регулювання, публіч-
ності процедур монетарної політики, автономії та неза-
лежності центрального банку.

с. ейфінгер та П. гераатс (Eijffinger, Sylvester C.W. 
and Petra M. Geraats) [2] визначили п’ять основних ком-
понентів транспарентності (political, economic, procedural, 
policy, operational transparency). оцінка здійснювалися 
за допомогою бінарних показників (0 та 1). аналогічну 
методику оцінки рівня прозорості обрали пізніше н. дін-
сер та Б. ейхенгрін (N. Dincer and B. Eichengreen) [5], але 
базою дослідження виступили вже 150 центральних бан-
ків (а не 20, як у попередньому випадку).

особливістю індексу, запропоновано д. стасаваже  
(D. Stasavage) [3] є його змінні, які базуються на 4 запи-
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таннях відносно форми публікацій, розкриття довгостро-
кового прогнозу, публікації інформації щодо ризиків та 
дискусійних питань минулих помилок.

дж. де Хаан та Ф. амтенбрінк (J. de Haan and  
F. Amtenbrink) [4] розробили індекс, що базується на трьох 
основних компонентах, які оцінюються шляхом аналізу 
певних складових: цілі (зрозумілі цілі та пріоритети, чітке 
визначення понять, часовий проміжок та кількісне визна-
чення цілей); стратегія (оголошення стратегії, негайне 
оголошення та пояснення рішення про зміну процентної 
ставки, прогноз інфляції); комунікаційна стратегія (пар-
ламентські слухання, частота звітів, виконання графіку, 
прес-конференції/ прес-релізи, публікації протоколів, 
публікація окремих голосів).

Після опублікування результатів дослідження  
с. ейфінгера та П. гераатса (Eijffinger, Sylvester C.W. and 
Petra M. Geraats) [2] більшість науковців використовують 
їхню методику при розрахунку індексу транспарентності 
(л. Біні-смакхі та д. грос (L. Bini-Smaghi and D. Gros) [6], 
Б. капрару (B. Capraru) [7], к. варш (K. Warsh) [8] та ін.) 
на основі п’яти компонентів:

- оприлюднення цілей монетарної політики (political 
transparency);

- відкритість економічних даних (economic 
transparency);

- публічність процедур монетарної політики 
(procedural transparency);

- прозорість способів реалізації монетарної політики 
(policy transparency);

- операційна відкритість (operational transparency).

варто зазначити, що і. егбуна (е. Egbuna) [9] та низка 
науковців із західноафриканського валютного інституту 
(West African Monetary Institute) прийшли до висновку, що 
індекс, запропонований с. ейфінгером та П. гераатсом, 
має кілька недоліків. По-перше, не можна припускати, що 
всі компоненти транспарентності монетарної політики 
є однаково важливими. По-друге, не врахована взаємо-
замінність індикаторів транспарентності та особливості 
кожної досліджуваної країни.

у 2013 році н. дінсер та Б. ейхенгрін (N. Dincer and 
B. Eichengreen) [5] опублікували результати аналізу рівня 
прозорості центральних банків 120 країн світу та розраху-
вали індекс прозорості, виходячи з 15 змінних, що харак-
теризують рівень транспарентності монетарної політики 
згідно з методикою, запропонованою с. ейфінгером та  
П. гераатсом (табл. 1).

у результаті аналізу даних, систематизованих нами 
у таблиці 1, зроблено висновок, що найбільш прозорим 
у 2010 році були: шведський ріскбанк, резервний банк 
нової зеландії, центральний банк угорщини, чеський 
національний банк та Банк англії. серед країн постсоці-
алістичного табору варто виокремити латвію, вірменію, 
Молдову та грузію, які мають досить високе значення 
індексу прозорості та перебувають майже на одному рівні 
з норвегією. це свідчить про підвищення вимог до роз-
криття інформації та намагання досягти високих стандар-
тів ведення монетарної політики.

Пропонуємо розрахувати індекс транспарентності 
(таблиця 2) для низки розвинених країн та країн постсоці-
алістичного табору виходячи з методики с. ейфінгера та 

таблиця 1 
рівень транспарентності монетарної політики центральних банків країн світу за н. дінсером та Б. ейхенгром

країна 2002 20003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 тпр 2010 р. 
до 2002 р., %

ро
зв

ин
ен

і к
ра

їн
и

Швеція 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 0,00
нова зеландія 14 14 14 14 14 14 14 14 14 0,00
угорщина 9 9 9 10,5 11 12 13,5 13,5 13,5 50,00
чехія 10 11 11,5 11,5 11,5 11,5 12 12 12 20,00
велика Британія 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12 12 -4,00
ізраїль 8,5 8,5 8,5 8,5 10 10 11 11 11,5 35,29
Єврозона 10,5 10,5 11 11 11 11 11 11 11 4,76
канада 10,5 10,5 11 11 11 11 11 11 11 4,76
сШа 10 10 10 10 11 11 11 11 11 10,00
австралія 9 9 9 9 9 9 11 11 11 22,22
Швейцарія 8 9 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 31,25
Японія 8 8 9,5 9,5 9 9 10,5 10,5 10,5 31,25
норвегія 7,5 7,5 8 8 9 10 10 10 10 33,33
Польща 6,5 6,5 7 8 9 10 9 9 9 38,46
Пар 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 0,00
данія 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8 8 8 45,45
румунія 4,5 4,5 7 7 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 66,66
Болгарія 4,5 4,5 5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 22,22

П
ос

тс
оц

іа
лі

ст
ич

ні
 к

ра
їн

и латвія 7 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8 9 28,57
вірменія 4 4 4 4 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 112,50
Молдова 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7 7 8 23,08
грузія 3 4 4 4 4,5 5,5 6,5 7,5 7,5 150,00
казахстан 3,5 3,5 3,5 6 6 6 6 6 6 71,43
Білорусь 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0,00
україна 3 3 3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 5 66,67
російська Федерація 1,5 1,5 3 3 3 3 3 3 3 100,00
таджикистан 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 66,67

Джерело: складено авторами на основі [5]
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П. гераатса (Eijffinger, Sylvester C. W. and Petra M. Geraats) 
станом на кінець II кварталу 2015 року, але розширити 
наступні компоненти індикаторами, які, на нашу думку, 
є важливими при оцінці рівня прозорості діяльності цен-
трального банку:

- «публічність процедур монетарної політики 
(procedural transparency)» – індикатором «розкриття 
інформації щодо складових експліцитного монетарного 
правила з детальним поясненням кожної»;

- «відкритість економічних даних (economic 
transparency)» – індикатором «публікації наукових дослі-
джень»;

- «прозорість способів реалізації монетарної полі-
тики (policy transparency)» – індикатором «присутність в 
мережі інтернет».

отже, монетарна політика нБу є недостатньо прозо-
рою, про що свідчить індекс транспарентності його діяль-
ності (9 балів із 17). національний банк україни трохи 
більше, ніж на 50%, використовує можливості комуніка-
ційних механізмів оприлюднення інформації для потен-
ційних користувачів. за критеріями «оприлюднення цілей 
монетарної політики», «відкритість економічних даних» 
та «Прозорість способів реалізації монетарної політики» 
рівень транспарентності є достатнім. це пов’язано з тим, 
що, відповідно до Меморандуму підписаного між украї-
ною та МвФ [11], з другої половини 2014 р. розпочалися 

процеси реформування діяльності нБу. так, протягом 
2014–2015 рр. здійснено організаційну трансформацію, 
яка сприятиме спрощенню механізму планування, при-
йняття та оголошення рішень нБу. вже на сьогодні 
інформація, яку надає національний банк, є більш про-
зорою та зрозумілою для суспільства. Підвищення рівня 
транспарентності також передбачено основними заса-
дами грошово-кредитної політики на 2015 рік . крім того, 
протягом останнього року значно зросла активність нБу 
у соціальних мережах та на власній сторінці в інтернеті.

на низькому рівні перебуває показник транспарент-
ності за критеріями «Публічність процедур монетарної 
політики» та «операційна відкритість». так, у відкри-
тому доступі відсутні відомості про механізм прийняття 
рішень щодо монетарної політики, не відбувається своє-
часного інформування цільових аудиторій про зміни, не 
публікується монетарне правило. крім того, учасникам 
фінансового ринку складно здійснити оцінку діяльності 
нБу протягом звітного періоду у зв’язку з тим, що цен-
тральний банк не надає даних про досягнення цілей, що 
були поставлені на початку року, а, отже, ускладнюється 
процес зіставлення прогнозованих значень і фактичних 
результатів. усі наведені нами чинники свідчать про недо-
статній рівень транспарентності нБу та низький рівень 
довіри учасників фінансового ринку до дій монетарного 
регулятора.

таблиця 2 
рівень транспарентності монетарної політики центральних банків країн світу (методика с. ейфінгера  
та п. гераатса (Eijffinger, Sylvester C. W. and Petra M. Geraats) розширена авторськими компонентами)

основні змінні, що впливають на 
значення індексу

а
вс

тр
ал

ія

к
ан

ад
а

Є
вр

оз
он

а

Я
по

ні
я

в
ел

ик
об

ри
та

ні
я

н
ов

а 
Зе

ла
нд

ія

Ш
ве

ці
я

с
Ш

а

уг
ор

щ
ин

а

гр
уз

ія

ук
ра

їн
а

1. оприлюднення цілей Мп 3 3 3 1,5 2,5 3 2,5 1 3 3 2,5
a. офіційні цілі 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1
b. кількісні орієнтири 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
c. угоди 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0,5
2. відкритість економічних даних 2,5 4 4 2,5 3,5 4 4 3,5 4 2,5 2,5
a. економічні показники 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1
b. Модель 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0
c. Прогнози 0,5 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 0,5 0,5
d. наукові дослідження 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. публічність процедур Мп 1 2 2 2 3 4 2 4 2 1 1
a. експліцитна стратегія 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
b. Протоколи 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
c. результати голосування 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
d. Пояснення складових монетарного 
правила 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0

4. прозорість способів реалізації Мп 2 3 2,5 2 2,5 4 3,5 4 3 1 2,5
a. оприлюднення рішень 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b. Пояснення політики 0,5 1 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0 0,5
c. відхилення від запланованої політики 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
d. інтернет-активність 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 0 0 0,5
5. операційна відкритість 2 2 2 1,5 2,5 1,5 3 1,5 1,5 1,5 0,5
a. звіт про досягнення цілей 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 0,5 1 0
b. дисбаланси в передавальному меха-
нізмі 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 0 0,5 0 0,5

c. оцінка політики 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0
разом 10,5 14 13,5 9,5 14 16,5 15 14 13,5 9 9
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з метою покращення комунікаційної політики, на 
нашу думку, нБу варто визначити та оприлюднити чітко 
формалізований методику визначення довгострокової 
цілі діяльності, на регулярній основі звітувати перед 
населенням та урядом про її виконання. важливим у 
даному контексті є розробка монетарного правила, що 
дасть можливість учасникам ринку розуміти «пра-
вила гри» та передбачати зміни в економіці [12]. також 
необхідним є надання своєчасних роз’яснень заходів 
монетарної політики та розробка прогнозних значення 
ключових макроекономічних індикаторів. це стане мож-
ливим за умови ефективного використання комунікацій-
них каналів нБу.

висновки. Підсумовуючи викладені у цій роботі 
результати досліджень, можна зробити висновок, що в 
умовах активізації глобалізаційних процесів комуніка-
ційна політика центрального банку повинна бути систем-
ною і відповідати поточним реаліям. у результаті аналізу 

методів розрахунку індексу транспарентності монетар-
ної політики, запропонованих зарубіжними науковцями, 
нами було зроблено висновок про існування трьох осно-
вних підходів до його розрахунку. найбільш поширеною 
є методика н. дінсера та Б. ейхенгра. індекс транспарент-
ності є ефективним інструментом порівняльного аналізу 
прозорості діяльності центробанків різних країн світу, 
однак існуючі методики його розрахунку потребують 
подальшого вдосконалення. 

у статті проведено оцінку рівня прозорості цен-
тральних банків країн світу за методикою н. дінсера та 
Б. ейхенгра, розширеною трьома авторськими індикато-
рами. у результаті встановлено, що найбільш прозорими 
центральними банками є монетарні регулятори Швеції, 
нової зеландії та угорщини. транспарентність діяльності 
нБу протягом останніх років дещо підвищилась, однак в 
аспекті прозорості монетарної політики україна все ще 
істотно відстає від провідних країн світу.
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аннотация. вопросу повышения уровня транспарентности монетарной политики уделяется все больше внимания 
в общественных и академических дискуссиях. однако ситуация осложняется тем, что транспарентность является ка-
чественным понятием, которое трудно измерить. в статье рассмотрен индекс прозрачности монетарной политики, ко-
торый включает политические, экономические, процедурные и организационные аспекты деятельности центрального 
банка. он основан на анализе фактического раскрытия информации. в результате анализа уровня транспарентности 
были выделены наиболее прозрачные центральные банки стран мира.

ключевые слова: центральный банк, монетарная политика, прозрачность, раскрытие информации, индекс тран-
спарентности.

Summary. Central bank transparency has become the public topic and academic debate on monetary policy. However, this 
has been complicated by the fact that transparency is a qualitative concept that is hard to measure. This paper considers a trans-
parency index of monetary policy that comprises the political, economic, procedural, policy and operational aspects of central 
banking. It is based on a detailed analysis of actual information disclosure. The most transparent central banks are highlighted 
in the study as a result of monetary policy transparency level analysis.

Key words: central bank, monetary policy, transparency, information disclosure, transparency index.
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сучасний стан і напрЯМ роЗвитку діагностики  
Фінансового стану Банку

THE DIRECTION OF THE DEVELOPMENT AND CURRENT STATE  
OF THE DIAGNOSTICS OF BANK’S FINANCIAL CONDITION

анотація. у статті наведений спрощений аналіз розвитку економічної теорії за напрямом діагностики фінансового 
стану банку. термін «діагностика фінансового стану» не новий. Якщо порівнювати дослідження за даною тематикою в 
області фінансів підприємств з дослідженнями в області грошей та кредиту, то теорія за напрямом фінансів підприємств 
використовує дане поняття частіше, у зв’язку з цим у цій сфері воно більш детерміноване і частіше вживане. урахову-
ючи те, що діагностика фінансового стану дає змогу якісно визначити стан об’єкта через комплекс дослідницьких про-
цедур, сучасну нестабільність банків, банківської системи україни, кризи в банківському менеджменті з боку аналізу 
фінансового стану, потребують додаткового вивчення та систематизації сучасні методології, теорії з даного питання.

ключові слова: банк, діагностика, фінансовий стан, інформаційна економіка.

вступ та постановка проблеми. нині україна пере-
живає істотні політичні, культурні та економічні транс-
формаційні процеси, що супроводжуються банківською 
кризою. істотно впливає на діяльність банків і нестабіль-
ність національної валюти. кількість банків, що перебу-
вають у стані ліквідації, має тренд до збільшення, багато 
банків стають неплатоспроможними. однією із головних 
причин такої ситуації, крім економічної кризи, може бути 
негативна динаміки якісного розміщення залучених бан-
ками фінансових ресурсів. 

надаючи кредити, банки переважно керувалися при-
бутковістю своїх операцій, ігноруючи ризик неплатежів, 
у результаті структура кредитних портфелів виявилася 
досить залежною від економічних обставин в країні. 
через недостатній рівень капіталізації банків сформова-
них резервів у більшості випадків не вистачає на покриття 
кредитних ризиків і банки не можуть вирішити ті виклики, 
які постали перед ними: відплив депозитів, різке скоро-
чення рівня прибутковості тощо.

незважаючи на великий доробок як вітчизняних, 
так й іноземних науковців, банки продовжують вико-
нувати неефективний фінансовий менеджмент, що під-
тверджується показниками їхньої фінансової звітності, 
тому виникає необхідність проведення підвищення рівня 
фінансової культури широкої аудиторії та ознайомлення її 

з сучасними напрямами досліджень у сфері фінансового 
менеджменту за напрямом фінансового аналізу у рамках 
фінансової діагностики банку, так як саме вона є підґрун-
тям для управлінських рішень.

аналіз останніх досліджень і публікацій. у процесі 
досліджень суб’єктів господарської діяльності у сфері діа-
гностики їхнього фінансового стану, які стосуються і бан-
ківських установ україни, дуже значущі результати отри-
мали Ю.і. лернер, о.і. Барановський, о.в. васюренко, 
Б.в. самородов. крім того, проблемами діагностування 
ймовірності банкрутства і кризових ситуацій займалися 
такі вчені, як е. альтман, с.г. Беляєва, Є.о. григоренко, 
і. Бланк, л. гриценко, л. лігоненко, о. терещенко, таф-
флет та ін.

Метою статті є дослідження сучасного стану та 
напряму розвитку теоретичних напрямів, які посередньо 
або прямо стосуються діагностики фінансового стану 
банку.

результати дослідження. в рамках дослідження про-
аналізовано лише невелика частка теоретичних доробок 
вітчизняних учених у 2002–2014 рр., які захищали дис-
ертаційні дослідження за спеціальністю «гроші, фінанси і 
кредит» [21, c. 1] (табл. 1).

Ми невипадково починаємо дослідження розвитку 
діагностики фінансового стану банку з 2002 року. отри-
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мавши незалежність у 1991 році, україна з об’єктивних 
причин не могла за невеликий проміжок часу дати великої 
маси науковців, що мали відповідну кваліфікацію в діа-
гностиці фінансового стану банку, не готові вони були і 
до тих трансформаційних змін, що відбувалися в еконо-
міці. Банківська система тільки починала формуватися 
і в своєму теперішньому вигляді сформувалася лише з 
1996 року. Планова економіка країни, що відділилася від 
радянського союзу, передбачала інші концептуальні тео-
рії, наукові напрями в економіці, але не можна говорити 
про повну відсутність наукових досліджень у цей період, 
ті наукові школи, що діяли на той час і ті, що починали 
формувалися, заклали фундамент сучасної економічної 
теорії україни.

у 2002 р. о.а. добровольським була запропонована 
«динамічна модель банку», вона була не новою для ринко-
вих економік заходу, але вона вже передбачала те, що банк 
був динамічною системою, що відображає сутність сучас-
них економічних відносин [7, c. 12-13]. о.а. доброволь-
ський (2002) визначив динамічну модель банку в страте-
гічному управління, він розробив економіко-математичну 
модель на основі диференціальних рівнянь, що описує 
активи, капітал та зобов’язання банку, їхню структуру та 
взаємодію. запропонований ним підхід різко збільшив 
ефективність стратегічного управління банком.

в.в. салтинський (2003) вдосконалив методику розра-
хунку власного капіталу банку, показників ліквідності та пла-

тоспроможності з урахуванням дії системи ризиків; визна-
чив економічний зміст і взаємозв’язок категорій «фінансова 
стійкість», «капіталізація» та «ліквідність»; обґрунтував 
механізми забезпечення фінансової реструктуризації та 
фінансової стійкості комерційних банків [18, c. 4-6].

Подальший розвиток динамічної моделі банку здій-
снила о.в. крухмаль (2007): вона впорядкувала поня-
тійний апарат фінансової стійкості, систематизувала її 
фактори, інструментарій оцінки, критерії фінансової 
стійкості банку; розробила методику комплексної оцінки 
динамічної фінансової стійкості банку на основі рей-
тингу [10, c. 2-4].

одночасно з о.в. крухмаль веде розробку методики 
фінансової діагностики та оцінки її якості с.в. Приймак, 
визначення місця діагностики фінансового стану в сис-
темі контролінгу, використання рейтингів та вартісних 
показників як критеріїв оцінки ефективності діяльності 
підприємств.

н.с. Меда (2007) визначає класифікацію фінансових 
стратегій розвитку банку, пропонує методику здійснення 
реінжинірингу фінансових бізнес-процесів банку, мето-
дичний підхід до аналізу конкурентоспроможності та 
оцінки конкурентних позицій вітчизняних банків, мето-
дичний підхід до розробки моделі прогнозування фінан-
сових результатів діяльності банку [14, c. 4-6].

у 2008 році р.в. Михайлюк запропонувала нове фор-
мулювання поняття «загальноекономічна стійкість» 

таблиця 1
ретроспективний аналіз напрямів досліджень у сфері фінансового аналізу,  

прогнозування та планування з 2002–2014 рр.
вчений та напрям досліджень

о.а. добровольський, 2002 (динамічна модель банку в стратегічному планування і управління)
в.в. салтинський, 2003 (вдосконалення управління фінансовою стійкістю та стабільністю діяльності комерційних банків 
на основі підвищення рівня їх капіталізації та ефективності роботи)
о.в. крухмаль, 2007 (оцінка динамічної фінансової стійкості банку в умовах невизначеності)
с.в. Приймак, 2007 (удосконалення методичних підходів до фінансової діагностики підприємств та подальший розвиток 
вітчизняної концепції контролінгу з урахуванням пріоритетності функції інформаційного забезпечення прийняття фінан-
сових рішень)
н.с. Меда, 2007 (обґрунтування теоретико-методологічних основ формування та реалізації фінансової стратегії розвитку 
банку)
р.в. Михайлюк, 2008 (обґрунтування теоретичних засад управління фінансовою стійкістю банку та основних шляхів її 
зміцнення у ринкових умовах господарювання)
н.р. галайко, 2008, (обгрунтування напрямів підвищення дієвості організаційно-економічного механізму забезпечення 
ефективності діяльності банків)
о.в. кот, 2008 (теоретичні засади та методичний інструментарій прогнозування фінансового стану банків)
р.а. Павлов, 2008 (рання діагностика банкрутства банків)
т.М. Болгар, 2009 (особливості та проблеми розвитку системи фінансової безпеки банків в умовах трансформаційної 
економіки)
М.в. афанасенко, 2012 (розвиток науково-теоретичних положень, удосконалення та розробка методичних підходів і прак-
тичних рекомендацій щодо рейтингової оцінки діяльності банків та їх підрозділів)
р.с. лисенко, 2012 (розробка пропозицій щодо удосконалення механізмів і методів системи оцінки та забезпечення фінан-
сової стійкості)
о.М. Штаер, 2013 (удосконалений механізм управління безпекою банку з рекомендаціями до його застосування, апробова-
ний в банках)
Б.в. самородов, 2013 (розробка теоретико-методологічних засад управління фінансовим розвитком банку)
о.с. Безродна, 2014 (розвиток теоретичних положень і методичного забезпечення оцінювання фінансової діяльності 
банку) 
с.М. киркач, 2014 (розвиток теоретичних положень, розробка методичних підходів і науково-практичних рекомендацій 
щодо фінансового планування діяльності банку)
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комерційного банку; визначила поняття «механізм управ-
ління фінансовою стійкістю» комерційних банків; під-
ходи до визначення дефініцій «стійкість», «надійність» 
і «стабільний розвиток»; визначила поняття «фінансова 
стійкість», здійснила класифікацію характеристик комер-
ційного банку [15, c. 5-7].

н.р. галайко (2008) розкрив: суть понять «ефектив-
ність діяльності банку», «організаційно-економічний 
механізм забезпечення ефективності діяльності банку», 
«стратегію забезпечення ефективності діяльності банку»; 
обґрунтував концептуальні підходи до формування орга-
нізаційно-економічного механізму забезпечення ефектив-
ності діяльності банку; визначив класифікацію факторів 
впливу на ефективність діяльності банків.

Паралельно з Михайлюк та галайко працює над своєю 
дисертацією о.в. кот (2008), яка розкрила: сутність 
поняття фінансового стану банку; провела дослідження 
сутності економічного прогнозування, сформулювала 
його основні функції та види; вдосконалила методичний 
підхід до оцінювання ліквідності; економіко-математич-
ний інструментарій прогнозного моделювання; розробила 
прогнозну балансову модель діяльності банку [18, c. 3-5].

у тому ж році р.а. Павлов (2008) довів можливість 
успішного використання «теоретичних методів» [23, c. 1, 
20-21] у прогнозуванні діяльності банків: він дослідив 
теоретичні основи ранньої діагностики банкрутства бан-
ків, обґрунтував застосування методу штучних нейрон-
них мереж; удосконалив механізм ранньої діагностики 
шляхом впровадження узагальнюючого показника схиль-
ності банку до банкрутства на основі побудови кластерної 
моделі банківської системи україни за алгоритмом кохо-
нена [16, c. 13-14].

т.М. Болгар (2009) було розроблено і запропоновано 
конкретні рекомендації щодо побудови системи фінансо-
вої безпеки банків, визначені кількісні та якісні методи 
аналізу рівня фінансової безпеки банків [4, c. 2-3].

М.в. афанасенко (2012) уточнила визначення поняття 
«рейтинг»; визначила види рейтингів та принципи про-
цесу рейтингової оцінки; нею було удосконалено підхід 
до класифікації банків за загальним розміром активів та 
таксономічним показником; запропоновано методичний 
підхід до рейтингової оцінки діяльності банків, що перед-
бачає використання CCR-моделі зі сформованим перелі-
ком вхідних та вихідних параметрів [1, c. 5-6].

р.с. лисенко (2012) дослідив теоретико-методологічні 
засади сутності фінансової стійкості, визначив чинники 
впливу та методи управління фінансовою стійкістю на 
макро- і мікроекономічному рівні; здійснив аналіз про-
цесу формування системи забезпечення фінансової стій-
кості в україні; розробив комплексну оцінку поточного 
стану фінансової стійкості банківської системи укра-
їни [13, c. 3].

о.М. Штаер (2013) було уточнено сутність понять 
«безпека банку», «економічна безпека банку» та «фінан-
сова безпека банку», розроблено і запропоновано кон-
кретні пропозиції з удосконалення механізму управління 
безпекою банку та стратегії її управління [22, c. 3-4].

Б.в. самородов (2013) дослідив та розвинув наукові 
підходи до розуміння сутності понять «фінансовий розви-
ток банку» та «управління фінансовим розвитком банку»; 
ним було розроблено концепцію науково-обґрунтованого 
управління фінансовим розвитком банку на основі рей-
тингування, прогнозування і запозичень на зовнішніх 
ринках; проведений моніторинг сучасних систем і мето-
дичних підходів до оцінювання фінансової діяльності 
банку; розроблено методологію та систему економіч-
них моделей щодо прогнозування основних показників 

діяльності банку з метою формування та використання 
капіталу, доходів і грошових коштів для реалізації запо-
зичення на зовнішніх ринках [20, c. 4-6].

о.с. Безродна (2014) розробила стратегію забезпе-
чення фінансової діяльності банку з використанням зба-
лансованої системи показників; розкрила зміст складових 
і визначила сучасний стан фінансової діяльності банків, 
узагальнила методи її оцінювання; нею було запропо-
новано методичне забезпечення оцінювання фінансової 
діяльності банку та факторів впливу [3, c. 3-4].

с.М. киркач (2014) уточнила визначення поняття 
«фінансове планування діяльності банку», визначила 
місце та роль фінансового планування в процесі управ-
ління діяльністю банку; обґрунтувала складові (підсис-
теми) системи фінансового планування діяльності банку; 
розробила методичний підхід до формування фінансового 
плану діяльності банку, який полягає в оцінці поточного 
фінансового стану банку та його фінансового потенці-
алу; нею було розроблено методичний підхід до оціню-
вання ефективності фінансового планування діяльності 
банку [8, c. 4-5].

Як ми бачимо, в сучасній економічній літературі укра-
їни, серед великої кількості теоретичних доробок не існує 
однієї пріоритетної течії, дослідники вивчають окремі 
аспекти діагностики фінансового стану банку і подекуди 
відокремлено від основного процесу [21, c. 1].

через обмеженість дослідження ми не можемо освіт-
лили всі наукові напрями та школи, тому не враховуємо 
такі теоретичні доробки: з фінансової безпеки о.і. Бара-
новського [2], з фінансової стійкості Ю.і. лернера 
[11; 12], з фінансового аналізу о.в. васюренка [5] тощо.

незважаючи на досить обмежену вибірку вхідних 
даних, дослідження українських науковців свідчать 
про те, що економічна природа та цілі аналізу фінансо-
вого стану, діагностики банкрутства та оцінки креди-
тоспроможності підприємства в цілому є ідентичними. 
виходячи з єдності методичних прийомів, основних 
функцій та завдань згаданих видів процедур, ми під-
тримуємо думку с.в. Приймак про те, що їх доцільно 
об’єднати під узагальнюючою назвою «фінансова діа-
гностика» [17, с. 7].

отже, детермінуємо поняття «фінансова діагнос-
тика» – це процес ідентифікації якості фінансового стану 
підприємства та визначення чинників, які впливають на 
його фінансові параметри. Метою діагностики є інформа-
ційне забезпечення управлінських рішень [17, с. 7].

аналізуючи сучасні підходи до діагностики фінансо-
вого стану банків, їх можна розділити на такі групи: 1) кое-
фіцієнтний аналіз й аналіз однорідних груп (німеччина, 
сШа); 2) рейтинґові системи оцінки, що передбачають 
ранжування банків (сШа, італія, Франція, росія, укра-
їна, Польща); 3) комплексні оцінки банківського ризику 
(великобританія, нідерланди); 4) статистичні моделі 
(системи «попереднього реагування») (сШа); 5) макро-
пруденційний аналіз (країни – члени МвФ) [15, с. 12].

основним недоліком зазначених проаналізованих 
теорій, методів, наукових концепцій, зазначених у цьому 
дослідженні, є досить малий відсоток їх використання в 
реальній дійсності, їх участі в автоматизації банківської 
діяльності. об’єкти, що вони вивчають живуть своєї жит-
тям, відокремлено від зазначених теорій. для ліквідації 
таких диспропорцій досить критичним постає реалізаціях 
таких економічних теорій у формі програмного забезпе-
чення. особливо важливо це є для фінансової діагностики 
банку як комплексного процесу, так як, за с.в. Приймак, 
фінансова діагностика є інформаційною функцією фінан-
сового контролінгу на підприємстві [17, с. 2].
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Питання доцільності інформатизації даних теорії 
випливає з поступового розвитку людства, його антропо-
генезу. в історії людського суспільства кілька разів відбу-
валися радикальні зміни у сфері обробки інформації, які 
можна назвати інформаційними революціями. наслідком 
подібних перетворень було придбання людським суспіль-
ством нової характеристики – інформаційності. амери-
канський учений, філософ о. тоффлер зазначав, що за 
останні 50 тис. років на землі змінилося 800 поколінь 
людей, але всі нововведення сучасного світу технічних 
цінностей були зроблені останнім, восьмисотим поколін-
ням (перед 1972 роком). цілком доцільним та поступовим 
кроком в історії світової економіки є створення та функці-
онування інформаційної економіки.

Беручи до уваги банки, потрібно наголосити, що вони 
вже функціонують у нових умовах, умовах інформаційної 
економіки, коли економічні операції проходять в режимі 
реального часу, звітність формується на певний момент 
часу t без участі основних працівників банків.

аналізуючи тенденції розвитку ринкової економіки, 
вже зараз можна сказати про те, що економічна теорія, 

що нині існує, буде розвиватися далі, інтегруючись в 
інші науки.

висновки. Перед економічною теорією постануть 
нові вимоги: обов’язкова практична перевірка будь-
яких гіпотез з урахуванням уже існуючих економічних 
умов (проведення економічного експерименту шляхом 
моделювання та обробки економічної інформації про-
граними засобами електронно-обчислювальної тех-
ніки (ПеоМ)); розвиток методів обробки економічної 
інформації, що дозволить обчислення, зберігання, 
повторне використання та побудову економічних 
моделей в режимі реального часу. все це дасть змогу 
економічній теорії зробити великий стрибок за напря-
мом прогнозування та оцінки будь-яких економічних 
процесів.

Підводячи підсумок, ми акцентуємо на тому, що у 
даній статті наведений спрощений аналіз розвитку еконо-
мічної теорії за напрямом діагностики фінансового стану 
банку. Більш докладно ефективність методик, методи, 
запропоновані науковцями, буде розглянуто в наступних 
публікаціях.
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аннотация. в статье приведен упрощенный анализ развития экономической теории по направлению диагностики 
финансового состояния банка. термин «диагностика финансового состояния» не нов. если сравнивать исследования по 
данной тематике в области финансов предприятия с исследованиями в области денег и кредита, то теория по направле-
нию финансов предприятия использует данное понятие чаще, в связи с этим в данной сфере оно более детерминирова-
но и чаще применимо. учитывая то, что диагностика финансового состояния позволяет качественно определить состо-
яние объекта через комплекс исследовательских процедур и современную нестабильность банков, банковской системы 
украины, кризиса в банковском менеджменте со стороны анализа финансового состояния, требуются дополнительное 
изучение и систематизация современных методологий, теорий по данному вопросу.

ключевые слова: банк, диагностика, финансовое состояние, информационная экономика.
Summary. This paper focuses on a simplified analysis of the economic theory in the diagnostics of bank’s financial condi-

tion. The term «diagnostics of the financial condition» isn’t new. If we compare studies of this subject area in the field of corpo-
rate finance with a field of money and credit, the corporate finance theory uses this concept more often. In this case, in this field 
it is more determined and used. In consideration of the fact that the diagnostics financial condition lets to determine qualitatively 
the condition of object through complex research procedures, the modern instability of banks, of the banks system of Ukraine, 
the crisis in bank’s management in the field of analysis of the financial condition. It is required to do addition researches and 
systematization of modern methodologies, theories on that question.

Key words: bank, diagnostics, financial condition, information economy.
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конкурентні переваги систеМи виЩоЇ освіти сШа  
на Міжнародній арені

US HIGHER EDUCATION SYSTEM’S COMPETITIVE ADVANTAGES  
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анотація. у роботі висвітлено сучасний конкурентний статус системи вищої освіти сШа, досліджено місце уні-
верситетів сШа в міжнародній академічній спільноті. Проаналізовано особливості діяльності та організації провідних 
американських дослідницьких університетів. досліджено сучасний стан міжнародної студентської мобільності з ураху-
ванням ролі внз сШа. окреслено основні проблеми та висвітлено стратегічні завдання реформування сектору вищої 
освіти сполучених Штатів.

ключові слова: конкурентоспроможність системи вищої освіти, дослідницький університет, вища освіта сШа, 
студентська мобільність.

постановка проблеми. система вищої освіти сШа 
була безумовним лідером на міжнародній науковій арені 
упродовж ХХ ст. і дотепер вважається найкращою у світі. 
на початку свого становлення багато в чому ця система 
наслідувала академічні традиції країн Європи, а універ-
ситети, створені в америці, мали риси європейських. 
Перший на території сШа університет – гарвардський 
(тоді – коледж) – був заснований у 1636 р., тож терито-

ріально американська вища школа, що значно молодша 
за європейську, за 4 століття стала найбільш конкурен-
тоспроможною у світі. Продовжуючи кращі європейські 
традиції, співпрацю з провідними закордонними вченими, 
приваблюючи кращі уми, вища освіта, як і нерозривно 
пов’язана з нею наука, стала вагомим елементом глобаль-
ного конкурентного лідерства сШа на міжнародній арені. 
таким чином, вивчення системи освіти сШа, її передо-
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вих практик є необхідним для розуміння кон’юнктури 
міжнародного наукового і освітнього простору, а також 
окреслення стратегій розвитку вітчизняних внз.

аналіз останніх досліджень і публікацій. у біль-
шості досліджень зарубіжних учених система вищої 
освіти сШа розглядається крізь призму сучасної рин-
кової економіки, як частина національної інноваційної 
системи. так, досліджуються особливості перетворення 
академічного науково-викладацького співтовариства, 
традиційно далекого від поняття «комерціалізації», на 
цілком прибутковий сектор економіки в процесі ста-
новлення американського академічного капіталізму 
(Ш. слотер, г. роадс, л. леслі [4; 5]), динамічні універ-
ситетські структури (Ф. альтбах, г. де вітт, Б. спорн 
та ін.), інтернаціоналізація вищої освіти сШа, її кон-
курентоспроможність, тенденції розвитку (дж. найт, 
к. Хассетт, Х. сала-і-Мартìн та ін.), аспекти універси-
тетського менеджменту (дж. келлер, П. ремсден та ін.) 
тощо. дослідницькі університети глибоко аналізуються 
в працях М. кроу, к. такера, р. аткінсона, у. Бланпіда та 
ін. увага вітчизняних учених щодо вищої освіти сШа 
стосується передусім стратегій розвитку (д.г. кучеренко, 
о.в. Мартинюк), фінансових аспектів конкурентоспро-
можності американських внз (т.М. Боголіб, л. кнодель 
та ін.), освітнього менеджменту (с.а. калашнікова, 
в. Пашков, в. громовий, в. кремень, в.Є. лунячек та 
ін.), дослідження тенденцій та ін. аспектів розвитку сис-
теми вищої освіти сШа (о. в. тарасова, о. о. романов-
ський [11] та ін.). зокрема, визначенню та характеристиці 
ключових складових, які сформували довгостроковий 
конкурентний статус американських дослідницьких уні-
верситетів, присвячено праці а.М. Поручника, д.о. іль-
ницького, л.л. антонюк та ін. [13].

виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. система вищої освіти сШа через її ефектив-
ність та роль на міжнародній арені привертає до себе увагу 
багатьох учених. зважаючи на актуальність досліджень 
сектору вищої освіти в сучасних умовах становлення 
інформаційного суспільства, аналіз міжнародної присут-
ності і впливу на світову освітню й академічну спільноту 
однієї з лідируючих систем освіти сучасності є актуальним.

постановка завдання. Метою статті є аналіз місця 
університетів сШа в міжнародній академічній спіль-
ноті, висвітлення сучасного стану міжнародної студент-
ської мобільності, виокремлення основних передумов 
досягнення лідируючого положення на світовій освітній і 
науковій арені, аналіз подальших перспектив та тенденцій 
розвитку системи вищої освіти сШа.

виклад основного матеріалу. Позиції країн-лідерів у 
рейтингу конкурентоспроможності систем вищої освіти 
Universitas 21 в цілому за період існування рейтингу (з 
2012 р.) є практично незмінними, з незначними зрушен-
нями (рис. 1) [1]. лідирує система вищої освіти сШа.

згідно з рейтингом найкращих вищих навчальних 
закладів світу, станом на 2015 р. на сШа припадає 
30 внз зі списку топ-100, що робить країну безумов-
ним лідером з точки зору концентрації високоефектив-
них установ у системі вищої освіти (рис. 2) [2]. серед 
них найвідомішими є Массачусетський технологічний 
інститут (1 місце в списку топ-100 університетів світу), 
гарвардський університет (2 місце), стенфорд (3 місце), 
каліфорнійський технологічний інститут (5 місце), 
чиказький університет (10 місце), Прінстонський уні-
верситет (11 місце), йельський університет (15 місце), 
університет ім. джона Хопкінса (16 місце), корнель-
ський (17 місце), Пенсільванський (18 місце), і колум-
бійський (22 місце) університети.

рис. 1. динаміка позицій країн-інноваторів  
у рейтингу конкурентоспроможності національних 

систем вищої освіти (2012–2015 рр.)
Джерела: складено автором на основі рейтингів конкурентоспро-
можності систем вищої освіти Universitas 21

рис. 2. топ-100 університетів  
за рейтингом QS 2015/16, за країнами

Джерело: складено автором на основі [2]

сучасні американські дослідницькі університети – це, 
передусім, центри проведення найбільш актуальних фун-
даментальних досліджень у сфері високих технологій, які 
часто підтримуються державним і корпоративним фінансу-
ванням, центри реальної інтеграції науки і освіти в стінах 
вищого навчального закладу шляхом активного залучення 
студентів та викладачів до науково-дослідницької роботи. 
При цьому дослідницькі університети є центрами впливу 
на регіональний економічний розвиток, формування і впро-
вадження спеціальних економічних зон і технопарків, ство-
рення бізнес-інкубаторів і підтримку малого підприємни-
цтва. водночас вони значною мірою виступають у якості 
центру формування національної еліти, яка покликана віді-
гравати помітну роль у розвитку країни.

Більшість університетів входять до того чи іншого 
кластера. так, до біотехнологічного кластера Бостон/кемб-
ридж входять 2 найпотужніші університети: Массачусет-
ський технологічний інститут і гарвардський університет). 
кремнієва долина охоплює чотири вищі навчальні заклади: 
стенфордський університет, університети сан-Хосе, 
санта-клари та каліфорнійський університет в Берклі. 
у біофармацевтичний кластер південної каліфорнії вхо-
дить каліфорнійський університет сан-дієго.

каліфорнійський технологічний університет разом з 
Массачусетським технологічним інститутом є найважли-
вішими установами, що спеціалізуються в точних науках 
та інженерії. каліфорнійському технологічному універси-
тету належить також лабораторія реактивного руху, яка 
запускає велику частку автоматичних космічних апара-
тів наSа. серед найвідоміших підрозділів Массачусет-
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ського технологічного інституту – лабораторія лінкольна, 
лабораторія інформатики і штучного інтелекту, а також – 
школа управління. 77 науковців (викладачів та студентів) 
Мті є лауреатами нобелівської премії, це – рекордний 
показник.

значущим для конкурентоспроможності системи 
вищої освіти сполучених Штатів є лідерство у сфері фун-
даментальних досліджень. на університети сШа припа-
дає 60% проведення передових фундаментальних дослі-
джень. 13% обсягу від загальнодержавних інвестицій 
на нддкр припадає на академічний сектор. комерційні 
інновації, які є рушійною силою економічного прогресу, 
як правило базуються на проривах у фундаментальних 
науках. адміністрація Барака обами запровадила най-
більше в історії підвищення у обсязі державного фінан-
сування досліджень і розробок, і робить послідовні 
інвестиції для подвоєння фінансування трьох ключових 
дослідницьких агенцій: національного наукового фонду, 
наукового відділу при Міністерстві енергетики і лабора-
торій національного інституту стандартів і технології. ці 
постійно діючі інвестиції в науку стануть основою нових 
відкриттів і нових технологій, які створять нові робочі 
місця і галузі майбутнього. варто також відзначити, що 
значною є співпраця університетів сШа з іншими уні-
верситетами світу. американські автори брали участь 
44% всіх міжнародних публікацій, а кількість наукових 
публікацій сШа у загальному обсязі світових дорівнює 
близько 30%. у 2014 р. загальне фінансування нддкр, 
що проводилися на базі університетів, сягало близько 
63 млрд дол. [3, ст. 8].

При адміністрації президента сШа існує управління 
з науково-технічної політики, покликане поряд з іншими 
державними і суспільними інституціями забезпечувати 
державні інтереси країни у сфері науки і високих тех-
нологій. враховуючи те, що наука на даний час з досить 
великим бюджетом і зайнятістю (майже 4 млн осіб, для 
порівняння в 1950-х рр. – 200 тис. осіб) перетворилася із 
колись вузької сфери інтелектуальної діяльності в потуж-
ний сектор американської економіки. При цьому значна 
частка наукових результатів отримує високу комерційну 
оцінку на ринку. на основі цієї наукової продукції (інте-
лектуальної власності) в подальшому розвивається весь 
наукоємний сектор американської економіки (близько 1/3 
від ввП), який включає безліч галузей промисловості і 
сфери послуг. на світових ринках цієї продукції (високо-
технологічна електроніка, програмне забезпечення, фар-
мацевтична продукція, медичні технології, біотехнології, 
авіа- і ракетно-космічні технології тощо) також, як пра-
вило, домінують сШа. Проте частка країни порівняно з 
іншими країнами за останнє десятиріччя дещо зменши-
лася, що є однією з причин посиленої уваги уряду до 
виконання інноваційної стратегії розвитку сполучених 
Штатів.

варто відзначити, що основа всіх цих досягнень – роз-
виток фундаментальних досліджень. Як неодноразово 
зазначалося багатьма американськими дослідниками 
(дж. кендрік, е. денісон та ін.), приблизно 40-50% еконо-
мічного зростання сШа за останні 50 років було досягнуто 
за рахунок науково-технічних нововведень і освіти. так, за 
розрахунками американського економіста е. денісона, за 
період з кінця 30-х рр. ХХ ст. до початку ХХі ст. внесок 
науки і освіти у ввП склав 42% (14% припало на частку 
освіти і 28% – на частку науки). таким чином, враховуючи, 
що одним із ключових пріоритетів економіки знань є роз-
виток освіти, і насамперед – науково-технічної, та форму-
вання конкурентоспроможного людського капіталу, акаде-
мічна сфера в сШа, система фундаментальної науки та 

освіти набули всеосяжного впливу на економіку і суспіль-
ство як всередині країни, так і за її межами, що характери-
зується поняттям «академічний капіталізм» [4; 5].

упродовж останніх років сполучені Штати приділя-
ють значну увагу розвитку освіти за науково-технічними 
напрямками (STEM: наука, технології, інженерія, матема-
тика). так, у стратегії розвитку американської економіки 
закладено значні кошти на покращення і модернізацію 
системи освіти, підготовку наукових кадрів і вчителів за 
цими напрямами, покращення доступності вищої освіти 
тощо [6; 7]. за даними оЄср (Programme for International 
Student Assessment (PISA)), у 2009 році рівень знань 
з математики серед школярів старших класів (віком 
15 років) у сШа був нижчим за відповідний показник в 
середньому по країнам оЄср. оцінка знань з інших наук і 
навичок читання була також на середньому рівні, а більш 
раннє дослідження здатності вирішувати задачі серед 
студентів поставило сШа позаду більшості розвинутих 
країн. таким чином, підвищена увага до освітніх питань 
у стратегіях розвитку сШа в останні роки стала відпо-
віддю на виявлені проблеми.

визначеною метою є «забезпечення наступного поко-
ління навиками і знаннями ХХі ст. для формування робо-
чої сили світового класу». адміністрація Президента 
робить послідовні кроки для покращення системи освіти, 
від початкової і до вищої, та стимулювання досягнень сту-
дентів та їх працевлаштування у сфері STEM. у системі 
початкової освіти засновано Фонд стимулювання раннього 
навчання, а кампанія «освіта для інновацій» використовує 
співпрацю між приватним сектором і державними устано-
вами для інтенсифікації освіти на напрямами STEM. на 
рівні коледжів адміністрація взяла на себе зобов’язання 
відновити лідерство сШа у рівні знань випускників і, від-
повідно, їхніх випускних балів (шляхом багатьох стратегій, 
зокрема – підвищення доступності освіти через прийняття 
акту про допомогу студентам і фінансову відповідаль-
ність), інвестуючи в муніципальні коледжі та інші про-
грами, що в комплексі стимулюватиме партнерство між 
бізнесом і державними організаціями з метою кращого 
тренування американців будь-якого віку для їх підготовки 
до завдань як сьогодення, так і майбутнього.

стратегією американських інновацій передбачається 
також суттєве оновлення і вдосконалення технічного 
забезпечення навчального процесу – як у вищій освіті, 
так і у шкільній, – так званий «квантовий стрибок» 
освітніх технологій. Передбачається посилення розви-
тку інноваційних технологій, які володіють потенціалом 
суттєво покращити процес навчання, на зразок програм-
ного забезпечення, яке було б настільки ж ефективним, 
як і персональний репетитор, і підвищило б можливості 
доступу до безперервного навчання і підвищення квалі-
фікації американських працівників тощо. освітні техно-
логій стрімко розвиваються, однак те, чи змінюють вони 
принципово процес навчання, поки що під сумнівом, адже 
порівняно легко змінити технологію, однак значно важче 
змінити культуру користування нею та поведінку корис-
тувачів [14].

саме в останні роки у сШа відбувся прорив у сфері 
масової дистанційної освіти, виникли тисячі Мвок та 
сотні освітніх ресурсів, орієнтованих як на школярів і 
студентів, так і на дорослих. Потужна наукова і технічна 
база, а також доступність цих курсів багатьом зацікавле-
ним навіть за межами сШа завдяки їх англомовності дає 
змогу сШа бути лідером на сучасному ринку дистанційної 
вищої освіти, незважаючи на те, що поступово прискорю-
ється зростання кількості Мвок з інших країн. так, ста-
ном на 2015 р. до процесу відкриття масових онлайн-кур-
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сів долучилося більше 500 університетів світу, запущено 
більше 4200 курсів, 75% з них англомовні (у 2014 р. – 80%); 
близько 35 мільйонів студентів зареєстровано на прохо-
дження Мвок. топ-3 провайдери за масштабами – так 
само, як і в 2014 р., – американські Coursera, Udacity та edX, 
на які припадає більше 60% Мвок (рис. 3).

рис. 3. провайдери Мвок, 2015 рр. 
Джерело: [12]

незважаючи на те, що відкриття закордонного відді-
лення кампусу вважається одним із найбільш ризикова-
них рішень з точки зору репутації університету і фінансів, 
їх кількість зростає, особливо в азії. так, зокрема, в дубаї 
27 таких підрозділів зарубіжних університетів (з 11 країн) 
формують «Міжнародне академічне містечко дубаї», де 
навчаються більше 20 тисяч студентів. Подібним чином 
організовані освітні кластери в катарі і Малайзії [8]. і саме 
американські внз – першопрохідці в цьому напрямку. 

тож університети сШа – потужні центри передових 
досліджень і наукової думки сучасності, котрі роблять 
систему вищої освіти країни досить ефективною для 
американської економіки, конкурентоспроможною на 
міжнародній арені, привабливою для кращих умів світу. 
щодо міжнародної академічної (і, зокрема, студентської) 
мобільності, цей показник в останні роки швидко зрос-
тає. загалом, за даними оеср, до 2025 року прогнозу-
ється зростання міжнародної студентської мобільності до 
8 мільйонів студентів. для порівняння: у 1975 р. – 0,8 млн 
студентів, 1,1 млн – у 1985 р., 1,7 млн – у 1995 р., 3 млн – у 
2005 р., близько 4,5 млн – у 2014 р. [9].

рис. 4. країни-реципієнти міжнародних студентів  
(2015 р.) та відсоток приросту у порівнянні з 2014 р. 

Джерело: [9]

розглядаючи системи вищої освіти з ринкових позицій, 
що передбачає трактування їхньої конкурентоспромож-
ності як здатності, зокрема, завоювати й утримувати ринки, 
тенденції студентської мобільності яскраво характеризу-
ють міжнародну привабливість і конкурентоспроможність 
систем вищої освіти різних країн. Як видно з рисунка 4, 
найбільша кількість студентів-іноземців – у сШа (і чисель-
ність їх зросла за рік на 10% у 2014/2015 навчальному році 
порівняно з 2013/2014), це загалом 22% від сумарної кіль-
кості міжнародних студентів; близько 500 тисяч іноземних 
студентів навчаються у великобританії (11%), 400 тисяч – у 
китаї (8%), в середньому по 300 тисяч – у німеччині (7%), 
Франції (7%), австралії (6%), канаді (5%) [9].

Показником, що підтверджує потужність внз сШа, 
є характеристики закордонної присутності університетів 
та характеристики кількості міжнародних студентів, котрі 
отримують вищу освіту у сШа. так, у 2014/2015 навчаль-
ному році навчатися до сШа прибула рекордна кількість 
студентів з-за кордону – майже 975 тисяч [10]. це на 10% 
більше, ніж у попередньому навчальному році (рис. 5). 
таким чином, загальна кількість студентів із-за кордону 
в сШа постійно і стабільно зростає, досягаючи у 2015 р. 
більше мільйона осіб. щодо країн походження студен-
тів, найбільша кількість іноземних студентів приїздить 
до сШа з китаю (більше 300 тисяч), індії (близько 134 
тисячі) та Південної кореї (майже 64 тисячі). упродовж 
останніх 15 років кількість студентів з китаю, котрі їдуть 
навчатися до сШа, зросла майже у 6 разів.

рис. 5. чисельність іноземних студентів у сШа 
(2004/2005–2014/2015 навч. рр.) 

Джерело: [10]

досить багато іноземних студентів у сШа – із таких 
країн, як канада, великобританія, Франція, німеччина, 
туреччина, саудівська аравія, іран, Бразилія, австралія, 
Японія. найшвидше зростає кількість студентів із Брази-
лії (на 78,2% порівняно з попереднім навчальним роком), 
індії (29,4%), кувейту (24%), нігерії (19,9%).

Більше 40% іноземних студентів обирають наукові 
і математичні спеціальності; близько 20% вивчають у 
сШа економіку і менеджмент. на суспільні науки, мис-
тецтво, англійську мову припадає сумарно теж близько 
20% з числа студентів-іноземців. При цьому більше 80% 
студентів – з індії, 79% – з ірану, 68% – з непалу вивча-
ють саме наукові і математичні дисципліни (STEM). нато-
мість близько третини студентів – із в’єтнаму, індонезії, 
китаю вивчають у сШа економіку і менеджмент.

у цілому в 2014/2015 навч. р. іноземні студенти при-
несли американській економіці близько 30 мільярдів дола-
рів [10]. на 72,5% навчання іноземних студентів фінан-
сується з-за кордону і тільки близько 20% забезпечують 
стипендії і гранти, що надаються американськими уні-
верситетами, і 5% – компаніями-роботодавцями із сШа. 
основними факторами, що призводять до зростання кіль-
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кості іноземних студентів у сШа, згідно зі звітом, опу-
блікованим інститутом міжнародної освіти спільно з дер-
жавним департаментом освіти і культури, є підвищення 
міжнародного набору студентів, висока обізнаність серед 
студентів інших країн про можливості навчання в універси-
тетах сШа, постійне нарощення партнерських відносин з 
установами і внз інших країн, зростання середнього класу 
в країнах походження студентів, постійна грантова під-
тримка талановитих студентів-іноземців від уряду сШа.

кількість студентів із сШа, котрі навчаються в інших 
країнах у 2014/2015 навч. р., становить близько 300 тисяч 
осіб (порівняно з попереднім роком чисельність зросла на 
5%). з них близько половини отримують вищу освіту в 
Європі, 1/6 в країнах латинської америки та карибського 
басейну, близько 10% в азії, та ін. країнах. закордоном 
американські студенти переважно вивчають наукові і 
математичні дисципліни (22,6%; у 2011/2012 навч. р. – 
37,1%); менше 20% вивчають економіку і менеджмент, 
18% – суспільні науки, близько 8% – іноземні мови і гло-
балістику (для порівняння, у 2011/2012 навч. р. – тільки 
0,6%); 7% – вивчають мистецтво.

на сучасному етапі розвитку американська освіта, як 
і наука, стоять перед серйозними викликами. американ-
ські експерти вказують на низку негативних тенденцій, 
що виявляються у сфері кадрового забезпечення науки 
та освіти. По-перше, відзначається старіння наукових та 
інженерних кадрів – понад 50% усіх вчених та інжене-
рів мають вік старше 40 років. Проблемою вищої школи 
сШа залишається брак викладачів ряду науково-тех-
нічних дисциплін, що частково компенсується за раху-
нок міжнародної академічної мобільності. так, у 2014 р. 

частка іноземців серед викладачів інженерних наук стано-
вила 26%, у прикладній і теоретичній математиці – 33%, 
у фізиці – 22%. тому в стратегії американських іннова-
цій закладено значне фінансування на підготовку 20 тис. 
наукових кадрів за науково-технічними напрямками за 
наступні 10 років. По-друге, країни, які раніше були важ-
ливим джерелом науково-технічних кадрів для сШа – 
китай, індія, тайвань, Південна корея, – самі роблять 
наголос на підготовку вчених кадрів і фахівців та збіль-
шують асигнування на нддкр і освіту. так, наприклад, 
у Південній кореї кількість захищених докторських дис-
ертацій з 80-х рр. ХХ ст. до початку ХХі ст. збільшилася 
на 400%, на тайвані – на 500%, а в китаї – на 5400%. від-
повідно, кількість аспірантів з цих країн, що захистили 
докторські дисертації у сШа, скоротилася.

висновки. університети сШа відіграють провідну 
роль у міжнародній академічній спільноті. унікальність 
системи вищої освіти сШа полягає передусім у її різ-
номанітті, жорсткій та інтенсивній конкуренції за пра-
цівників, студентів та фінансування, розвинутій системі 
дослідницьких грантів. тож копіювання досвіду сШа 
із формування потужних дослідницьких університетів 
іншими країнами, як правило, неефективне у першу чергу 
через особливості американського академічного середо-
вища, до якого ідеально пристосовані провідні внз сШа. 
тим не менш саме ці внз у співпраці з бізнесом створю-
ють більшу частку освітніх інновацій (таких як інновації 
в освітніх технологіях, дистанційному навчанні, методах 
взаємодії викладача і студента, організаційних формах 
внз тощо) і фактично генерують ті тенденції, котрі поши-
рюються на міжнародну наукову й освітню спільноту.

список використаних джерел:
1. Williams R. U21 Ranking of National Higher Education Systems / Williams R., Leahy, A., G. de Rassenfosse, Jensen P., University 

of Melbourne, Melbourne. – 2015.
2. QS World University Rankings 2015/16 [електронний ресурс] // Quacquarelli Symonds, Elsevier. – 2015. – режим доступу : 

http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015#sorting=rank+region=+country=257+facult
y=+stars=false+search=.

3. 2014 Global R&D Funding Forecast, Battelle and R&D Magazine, 2013 [електронний ресурс]. – режим доступу :  
https://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf.

4. Slaughter S. Academic Capitalism and the New Economy: Markets, State, and Higher Education / S. Slaughter, G. Rhoades. – 
Baltymore, Meryland, USA : The John Hopkins University Press, 2010. – 384 с.

5. Slaughter S. Higher Education, Stratification, and Workforce Development: Competitive Advantage in Europe, the US, and 
Canada / S. Slaughter, B. Taylor (editors), 2015. – 360 с. – (SIP Switzerland). – (Higher Education Dynamics; 45).

6. Science, Technology and Innovation Strategy in the Obama Administration [електронний ресурс] / J. P. Holdren, Washington 
DC, September 2010. – режим доступу : http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ostp/us-europe-jph-
final-2010-09-28.pdf.

7. A Strategy for American Innovation: Securing Our Economic Growth and Prosperity. [електронний ресурс] / National 
Economic Council, Council of Economic Advisers, and Office of Science and Technology Policy. – 2011. – режим доступу :  
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/uploads/InnovationStrategy.pdf.

8. Bridgestock L. University Branch Campuses [електронний ресурс] / Laura Bridgestock // Topuniversities. – 2012. – режим 
доступу : http://www.topuniversities.com/student-info/choosing-university/university-branch-campuses.

9. 2015 Project Atlas Trends and Global Data Fact Sheet [електронний ресурс] // Project Atlas, Bureau of Educational and Cultural 
Affairs (ECA) of the U.S. Department of State. – 2015. – режим доступу : http://www.iie.org/Research-and-Publications/Project-Atlas.

10. Open Doors Report on International Educational Exchange [електронний ресурс] // Institute of International Education, Bureau 
of Educational and Cultural Affairs U.S. Department of State. – 2015. – режим доступу : http://www.iie.org/.

11. романовський о.о. визначення сутності «академічного капіталізму», «університетського (академічного) підприємни-
цтва» та інновацій економічно-ринкового типу в системі вищої освіти як економічних категорій [електронний ресурс] / 
о.о. романовський // «ефективна економіка», № 10, 2013. – 2013. – режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ 
?op=1&z=2376.

12. Shah D. By The Numbers: MOOCS in 2015 [електронний ресурс] / Dhawal Shah // Class Central: 2015 MOOC Roundup 
Series. – 2015. – режим доступу : https://www.class-central.com/report/moocs-2015-stats/.

13. дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в україні : монографія / [а.Ф. Павленко, л.л. анто-
нюк, н.в. василькова та ін.] ; за ред. а.Ф. Павленка та л.л. антонюк ; М-во освіти і науки україни, київ. нац. екон. ун-т 
ім. вадима гетьмана, ін-т вищ. освіти. – київ : кнеу, 2014. – 350 с.

14. Waters A. The Monsters of Education Technology [електронний ресурс] / Audrey Waters. – 2014. – режим доступу :  
http://monsters.hackeducation.com/.



166

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 4 • 2015

аннотация. в работе освещен современный конкурентный статус системы высшего образования сШа, исследо-
вано место университетов сШа в международном академическом сообществе. Проанализированы особенности де-
ятельности и организационных механизмов ведущих американских исследовательских университетов. исследовано 
современное состояние международной студенческой мобильности с учетом места американских университетов. опре-
делены основные проблемы и отражены стратегические задачи реформирования американского образования.

ключевые слова: конкурентоспособность системы высшего образования, исследовательский университет, высшее 
образование сШа, студенческая мобильность.

Summary. The article highlights the competitive status of the US higher education system; the place of US universities 
in the international academic community is studied. The peculiarities of activities and institutional frameworks of leading US 
research universities are analyzed. The author investigates current state of international student mobility with regard to the place 
of US universities in it. Main problems and strategic objectives of reforms of American education are specified.

Key words: higher education system’s competitiveness, Research University, US higher education, student mobility.
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проБлеМи відновленнЯ процесів стиМулЮваннЯ  
БанкаМи роЗвитку еконоМіки украЇни

THE PROBLEMS OF THE ENCOURAGING PROCESS RESUMPTION  
OF UKRAINIAN ECONOMIC DEVELOPMENT INVOLVING BANKS

анотація. у статті охарактеризовано проблеми діяльності банків україни, які перешкоджають їм бути потужним 
джерелом соціально-економічних перетворень у державі для забезпечення стійких темпів економічного зростання. 
основними проблемами визначено: високий рівень ризиків, значні збитки та постійне збільшення кількості неплато-
спроможних банків, негативний вплив макроекономічних дисбалансів і політичних потрясінь в україні, підвищення за-
лежності банків від стану вітчизняної економіки та світових інтеграційних і глобалізаційних процесів, недосконалих та 
неефективних регулятивних механізмів діяльності. здійснено аналіз динаміки основних показників фінансової стабіль-
ності бюджету україни і платіжного балансу, результатів діяльності окремих галузей вітчизняної економіки та обсягів 
наданих банками реальному сектору позичок. доведено, що для подолання проблем фінансування банками процесів 
економічного зростання необхідно застосовувати економічні механізми активізації інвестиційної діяльності: викорис-
товувати стандартні інструменти фіскальної (податки, трансферти, державні закупівлі) та грошово-кредитної (ставка 
рефінансування, нормативи резервування для банків, операції на відкритому ринку, валютні інтервенції) політик.

ключові слова: економіка, зростання, банки, позички, інвестиції, інновації, криза, фінансові ресурси.

вступ та постановка проблеми. особливості функ-
ціонування сучасного банківського сектору економіки 
україни характеризуються високими ризиками, значними 
збитками та постійним збільшенням кількості неплато-
спроможних банків. негативний вплив макроекономічних 
дисбалансів і політичних потрясінь в україні, підвищення 
залежності банків від впливу інтеграційних та глобаліза-
ційних процесів, недосконалих та неефективних регуля-
тивних механізмів діяльності банків вимагають глибокого 
реформування всієї економіки з метою подолання сучас-
них кризових явищ. це зумовлює необхідність прове-
дення подальших досліджень у напрямі вирішення склад-
ного завдання для вітчизняної банківської системи – бути 
потужним джерелом соціально-економічних перетворень 

у державі для забезпечення стійких темпів економічного 
зростання.

аналіз останніх досліджень і публікацій. досліджен-
ням проблематики впливу банківського сектору україни на 
процеси стимулювання сталого розвитку економіки при-
свячені наукові праці таких вітчизняних дослідників, як 
о. Барановський, о. вовчак, о. дзюблюк, л. кузнєцова, 
г. Миськів, л. Примостка, М. савлук, н. Шульга та ін.

наприклад, М. савлук визначає три аспекти проблем 
розвитку взаємозв’язків банків та економіки україни: 
відсутність чіткого визначення місця та ролі банків у 
вітчизняній економіці, оцінка можливостей впливу банків 
на реальний сектор економіки та проблеми «банки-еко-
номіка», тобто пов’язані з впливом економіки на банків-
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ську систему [1, с. 28]. о. дзюблюк наголошує, що два 
найголовніші напрями діяльності комерційних банків 
(валютні та кредитні операції) практично не регулюються 
на законодавчому рівні [1, с. 55], о. вовчак та г. Мись-
ків підкреслюють, що саме комерційні банки є провід-
ними суб’єктами-кредиторами кредитного ринку, а осно-
вними позичальниками кредитних ресурсів є юридичні 
особи [2, с. 78], л. кузнєцова відзначає, що в сучасних 
кризових умовах, у зв’язку з обмеженістю бюджетного 
фінансування, банківське кредитування стає одним із 
основних джерел фінансування поточних та інвестицій-
них проектів розвитку економіки [3, с. 167].

однак в опублікованих працях недостатньо досліджено 
сучасні проблеми активізації можливостей впливу банків-
ського сектору на відновлення та розвиток економіки укра-
їни, що свідчить про актуальність напрямку дослідження 
та потребує активізації пошуку шляхів вирішення означе-
них проблем у теоретичному і практичному аспектах.

Метою даної роботи є визначення проблем та пер-
спектив відновлення процесів стимулювання банками 
розвитку економіки україни. для досягнення мети 
у статті вирішені наступні завдання: здійснити ана-
ліз динаміки показників фінансової стабільності кра-
їни, проаналізувати структуру та динаміки банківських 
кредитів,запропонувати напрями вдосконалення процесів 
кредитування основних галузей економіки. 

результати дослідження. Будучи важливим сектором 
економіки, банківська система безпосередньо впливає на 
розвиток країни. зауважимо, що значну роль у розвитку 
суспільства виграє кредитна діяльність банків як домі-
нуючих фінансових посередників. Банківський кредит 
є джерелом фінансування розвитку різних галузей еко-
номіки. враховуючи зазначене, варто відмітити, що кре-
дитні відносини банків з економічними агентами можуть 
активно впливати на темпи та ефективність соціально-
економічного розвитку держави. але залежно від дії 
об’єктивних та суб’єктивних чинників, а також дієвості 
складових сучасного кредитного механізму роль банків-
ського кредиту може бути позитивною або негативною.

саме сучасна кредитна діяльність вітчизняних бан-
ків виграє негативну роль у розвитку економіки україни, 
у зв’язку зі знеціненням національної грошової одиниці 
та високими кредитними процентними ставками, висо-
кими ризиками, припиненням процесів надання позичок 
суб’єктам господарювання на потреби інноваційного роз-
витку тощо. зазначимо, що довгострокові позики та кре-
дити у світовій практиці є основними серед позикових 
джерел фінансування інвестицій.

у результаті економіка україна перестає бути конку-
рентоспроможною, про що свідчать позиції в рейтингу 

всесвітнього економічного форуму, згідно якого показник 
надійності банків україни у 2015 році отримав найгіршу 
оцінку – 140 місце у рейтингу із 140 країн. таким чином, 
за результатами «Global Competitiveness Report», в укра-
їні найбільш ненадійні фінансові установи в світі.

сучасний стан вітчизняної економіки свідчить, що 
україні конче потрібно відповідати на виклики глобалі-
зації і кардинально змінювати засади свого конкурування 
у світі, оскільки резерви факторної конкурентоспромож-
ності (дешева робоча сила і традиційний експорт товарів 
із низькою доданою вартістю) або вичерпали себе, або 
вичерпають у середньостроковій перспективі.

державний борг нашої країни постійно збільшується, 
а такі показники фінансової стабільності, як сальдо зведе-
ного бюджету та поточного рахунку, дефіцит платіжного 
балансу у процентах до ввП, мають від’ємні результати з 
2008 року (табл. 1).

таблиця 1
основні показники фінансової стабільності  

бюджету україни та платіжного балансу
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2002 32,3 0,7 2,8 7,2 1,9
2003 28,0 -0,2 4,3 5,6 2,3
2004 23,9 -2,8 3,8 10,2 2,6
2005 17,3 -1,6 12,0 2,8 4,5
2006 14,3 -0,6 2,2 -1,4 3,8
2007 11,8 -0,8 6,3 -3,5 4,0
2008 13,1 -1,1 -1,6 -6,8 6,7
2009 32,8 -3,6 -11,3 -1,4 4,6
2010 39,9 -5,9 3,7 -3,6 4,5
2011 36,3 -1.4 -1,5 -6,9 3,9
2012 36,7 -3,3 -2,4 -8,9 3,1
2013 40,3 -4,3 1,1 -10,1 3,5
2014 70,3 -4,6 -10,1 -4,0 1,4
2015 75,4 -4,8 -2,3 -3,6 3,4

Джерело: [4; 5]

тобто для підвищення конкурентоспроможності кра-
їни необхідно розробляти та впроваджувати інноваційні 
стратегії як для економіки в цілому, так і для банківської 

таблиця 2
аналіз основних результатів діяльності окремих галузей економіки україни з 01.09.2014 по 01.09.2015

найменування галузі
частка у ввп, % середньомісячна 

заробітна плата, грн. рентабельність, %

01.09.
2014

01.09.
2015

01.09.
2014

01.09.
2015

01.09.
2014

01.09.
2015

сільське, лісове та рибне господарство 10,30 20,76 2469 3120 -7,4 -0,1
добувна промисловість і розроблення кар’єрів 5,10 4,72 3947 4704 3,3 3,4
Переробна промисловість 11,40 10,51
Будівництво 2,20 1,88 2821 3478 -3,6 -4,3
транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 7,00 6,56 3747 4580 2,4 10,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 14,20 12,61 3384 4536 -3,8 1,5

Джерело: [5]
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системи, так як її фінансові ресурси є джерелом такого 
розвитку. Банківські установи, що акумулюють і перероз-
поділяють тимчасово вільні кошти суб’єктів господарю-
вання та домогосподарств, повинні забезпечити значну 
частку кредитних ресурсів, необхідних для розвитку еко-
номіки.

сучасна економічна ситуація в україні характеризу-
ється високим ступенем нестабільності, що стримує вико-
ристання кредитування як джерела фінансування інвести-
цій, про свідчать дані таблиці 2.

дані таблиці 2 свідчать, що майже всі наведені галузі 
економіки україни мають або від’ємні значення показ-
ника рентабельності, або недостатні для можливостей 
виплати проценту за банківський кредит.

головною причиною хронічного дефіциту коштів для 
розвитку економіки україни є орієнтація фінансової полі-
тики на іноземні інвестиції та наявні можливості державного 
бюджету, які не дають змогу одночасно вирішувати завдання 
підтримки поточної соціально-економічної стабільності 
і структурно-технологічної модернізації, ефективне вирі-
шення яких можливе за рахунок інноваційного розвитку.

отже, в умовах хронічного дефіциту державних 
коштів для впровадження стратегій інноваційного розви-
тку підприємств промисловості рішення зазначених про-
блем можливе лише за допомогою розвитку банківського 
кредиту. саме банківське кредитування збільшує обсяги 
угод в економіці, що сприяє впровадженню технологічних 
інновацій та економічному розвитку.

сучасний рівень процентних ставок значно стримує 
можливості впливу банків на економічне зростання, так 
як умови кредитування у багатьох випадках є неприйнят-
ними внаслідок значної премії за ризик.

значно зменшує процеси інвестування банками про-
цесів розвитку економіки україни девальвація національ-
ної валюти, яка почала зростати у 2014 році (рис. 1).

рис. 1. динаміка валютообмінного курсу долара сШа  
за період 01.01.2008–01.02.2015 [5; 6]

Як свідчать дані рисунка 1, значне укріплення курсу 
долара сШа досягнуто було у 2009 році завдяки політиці 
нБу та закріпилося до 2013 року, але з початку до кінця 

2014 року національна валюта щодо долара сШа знеці-
нюється на 48,7%, за 2014 рік – на 33,0% і лише за січень 
2015 року – на 54,8%.

девальвація національної валюти спричинила роз-
гортання інфляційних процесів, що також має вплив на 
фінансову стійкість банківського сектору.

отже, робимо висновок, що: по-перше, існує залеж-
ність банківського сектору від іноземної валюти; по-друге, 
можливість використання банківських кредитів реальним 
сектором в сучасних умовах відсутня, так як при його рен-
табельності та збитковості рівень пропонованих банками 
ставок (майже 30% у національній валюті і 20% – у іно-
земній) не є прийнятним.

не сприяє економічному зростанню інфляція, так як, 
стримуючи зростання грошової маси і залишаючи ставки 
кредитування на високому рівні, в найближчі роки не 
домогтися бажаного результату щодо зниження інфляції 
в силу дії сильної інфляційної інерції, що є результатом 
високих інфляційних очікувань і при цьому ще більш 
послабляє темпи економічного зростання. необхідно 
зазначити, що зменшує можливість ефективного викорис-
тання банківських позичок і значна ступінь зносу осно-
вних засобів.

необхідно зауважити, що забезпечення економіч-
ного зростання за рахунок інвестиційних кредитів банків 
можливе тільки за умови стимулювання довгострокового 
кредитування підприємств промисловості, яке може бути 
здійснено на засадах використанням стандартних інстру-
ментів фіскальної (податки, трансферти, державні заку-
півлі) та грошово-кредитної (ставка рефінансування, нор-
мативи резервування для банків, операції на відкритому 
ринку, валютні інтервенції) економічної політики.

відсутність зазначених стимулів призводить до змен-
шення обсягів банківського кредитування різних галузей 
економіки, особливо таких важливих для інноваційного 
розвитку держави, як промисловість та сільське господар-
ство, про що свідчать дані таблиці 3.

з даних таблиці видно, що питома вага банківських 
кредитів, наданих підприємствам промисловості скла-
дає більш 25%. найменше значення цей показник мав у 
2011 р.(23,4%), найбільше – у 2013 р. – 29,4%. 

для подолання зазначених недоліків застосовують еко-
номічні механізми активізації інвестиційної діяльності, які 
використовуються в зарубіжній практиці: дотація держави 
банкам та іншим кредиторам (у розмірі відсотка премії за 
підвищений ризик), якщо кредитуються галузі довгостро-
кового кредитування, як це має місце в Японії.

Банки довгострокового кредитування, на відміну від 
звичайних комерційних банків, надають кредити за фіксо-
ваною ставкою і на тривалий термін, тому використання 
таких кредитів сприятиме впровадженню інноваційних 
проектів.

таблиця 3
структура і динаміка банківських кредитів в україні за основними галузями економіки у 2011–2015 рр.

галузі 2011 2012 2013 2014 2015
млрд грн % млрд грн % млрд грн % млрд грн % млрд грн %

кредити, надані, всього 580,9 100 560,8 100 654,1 100 778,8 100 817,4 100
у т.ч. по галузям:
Промисловість 135,8 23,4 141,6 25,3 192,2 29,4 204,0 26,2 227,5 27,8
торгівля та громадське 
харчування 213,9 36,8 224,5 40 273,0 41,7 269,8 34,6 273,6 33,5

транспорт, зв’язок, будівництво 78,3 13,5 67,1 12 89,8 13,7 88,6 11,4 81,5 10
сільське господарство 34,5 5,9 36,8 6,6 54,5 8,3 55,3 7,1 50,2 6,1
інші галузі 118,3 20,4 90,8 16,2 44,5 6,8 161,1 20,7 184,6 22,6

Джерело: [5; 6]
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в інноваційній сфері незастосовні традиційні види кре-
дитування, що обумовлює необхідність формування меха-
нізмів надання спеціалізованих кредитів – інноваційних. 
до позитивних зрушень у мобілізації фінансових ресур-
сів на інноваційні заходи може призвести використання 
технології «пакетування» довгострокового інноваційного 
проекту з короткостроковими комерційними проектами, 
заснованого на принципах збалансованості та взаємної 
адаптації. використання такого підходу до формування 
активів комерційного банку може створити умови для «під-
живлення» довгострокових інвестицій доходами від реалі-
зації короткострокових вкладень банку. Метод пакетування 
проектів може знайти практичне застосування в банках, 
що здійснюють різноманітний спектр операцій і функціо-
нуючих на принципах універсалізації. але всі ці зазначені 
чинники та інструменти відсутні в економіці україни, тому 
основним джерелом фінансування інноваційної діяльності 
в україні є власні кошти (табл. 4).

висновки. для активізації процесів банківського кре-
дитування розвитку вітчизняної інноваційної економіки 
необхідно здійснити такі заходи: вдосконалити націо-
нальне законодавство з інноваційного фінансування; 
переглянути та запровадити схеми податкового стиму-
лювання інноваційної діяльності; врегулювати системи 
захисту інтелектуальної власності українських дослідни-
ків та підприємців; запровадити фінансові стимули для 
інвестування та створення венчурних фондів, малих і 
середніх інноваційних підприємств.

Проведене дослідження дає змогу дійти висновку, що 
найближчим часом повинна бути реалізована система захо-
дів зі стимулювання розвитку економіки за допомогою кре-
дитних ресурсів банків, найважливішими з яких є такі:

1. державно-приватне партнерство, при якому банки 
шляхом кредитування пріоритетних соціально-економіч-

них та інфраструктурних проектів і користуючись під-
тримкою виконавчої влади держави, регіонів, побічно 
фінансують широке коло постачальників і субпідрядни-
ків, сприяючи економічному зростанню в різних галузях 
економіки і регіонах.

2. розвиток системи державних гарантій, потребу в 
якій відзначають не тільки банки, але і їх численні пози-
чальники. для досягнення максимальної віддачі від цього 
інструменту необхідно реалізувати такі заходи: замінити 
субсидіарний механізм відповідальності гаранта на солі-
дарний і встановити конкретні, як можна більш стислі 
терміни виплати кредиторам та вкладникам відшкоду-
вань; ввести в дію пільговий механізм створення резервів 
на можливі втрати за наданими позичками для кредиту-
вання державних програм та першочергових проектів.

3. активне розширення і вдосконалення системи дер-
жавного гарантування кредитів по експортних поставках 
інноваційних компаній з метою підвищення ролі банків у 
фінансовому забезпеченні великих замовлень на експорт 
вітчизняної високотехнологічної продукції.

4. розширення функцій державних банків (укрексім-
банк, ощадбанк), з метою не тільки безпосереднього 
фінансування ними (за рахунок власних кредитних ресур-
сів) пріоритетних для держави галузей та проектів (інф-
раструктура, сільське господарство, іпотека тощо), але й 
організації залучення ними коштів банків та інших учасни-
ків фінансового ринків на засадах спільного фінансування 
та надання гарантій. за допомогою такого механізму можна 
проводити проектне фінансування високотехнологічних 
програм як безпосередньо, так і з використанням спільних 
з банками та іншими інвесторами венчурних та інфра-
структурних фондів. впровадження запропонованих реко-
мендацій буде сприяти ефективному подоланню проблем 
активізації впливу банків на розвиток економіки україни.

таблиця 4
джерела фінансування інноваційної діяльності в україні

рік

Загальна сума витрат у тому числі за рахунок коштів

млрд грн % до ввп власних державного 
бюджету

іноземних 
інвесторів інші джерела

млрд грн % млрд грн % млрд грн % млрд грн %
2000 1,76 1,0 1,40 79,6 0,01 0,4 0,13 7,6 0,22 12,4
2001 1,97 1,0 1,65 83,9 0,06 2,8 0,06 3,0 0,20 10,3
2002 3,01 1,3 2,14 71,1 0,05 1,5 0,26 8,8 0,56 18,7
2003 3,06 1,1 2,15 70,2 0,09 3,0 0,13 4,3 0,69 22,5
2004 4,53 1,3 3,50 77,2 0,06 1,4 0,11 2,5 0,86 18,9
2005 5,75 1,3 5,05 87,7 0,03 0,5 0,16 2,8 0,52 9,0
2006 6,16 1,1 5,21 84,6 0,11 1,9 0,18 2,9 0,66 10,7
2007 10,85 1,5 8,00 73,7 0,14 1,3 0,32 3,0 2,38 22,0
2008 11,99 1,3 7,26 60,6 0,34 2,8 0,12 1,0 4,28 35,7
2009 7,95 0,9 5,17 65,0 0,13 1,6 1,51 19,0 1,14 14,4
2010 8,05 0,7 4,78 59,4 0,09 1,1 2,41 30,0 0,77 9,6
2011 14,33 1,1 7,59 52,9 0,15 1,0 0,06 0,4 6,54 45,6
2012 11,48 0,8 7,34 63,9 0,22 2,0 0,99 8,7 2,93 25,5
2013 9,56 0,6 6,97 72,9 0,02 0,3 1,25 13,1 1,31 13,7
2014 7,70 0,5 6,54 85,0 0,34 4,5 0,14 1,8 0,67 8,7

Джерело: [4; 5]

список використаних джерел:
1. криза банківської системи: причини і шлях виходу : матеріали науково-практичної конференції, м. київ, 10 червня 

2015 року / асоціація українських банків ; університет банківської справи нБу (м. київ) ; відп. ред. с.М. аржевітін. –  
к. : уБс нБу 2015. – 143 с.

2. вовчак о.д. діяльність вітчизняних кредиторів на кредитному ринку україни / о.д. вовчак, г.в. Миськів // Фінансовий 
простір. – 2015. – № 1. с. 76-82.



170

Науковий вісник Ужгородського національного університету
♦

Випуск 4 • 2015

3. кузнєцова л.в. Банківський кредит як джерело фінансового забезпечення розвитку аПк україни / л.в. кузнєцова // 
науковий вісник Херсонського державного університету. серія «економічні науки». – випуск 9/2014. – Херсон, 2014. –  
с. 166-168.

4. статистичні матеріали щодо розвитку економіки / Міністерство фінансів україни [електронний ресурс]. – режим доступу :  
http://www.minfin.gov.ua/.

5. 5.офіційний сайт національного банку україни [електронний ресурс]. – режим доступу : www.bank.gov.ua.
6. річний звіт про діяльність національного банку україни у 2014 р. інформаційні матеріали [електронний ресурс]. – режим 

доступу : http://www.bank.gov.ua/.

аннотация. в статье охарактеризованы проблемы деятельности банков украины, не позволяющие им обеспечить 
социально-экономические преобразования для устойчивого темпа экономического роста. определены основные про-
блемы: высокий уровень рисков, значительные убытки, постоянное увеличение количества неплатежеспособных бан-
ков, негативное влияние макроэкономических дисбалансов и политических потрясений в украине, повышение зави-
симости банков от состояния отечественной экономики и мировых интеграционных и глобализационных процессов, 
несовершенных и неэффективных регуляторных механизмов деятельности. осуществлен анализ динамики основных 
показателей финансовой стабильности бюджета украины и платежного баланса, результатов деятельности отдельных 
отраслей отечественной экономики и объемов, предоставленных банками реальному сектору ссуд. доказано, что для 
преодоления проблем финансирования банками процессов экономического роста необходимо применять экономиче-
ские механизмы активизации инвестиционной деятельности: использовать стандартные инструменты фискальной (на-
логи, трансферты, государственные закупки) и денежно-кредитной (ставка рефинансирования, нормативы резервиро-
вания для банков, операции на открытом рынке, валютные интервенции) политик.

ключевые слова: экономика, развитие, банки, займы, инвестиции, инновации, кризис, финансовые ресурсы.
Summary. The article describes the problems in activity of Ukrainian banks that prevent them to be a powerful source of 

social and economic changes in the country to ensure sustainable economic growth. The main problems are identified: a high 
level of risk, significant losses and the constant increase in the number of insolvent banks, the negative impact of macroeco-
nomic imbalances and political upheaval in Ukraine, rising of bank dependence on the state of the domestic economy and world 
integration and globalization, imperfect and inefficient regulatory mechanisms of banking activity. The analysis of the main 
indicators of financial stability of Ukraine budget and balance of payments, the performance of individual sectors of the national 
economy and the volume of bank loans to the real sector are carried out. Proved that to overcome the Ukrainian bank problems 
of financing the processes of economic growth is necessary to use economic mechanisms to stimulate investment: use standard 
tools of fiscal (taxes, transfers, public procurement) and monetary (refinancing rate, reserve norms for banks, open market opera-
tions, foreign exchange intervention) policies.

Key words: economy, growth, banks, loans, investment, innovation, crisis, financial resources.
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ФорМуваннЯ МеХаніЗМу управліннЯ  
Фінансово-еконоМічноЮ БеЗпекоЮ власників корпоративниХ прав

THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF FINANCIAL  
AND ECONOMIC SECURITY OF THE CORPORATE RIGHTS OWNERS’ FORMATION

анотація. у статті представлено підхід до формування механізму управління фінансово-економічною безпекою влас-
ників корпоративних прав, відмінність якого міститься у врахуванні параметрів організації корпоративних відносин та 
участі носіїв прав власності у різних корпоративних підприємствах. Подано взаємозв’язок між фінансово-економічною 
безпекою акціонерного товариства та параметрами організації корпоративного контрою й розподілом корпоративних 
прав. агентські конфлікти представлено як фактор-загрозу фінансово-економічній безпеці. запропоновано матрицю оці-
нювання корисності корпоративних прав з точки зору досягнення їх компліментарності та збільшення потенціалу протидії 
факторам загрозам. розглянуто особливості моніторингу ефективності корпоративних прав та висвітлено його місце в 
контурах управління фінансово-економічною безпекою. висвітлено вплив балансу інтересів прав та обов’язків власників 
корпоративних прав на параметри організації управління їхньою фінансово-економічною безпекою.

ключові слова: механізм управління, корпоративні права, фінансово-економічна безпека, моніторинг загроз, кор-
поративні відносини.

вступ та постановка проблеми. в умовах поши-
рення процесів глобалізації та ускладнення параметрів 
конкурентної взаємодії підприємств значних переваг 
набуває акціонерна форма господарювання, за умови якої 
виникають певні переваги у сфері максимізації потенці-
алу, розширення масштабів діяльності чи фінансування 
інноваційних перетворень. одночасно зростає вагомість 
превентивних заходів протидії різного роду негативним 
впливам як з боку зовнішнього середовища, так і впли-
вів, що виникають усередині акціонерного товариства. 
відповідно актуалізуються питання утворення контурів 
управління фінансово-економічною безпекою акціонер-
них товариств. При формуванні подібних контурів, окрім 
орієнтації на безпеку акціонерного товариства в цілому, 
варто враховувати складні форми розподілу прав влас-
ності та корпоративного контролю. отже, така вимога 
вимагає дослідження та управління рівнем фінансово-
економічної безпеки в розрізі власників корпоративних 
прав.

аналіз останніх досліджень і публікацій. існує 
доволі широкий пласт досліджень, які перекривають 
окремі складові поставленої проблеми, але при цьому 
залишають поза увагою решту складових.

так, першим аспектом є акцент на необхідність під-
тримки належного рівня фінансово-економічної безпеки 
власника корпоративних прав. тут звернемо увагу на 
хорошу пропрацьованість питань управління економічно 
чи фінансовою безпекою окремих підприємств [1; 2] або 
держави в цілому [3; 4]. При цьому щодо мікрорівня най-
більш вдалим є підхід н.в. куркіна [1], який розглядає 
економічну безпеку підприємства в розрізі наявних у 
нього ресурсів (автор [1] трактує такий підхід як ресурсно-

функціональний) та можливостей їх використання для 
протидії факторам загрозам. також заслуговують на увагу 
розробки с.в. лабунської [2], яка розглядає економічну 
безпеку підприємства через призму його спроможності 
проваджувати інновації та акумулювати кошти і ресурси 
для цього.

на жаль, розробки зазначених авторів орієнтовані на 
діяльність певного суб’єкта господарювання, щодо якого 
не передбачається врахування варіантів розподілу прав 
власності чи наявності складної системи корпоративних 
відносин. аналогічний наголо можна зробити й щодо 
розробок, присвячених дослідженню національної еко-
номічної безпеки [3; 4]. звісно, існують розробки, в яких 
досліджується економічна безпека акціонерних това-
риств чи корпоративних підприємств. так, наприклад, 
а.М. котов [5] визначив показники для оцінювання рівня 
економічної безпеки акціонерного товариства з огляду 
на параметри взаємодії учасників корпоративних відно-
син та на підхід до організації корпоративного контролю. 
у роботі н.н. Пойда-носік [6], у свою чергу, системати-
зовано чинники забезпечення фінансової безпеки вітчиз-
няних акціонерних товариств. такі розробки врахову-
ють особливості акціонерної форми власності, але все ж 
таки орієнтовані на оцінку безпеки певного товариства в 
цілому. відповідно, варто передбачувати розподіл корпо-
ративних прав одного власника поміж декількох корпора-
тивних підприємств.

зазначені невідповідності аналогічним чином відби-
ваються й на інших аспектах досліджуваної проблеми. 
так, усвідомлення змісту економічної безпеки дає змогу 
формувати механізм управління нею. При цьому існують 
розробки, які визначають розуміння сутності механізму 
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управління підприємством [7; 8]. інші розробки розгляда-
ють особливості управління економічною безпекою окре-
мого акціонерного товариства [8; 9], а отже потребують 
розширення з урахуванням наявних конфігурацій носіїв 
прав власності з огляду на можливість прояву синергетич-
ного чи компліментарного ефектів при протидії загрозам.

Метою статті є розвиток теоретико-методичних засад 
формування кон-турів управління фінансово-економіч-
ною безпекою власників корпоративних прав та обґрунту-
вання параметрів роботи відповідного механізму.

результати дослідження. задля досягнення мети 
дослідження сформу-люємо систему концептуальних 
положень щодо організації управління фінансово-еконо-
мічною безпекою власників корпоративних прав. Послі-
довна реалізація зазначених концептуальних положень 
дає змогу сформувати відповідний механізм управління 
та впровадити його в практику діяльності корпоративних 
підприємств.

Положення 1. рівень фінансово-економічної безпеки 
виступає вагомим фактором, який має враховуватися 
менеджментом корпоративного підприємства при виро-
бленні його стратегічної поведінки та визначенні цілей 
розвитку.

з огляду на обмеження на розмір статті, ми не прово-
дитимемо аналіз наявних підходів до визначення сутності 
поняття фінансово-економічної безпеки. для досягнення 
мети статті за основу приймемо підхід н.в. куркіна [1], 
який розглядає стан економічної безпеки суб’єкта госпо-
дарювання як рівень захищеності та спроможність про-
тидіяти загрозам його рівноважному становищу. таким 
чином стан фінансово-економічної безпеки корпоратив-
ного підприємства чи акціонерного товариства (ФЕБ) 
пропонується визначати через співвідношення складної 
сукупності факторів-загроз (моделюється у вигляді від-
повідної множини {ФЗ}) та наявного потенціалу протидії 
таким факторам загрозам ({ППФЗ}), з оглядом на систему 
цілей ({ЦПІД}) корпоративного підприємства (ЦКП: ФЗ 
→ ППФЗ). за такого підходу стан фінансово-економічної 
безпеки корпоративного підприємства описується таким 
кортежем:

ФЕБ = <ФЗ, ППФЗ>.                       (1)
Положення 2. При оцінюванні рівня фінансово-еко-

номічної безпеки варто розрізняти рівень безпеки корпо-
ративного підприємства в цілому та рівень безпеки влас-
ника корпоративних прав. При цьому також необхідно 
враховувати діалектичних зв’язок даних видів фінансово-
економічної безпеки.

Фінансово-економічна безпека корпоративного під-
приємства (ФЕБПІД) згідно з кортежем (1) визначається 
його спроможністю протистояти факторам-загрозам, які 
впливають на параметри життєдіяльності підприємства 
та порушують реалізацію системи цілей ЦПІД. одночасно 
з цим акціонерна форма власності передбачає наявність 
різних варіантів розподілу корпоративного контролю. 
відповідно, фінансово-економічна безпека власника кор-
поративних прав (ФЕБВЛС) проявляється у спроможності 
протистояти впливам факторів загроз для тих підпри-
ємств, до статутного капіталу яких утворено внески. При 
цьому ступінь прояву загроз визначається часткою внеску 
певного власника с статутний капітал та системою його 
цілей ({ЦВЛС}) щодо використання цього внеску:

ЦВЛС: ФЕБ → ФЕБВЛС; ЦПІД:ФЕБВЛС → ППФЗ.       (2)
згідно з відображенням з формули (2) власника кор-

поративних прав представлено у центрі внутрішніх та 
зовнішніх впливів з боку держави, інфраструктури, кор-
поративних обов’язків та відносин з іншими носіями 
прав власності. кожному з таких впливів властиві специ-

фічні фактори-загрози для рівня фінансово-економічної 
безпеки. При цьому щодо власника корпоративних прав 
головним фактором загрозою постає наявність різного 
роду агентських конфліктів. решта факторів загроз попа-
дає у зону уваги менеджменту підприємства.

Положення 3. Механізм управління фінансово-еконо-
мічною безпекою власників розглядається як сукупність 
важелів та інструментів реалізації керівного впливу, вза-
ємодія яких відбувається в рамках необхідного забезпе-
чення. При цьому передбачається виділення двох меха-
нізмів управління фінансово-економічною безпекою: 
власників корпоративних прав та корпоративних підпри-
ємств.

доведеність даного положення міститься в рамках 
опису механізму управління підприємством в роботі 
а.а. Пилипенко [7, с. 56-75]. відмінність авторської про-
позиції полягає у змістовному наповнення означених 
механізмів: механізму управління фінансово-економіч-
ною безпекою власників корпоративних прав (МУФЕБВЛС) 
та управління безпекою корпоративного підприємства 
(МУФЕБПІД). впровадження зазначених механізмів перед-
бачає визначення складу важелів управління ({ВЖ}) та 
методів впливу ({МВ}) на них.

Якщо підтримати н.в. куркіна щодо ресурсного і 
ситуаційного підходу до побудови контурів економічної 
безпеки [1], то для механізму управління фінансово-еко-
номічною безпекою корпоративного підприємства до 
складу важелів ({ВЖПІД}) буде віднесено усі складові, які 
визначають потенціал підприємства (ресурси та можли-
вості їх використання). щодо власника корпоративних 
прав такі важелі ({ВЖПІД}) зводяться до параметрів корпо-
ративної культури, рівня агентських конфліктів, розподілу 
корпоративного контролю тощо. Прийняття даного твер-
дження змінює підхід до визначення забезпечення роботи 
зазначених механізмів. забезпечення роботи МУФЕБ-
ПІД ({ЗБПІД}) формується в результаті взаємодії ВЖВЛС та 
МВВЛС. забезпечення ж роботи механізму управління 
фінансово-економічною безпекою власників корпоратив-
них прав ({ЗБВЛС}) реалізується як представлена в роботі 
а.М. котова [5] інтерфейсна складова, що забезпечує реа-
лізацію принципів корпоративного управління та захист 
акціонерного товариства (корпоративного підприємства) 
від внутрішніх загроз з боку решти власників корпора-
тивних прав. з огляду на зазначене, можна формалізувати 
представлення двох задекларованих у статті механізмів:

МУФЕБПІД = <ФЕБПІД, ЦПІД, ВЖПІД, МВПІД, ЗБПІД >; (3)
МУФЕБВЛС = <ФЕБВЛС, ЦВЛС, ВЖВЛС, МВВЛС, ЗБВЛС >. (4)
взаємодія між означеними механізмами, що описана 

вище, також може бути подана у формалізованому вигляді 
за допомогою відображення введених множин:

ЗБВЛС: ВЖВЛС × МВВЛС → ЗБПІД.                  (5)
Положення 4. існує тісний зв’язок між фінансово-еко-

номічною безпекою акціонерного товариства та параме-
трами організації корпоративного контролю і розподілом 
корпоративних прав. відповідно, в роботі запропонова-
них механізмів необхідно враховувати параметри органі-
зації корпоративних відносин та участі носіїв прав влас-
ності у різних корпоративних підприємствах.

дане положення тісно перетинається з вимогами до 
формування забезпечення роботи ({ЗБВЛС}) задекларова-
ного в меті статті механізму. в рамках реалізації даного 
положення нами пропонується формування матриці оці-
нювання корисності корпоративних прав з точки зору 
досягнення їх компліментарності та збільшення потен-
ціалу протидії факторам загрозам. зазначену матрицю 
пропонується представити як трьохвимірний простір, 
в якому відображатимуться присутні в рамках одного 
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корпоративного підприємства власники корпоративних 
прав (з урахуванням їхнього внеску у статутний капітал), 
рівень узгодженості цілей менеджменту підприємства 
та окремих власників (наявність агентських конфліктів) 
та рівень потенційних загроз для кожного із сегментів 
матриці (враховуючи участь носіїв корпоративних прав 
в інших підприємствах). застосування означеної матриці 
дасть змогу відобразити динамічну природу МУФЕБВЛС, 
тобто врахувати дії власників корпоративних прав щодо 
формування або перегляду параметрів корпоративних від-
носин чи зміни рівня корпора-тивного контролю.

окрім того, використання такої матриці дає змогу 
представити механізм управління фінансово-економіч-
ною безпекою власника корпоративних прав як складову 
механізму управління економічною безпекою акціонер-
ного товариства в цілому. При цьому варто враховувати 
різні варіанти взаємодії таких механізмів, залежно від 
прояву економічної влади окремих носіїв корпоративних 
прав (для тлумачення поняття економічна влада викорис-
товуються розробки в.в. дементьєва [11], оскільки тут 
можливим стає оперування як формальними, так і нефор-
мальними параметрами інституціоналізації взаємодії 
власників корпоративних прав). тобто нами передбача-
ється, що варіант взаємодії МУФЕБПІД та МУФЕБВЛС оби-
рається з огляду на узгодженість цілей учасників корпо-
ративних прав та їхній внесок у розподіл прав власності у 
акціонерному товаристві.

Положення 5. економічно-безпечний стан корпора-
тивного підприємства є динамічним параметром, який 
потребує постійного контролю. в рамках роботи меха-
нізму управління фінансово-економічною безпекою під-
приємства варто організовувати моніторинг дії факто-
рів-загроз. для підвищення дієвості роботи механізму 
управління фінансово-економічною безпекою власників 
корпоративних прав вагомого значення набуває організа-
ція моніторингу їхньої ефективності.

у рамках взаємодії зазначених механізмів управління 
економічною безпекою необхідно формування контурів 
моніторингу, що дає можливість динамічного розгляду 
контурів управління. При цьому склад показників для 
моніторингу факторів загроз доволі детально прописа-
ний в економічній літературі. нами же ведеться мова про 
формування контурів моніторингу ефективності корпора-

тивних прав. При цьому пропонується формування двох 
наборів показників для моніторингу: основних та комп-
ліментарних. основні показники оцінюватимуть резуль-
тативність вкладення корпоративних прав до конкрет-
ного акціонерного товариства (оцінювання віддачі від 
інвестицій, ступеня досягнення соціальних цілей, обсягу 
виконаних управлінських робіт менеджментом підприєм-
ства тощо). компліментарні показники використовуються 
у разі збільшення прояву негативних факторів загроз. 
основним завданням для використання компліментарних 
показників постане оцінка дій інших учасників корпо-
ративних відносин та оцінка їхнього впливу на дотри-
мання бажаного рівня фінансово-економічної безпеки 
корпоративного підприємства в цілому. у рамках комплі-
ментарних показників пропонується здійснювати оцінку 
впливу балансу інтересів прав та обов’язків власників 
корпоративних прав на параметри організації управління 
їхньою фінансово-економічною безпекою.

висновки. таким чином, у статті досліджено осо-
бливості формування та параметри функціонування 
механізму управління фінансово-економічною безпекою 
власників корпоративних прав. відмінність авторських 
пропозицій міститься у врахуванні параметрів організа-
ції корпоративних відносин під час роботи та створення 
задекларованого механізму. окрім того, при управлінні 
рівнем фінансово-економічної безпеки акціонерного това-
риства передбачена участь носіїв прав власності у різних 
корпоративних підприємствах, а агентські конфлікти та 
дисбаланс інтересів власників корпоративних прав пред-
ставлено як один з головних факторів-загроз. забезпе-
чення протидії такому фактору пропонується ґрунтувати 
на матриці оцінювання корисності корпоративних прав та 
результатах моніторингу їхньої ефективності.

разом із тим потребує проведення подальших дослі-
джень обґрунтування показників оцінки рівня фінан-
сово-економічної безпеки власників корпоративних прав 
та розробка моделей балансування інтересів учасників 
корпоративних відносин, до яких будуть залучені такі 
показники. також потребує подальшого доопрацювання 
визначення складу важелів та методів реалізації керівного 
впливу для обох представлених у статті механізмів. окрім 
того, автор планує розробку графічного представлення 
матриці оцінки корисності розподілу корпоративних прав.
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аннотация. в статье представлен подход к формированию механизма управления финансово-экономической без-
опасностью владельцев корпоративных прав. Предложенный подход отличается ориентацией на параметры организа-
ции корпоративных отношений и учет участия носителей прав собственности в разных корпоративных предприятиях. 
Представлена взаимосвязь между финансово-экономической безопасностью акционерного общества, параметрами ор-
ганизации корпоративного контроля и распределением корпоративных прав. агентские конфликты представлены как 
фактор-угроза для финансово-экономической безопасности. Предложена матрица оценки полезности корпоративных 
прав с точки зрения достижения их комплиментарности и увеличения потенциала противодействия факторам угрозам. 
рассмотрены особенности мониторинга эффективности корпоративных прав и освещено его место в контурах управле-
ния финансово-экономической безопасностью. Показано влияние баланса интересов прав и обязанностей владельцев 
корпоративных прав на параметры организации управления их финансово-экономической безопасностью.

ключевые слова: механизм управления, корпоративные права, финансово-экономическая безопасность, монито-
ринг угроз, корпоративные отношения.

Summary. The article presents an approach to the mechanism of financial and economic security management formation 
for the owners of corporate rights. The difference of such mechanism is contained in taking into account the parameters of the 
corporate relations organization. Another difference is foreseeing by proposed mechanism the participation of corporate owner-
ship in various enterprises. The article describes the relationship between the company economic security and the parameters of 
corporate control organization and corporate rights distribution. The agency conflicts presented as the threat factor for financial 
and economic security. In addition the article proposed the matrix of corporate rights usefulness evaluation in terms of achieving 
corporate rights complementarity and increasing the degree of countering potential for threats factors. The features of corporate 
law effectiveness monitoring are considered and the place of such monitoring in the contours of financial and economic security 
management is highlighted. The influence of balance of interests of the rights and obligations of the owners of corporate rights 
to the parameters of their financial and economic security is given.

Key words: management mechanism, corporate law, finance and economic security, threats monitoring, corporate relations.
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систеМи електронного докуМентооБігу в електронноМу БіЗнесі

ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM IN E-BUSINESS

анотація. Проаналізовано розвиток систем електронного документообігу в електронному бізнесі. визначено осно-
вні принципи роботи систем, а також перспективи подальшого розвитку систем електронного документообігу. з огляду 
на зазначене, потребують поглибленого вивчення основні напрямки ефективного використання ресурсного потенціалу 
досліджуваної системи документообігу. впровадження нових послуг і технологій в електронному бізнесі забезпечить 
подальший розвиток конкурентоспроможного середовища електронної комерції в україні.

ключові слова: електронний бізнес, електронна комерція,документообіг, електронний документообіг, електронний 
документ.

постановка проблеми й аналіз останніх дослі-
джень. останнім часом, у зв’язку з бурхливим розви-
тком комп’ютерної техніки і комп’ютерних мереж загаль-
ного доступу, виникла можливість перенесення частини 

діяльності господарюючих суб’єктів і державних органів 
управління в так званий «кіберпростір», під яким варто 
розуміти поняття «інтернет». у результаті виникло нове 
поняття – «електронна комерція». електронну комерцію 
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можна розглядати як одну із сучасних форм організації і 
здійснення господарської, переважно банківської і торго-
вельної, діяльності. відмінною рисою даної форми діяль-
ності є використання загальнодоступних інформаційних 
систем та комп’ютерних мереж, об’єднаних інтернетом. 
електронна комерція має низку переваг в економічному 
відношенні, але в україні вона ще не отримала достат-
нього розвитку.

Метою статті є дослідження процесів організації і 
порядку ведення електронного документообігу, правового 
статусу і відносини з використання електронного цифро-
вого підпису.

виклад основного матеріалу дослідження. гаран-
тією успішної роботи органів влади завжди є ефективна 
діяльність державних службовців та посадових осіб 
органів місцевого самоврядування. Проте для якісного 
задоволення потреб громадян традиційні методи роботи 
з інформацією стають менш результативними. виникає 
необхідність впровадження нової системи документа-
ційного управління, побудованої на основі електронного 
документообігу. Проте, на практиці такої системи ще не 
впроваджено. тому важливо знати, які саме системи елек-
тронного документообігу використовуються в органах 
місцевого самоврядування україни, для виявлення їхніх 
основних проблем з метою удосконалення процесу впро-
вадження електронного документообігу в органи місце-
вого самоврядування україни.

сучасне значення електронного документообігу 
викликає значний науковий інтерес. особливості, про-
блеми та перспективи впровадження електронного 
документообігу в органах місцевого самоврядування 

викладено в наукових працях таких сучасних учених, як 
і. двойленко, в. корнута, в. Писаренко та ін.

нині в україні визначається законами україни «Про 
електронні документи та електронний документообіг» та 
«Про електронний цифровий підпис», прийняті 22 травня 
2003 року (набули чинності 1 січня 2004 року), а також 
низкою підзаконних нормативно-правових актів, при-
йнятих до їх виконання [8]. цими актами, зокрема, вста-
новлюються основні організаційно-правові засади елек-
тронного документообігу, використання електронних 
документів, визначається правовий статус електронного 
цифрового підпису та регулюються відносини, що вини-
кають при використанні електронного цифрового підпису. 
Мета законів полягає у наданні електронним документам 
юридичної сили, рівної паперовим. При цьому електро-
нний цифровий підпис є тим інструментом, що дає змогу 
створити правові основи для електронного документоо-
бігу (у тому числі в мережі інтернет), здійснювати різні 
трансакції тощо.

для зрозуміння систем електронного докумен-
тообігу необхідно оперувати такими поняттями, як 
електронний документообіг (едо) та електронний 
документ (ед). отже, електронний документообіг 
(едо) – це єдиний механізм по роботі з документами, 
представленими в електронному вигляді, з реалізацією 
концепції «безпаперового діловодства». у свою чергу, 
електронний документ (ед) – це документ, створений за 
допомогою засобів комп’ютерної обробки інформації, 
підписаний електронним цифровим підписом (ецП) і 
збережений на машинному носії у вигляді файлу відпо-
відного формату [2].

таблиця 1
порівняльна характеристика систем електронного документообігу

група 
функціональних 
характеристик

Характеристика

M
eg

ap
ol

is
. 

д
ок

ум
ен

то
об

іг

O
PT

IM
A

-
W

or
kF

lo
w

а
с

к
о

д

д
ок

 п
ро

ф

el
-D

ok

клас сед

с
ис

те
ма

 
ел

ек
тр

он
но

го
 

уп
ра

вл
ін

ня
 

до
ку

ме
нт

ам
и

с
ис

те
ма

 
ел

ек
тр

он
но

го
 

уп
ра

вл
ін

ня
 

до
ку

ме
нт

ам
и

с
ис

те
ма

 
ел

ек
тр

он
но

го
 

уп
ра

вл
ін

ня
 

до
ку

ме
нт

ам
и

с
ис

те
ма

 
ел

ек
тр

он
но

го
 

уп
ра

вл
ін

ня
 

до
ку

ме
нт

ам
и

с
ис

те
ма

 
ел

ек
тр

он
но

го
 

уп
ра

вл
ін

ня
 

до
ку

ме
нт

ам
и

робота з 
документами

реєстрація документів 1 1 1 1 1
накладання резолюцій 1 1 1 1 1
контроль виконання 1 1 1 1 1
Маршрутизація документів 0 1 1 0 0,5
централізоване сховище документів 1 1 0 0 1
імпорт та експорт документів 0,5 1 0,5 0,5 1
Пошук документів 1 1 1 1 1

налаштування

Підтримка операційних систем і 
платформ 1 1 1 1 1

користувальницькі налаштування 0 0 0 0 1
інтеграція з іншими Пз 1 1 0,5 0 0

надійність, безпека
контроль цілісності документів 1 0,5 1 0,5 0,5
Підтримка електронного цифрового 
підпису 1 0,5 1 0 0,5

додаткові 
можливості

автоматичне архівування документів 1 0,5 0,5 1 1
Підтримка українського правопису 1 1 1 1 1
Функції електронної пошти 1 1 1 1 1
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кожна система електронного документообігу працює 
за такими принципами:

- однократна реєстрація документа, що дає змогу 
однозначно ідентифікувати документ у будь-якій інсталя-
ції даної системи;

- можливість паралельного виконання операцій, що 
дає змогу скоротити час руху документів і підвищення 
оперативності їх виконання;

- безперервність руху документа, що дає змогу іденти-
фікувати відповідального за виконання документа (завдання) 
в кожен момент часу життя документа (процесу);

- єдина (або погоджено розподілена) база документ-
ної інформації, що дає змогу унеможливити дублювання 
документів;

- ефективно організована система пошуку доку-
мента, що дає змогу знаходити документ, володіючи міні-
мальною інформацією про нього;

- розвинена система звітності по різних статусах і 
атрибутах документів, що дає змогу контролювати рух 
документів по процесах документообігу і приймати 
управлінські рішення, ґрунтуючись на даних із звітів [5].

Прикладами пропрієтарних систем, тобто електро-
нного документообігу, в україні є: Megapolis. докумен-
тообіг, OPTIMA-WorkFlow, аскод, док Проф та el-Dok. 
саме 39,5% державних органів влади функціонує система 
електронного документообігу Megapolis. документообіг, 
у 13,2% – система OPTIMA-WorkFlow, у 10,5% – аскод 
та у 5,3% – док Проф [2]. 

для більш чіткого уявлення про функціонування систем 
електронного документообігу (далі – сед), необхідно було 
провести їх порівняльний аналіз. Порівняння здійснюва-
лося за такими характеристиками: клас сед, робота з доку-
ментами (реєстрація документів, накладання резолюцій, 
контроль виконання, маршрутизація документів, централі-
зоване сховище документів, імпорт та експорт документів, 
пошук документів), налаштування (підтримка операційних 
систем і платформ, користувацькі нагадування, інтеграція з 
іншим програмним забезпеченням), надійність та безпека 
(контроль цілісності документів, підтримка електронного 
цифрового підпису), додаткові можливості (автоматичне 
архівування документів, підтримка українського право-
пису, функції електронної пошти).

Порівняння систем електронного документообігу 
здійснено в кількісній формі. для характеристики було 
використано таку систему оці-
нювання:

- 0 балів – можливість не 
реалізована;

- 0,5 балів – неповна реа-
лізація можливості (або з допо-
могою додаткового програмного 
забезпечення);

- 1 бал – можливість 
повністю реалізована (табл. 1).

Провівши порівняльний 
аналіз сед і визначивши всі 
«+» та «-» кожної з них, зупи-
нимо свою увагу на системі 
електронного документообігу 
аскод. сучасна версія сис-
теми електронного докумен-
тообігу аскод функціонує на 
платформі системи управління 
базами даних ORACLE. сис-
тема електронного документо-
обігу аскод підтримує такі 
функції:

- автоматизація уніфікованих технологічних про-
цедур діловодства та службового документообігу (облік, 
проходження, передача на виконання та опрацювання 
документів в електронній формі будь якого формату і 
звичайних паперових документів);

- автоматизація процесів опрацювання вхідних, 
вихідних, внутрішніх, організаційно-розпорядчих, нор-
мативних та інших видів документів;

- автоматизація процесів опрацювання звернень гро-
мадян;

- автоматизація процесів опрацювання запитів на 
публічну інформацію;

- автоматизація процесів опрацювання заявок на 
надання послуг;

- автоматизація процесів надання адміністративних 
послуг;

- автоматизація процесів обліку договорів і контролю 
їх виконання тощо [7].

система аскод підтримує обмін даними і докумен-
тами з системою електронної взаємодії центральних орга-
нів виконавчої влади, забезпечує можливість формування 
переліку публічної інформації (даних та електронних 
копій документів) для публікації на WEB-сайтах. сис-
тема має у своєму складі функціонал – арМ керівника, 
який надає можливість керівникам підприємства під-
писувати документи електронним цифровим підписом, 
здійснювати розгляд документів, приймати рішення щодо 
їх виконання та здійснювати контроль за їх виконанням. 
арМ керівника може функціонувати як на настільних 
персональних комп’ютерах так і на мобільних планшет-
них засобах (на базі операційних систем Windows, iOS та 
Android) [1].

вона підтримує технології Workflow, а саме надає 
засоби автоматизації документообігу різноманітних діло-
вих процесів, включаючи: розробку маршрутів (схем 
бізнес-процесів), контроль виконання, розсилання пові-
домлень засобами самої системи, електронної пошти, 
SMS-повідомлень, можливість виконання автоматичних 
операцій системою електронного документообігу та/або 
іншими системами при досягненні певного кроку (етапу) 
маршруту або стану документу тощо. система аскод дає 
змогу впровадити технологію централізованого докумен-
тообігу для підприємств з територіально-розподіленою 
організаційною структурою та забезпечує повноцінну 

рис. 1. схема розгортання системи електронного документообігу аскод [6]
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роботу територіально-віддале-
них користувачів системи через 
WEB-доступ.

WEB-інтерфейс системи 
аскод дає змогу територі-
ально віддаленим та мобільним 
користувачам отримати доступ 
до центральної бази даних сис-
теми для виконання всіх необ-
хідних дій в процесах докумен-
тообігу, у тому числі ведення 
власного локального докумен-
тообігу, відповідно до наданих 
прав і повноважень. робота 
користувачів у системі системи 
аскод через WEB-доступ може 
здійснюватися шляхом застосо-
вування різноманітних браузерів: 
Mozilla FireFox, Google Chrome, 
Internet Explorer, Safari, Opera [6]. 
користувачі системи аскод в 
територіально-віддалених під-
розділах та мобільні користувачі 
можуть працювати в системі через WEB-доступ або шля-
хом застосування планшетних засобів. схему розгортання 
системи аскод наведено на рисунку 1.

WEB-додаток системи аскод забезпечує повноцінну 
автоматизацію процесів документообігу територіально-
віддалених підрозділів. застосування WEB-додатку сис-
теми аскодTM не потребує встановлення на робочих 
місцях користувачів додаткового програмного забезпе-
чення, достатньо забезпечити доступ до центральних сер-
верів через канали інтернет або інші телекомунікаційні 
мережі [6].

на рисунку 2 наведено схему автоматизації процесів 
надання адміністративних послуг та дозвільних процедур 
на основі системи електронного документообігу аскод 
із застосуванням електронного цифрового підпису.

система електронного документообігу аскод засто-
совується тривалий час в: адміністрації Президента 
україни, нБу (в процесі впровадження нової версії 
аскод), Міністерстві оборони україни, генеральному 
штабі збройних сил україни (в процесі впровадження), 
ат «райффайзен Банк аваль» та в інших організаціях, для 
діяльності яких необхідна дана система. використання 
досліджуваної системи електронного документообігу на 
традиційному підприємстві та організаціях електронного 
бізнесу нині – норма часу, закономірний елемент розви-
тку сучасної компанії, можливість вийти на новий рівень 
ведення бізнесу і досягти результату у вигляді отримання 
бізнес-ефекту, а саме:

- підвищення продуктивності бізнесу;
- скорочення витрат і мінімізація ризиків;
- можливості вибудовувати інфраструктуру управ-

ління усім корпоративним контентом, забезпечуючи 

ведення електронного архіву, узгодження взаємодії спів-
робітників, як у дрібній або середній компанії, так і у 
великій територіально розподіленій корпорації за межами 
офісу;

- прискорення роботи, шляхом випередження конку-
рентів при прийнятті оперативних і стратегічних рішень;

- оптимізація внутрішніх процесів підприємства в 
умовах жорсткої конкуренції.

висновки. дослідивши роботу системи електронного 
документообігу аскод, необхідно сказати, що система 
електронного документообігу аскод – це власна роз-
робка компанії «інфоПлюс», яка призначена для автома-
тизації процесів обробки різних документів в управлін-
ській та господарської діяльності будь-якого підприємства 
чи установи на всіх етапах життєвого циклу документів – 
від створення до архівного зберігання та/або знищення. 
необхідно відзначити, що перевага системи аскод – це 
наявність поряд із класичним канцелярським документо-
обігом додаткових функцій, розроблених спеціально для 
тих установ, діяльність яких пов’язана з роботою з клієн-
тами, договорами, заявками, послугами тощо. ще однією 
перевагою є можливість побудови гнучкої системи марш-
рутизації, тобто управління рухом документа в компанії. 
При цьому, як правило, застосовується система контролю 
доступу, що гарантує збереження комерційної таємниці і 
конфіденційності. налаштування в системі аскод схем 
маршрутизації відповідно до бізнес-процесами може бути 
виконана самостійно IT-фахівцями установи. і, нарешті, 
можна вибрати варіант ор-ганізації самої роботи – вклю-
чення безпосередньо в локальну мережу або ж по системі 
віддаленого доступу через інтернет. останнє дає змогу 
працювати практично в будь-якій точці україни чи світу.

рис. 2. схема автоматизації адміністративних послуг [6]
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аннотация. Проанализировано развитие систем электронного документооборота в электронной коммерции. опре-
делены основные принципы работы систем, а также перспективы дальнейшего развития систем электронного докумен-
тооборота. учитывая указанное, требуют углубленного изучения основные направления эффективного использования 
ресурсного потенциала исследуемой системы документооборота. внедрение новых услуг и технологий в электронном 
бизнесе обеспечат дальнейшее развитие конкурентоспособной среды электронной коммерции в украине.

ключевые слова: электронная коммерция, электронный бизнес, докуме-нтооборот, электронный документооборот, 
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Summary. Analyzed the development of electronic document management systems in e-Commerce. Basic principles of opera-
tion of systems, as well as prospects for further development of electronic document management systems. In view of the need 
in-depth study of the main directions of efficient use of resource potential of the system workflow. The introduction of new services 
and technologies in e-business that will ensure further development of e-commerce competitive environment in Ukraine.

Key words: e-commerce, e-business, workflow, electronic document management, electronic document.
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еконоМічна БеЗпека украЇни в енергетичній сФері:  
ШлЯХи ЗМіцненнЯ 
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WAYS TO STRENGTHEN

анотація. статтю присвячено визначенню сутності енергетичної безпеки держави і економічних чинників, які на 
неї впливають. охарактеризовано вплив глобалізаційного виміру україни на національну безпеку в енергетичній сфері. 
запропоновано шляхи підвищення енергозабезпеченості національної економіки. це стосується вугілля, нафти, при-
родного і сланцевого газу, альтернативних джерел. При цьому означено енергозбереження як передумову зміцнення 
економічної безпеки держави. 

ключові слова: економічна безпека, держава, енергетична сфера, глобалізаційний вимір, енергозабезпеченість, 
енергозбереження.

постановка проблеми. сучасні інтеграційні про-
цеси на пострадянському просторі обумовили створення 
в Європі двох геополітичних альянсів: євроатлантичного 
і євразійського, участь у яких впливає на вибір енерге-
тичної політики, форм і методів дипломатії, і в кінцевому 
випадку – на стан національної безпеки. враховуючи 
обмеженість власних енергетичних ресурсів, для україни 
актуальною є проблема енергодиверсифікації, як за раху-
нок зовнішніх, так і внутрішніх джерел.

аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
енергетичної залежності україни знаходяться у цен-

трі уваги багатьох учених, серед яких: Барьяхтар в. г., 
котов Є. в., Мацевитий Ю. М., Мухін в. в., Понома-
ренко т. в., садигов о. і., Феденко г. М., чалий в. в.,  
Шумаєва о. а. вони акцентують увагу на тому, що 
питання зниження енергозалежності через формування 
ефективних програм альтернативної енергетики мають 
стратегічно важливе значення.

глобальна конкуренція, економічна нерівність, неек-
вівалентний обмін товарів та послуг ставлять перед 
науковцями задачі дослідження міжнародних аспектів 
гарантування економічної безпеки держави [1, с. 53]. 
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вигідне географічне положення україни, наявна система 
магістральних трубопроводів, розвинена мережа заліз-
ничного, повітряного і морського сполучення обумовлю-
ють необхідність активізації її транзитного потенціалу, 
передусім природного газу. нова модель європейського 
ринку потребує достатності пропозиції газу та потужнос-
тей транспортної інфраструктури. При цьому екологічні 
ризики виникають як для великих експортерів, так і для 
самих кінцевих споживачів. 

постановка завдання – визначення пріоритетних 
напрямів зміцнення економічної безпеки україни в енер-
гетичній сфері. 

виклад основного матеріалу дослідження. енерге-
тична безпека є важливою складовою забезпечення стій-
кості економічних, соціальних, екологічних систем. її 
стан впливає на якість життя населення і може вважатися 
показником ефективності державного управління.

Поняття «енергетична безпека» вперше було введено 
в 1947 році, коли в сШа був прийнятий законодавчий 
документ про національну безпеку [2, с. 145]. воно дослі-
джується у рамках двох шкіл, в основі яких лежать такі 
поступати: по-перше, стійкість енергетичних ринків, цін, 
конфліктів навколо транзиту енергоресурсів; по-друге, 
прогнози економічного зростання, енергоспоживання, 
довгострокового руху цін; диверсифікація джерел енергії, 
конкуренція між атомною та тепловою енергетикою.

існуючі підходи до вивчення енергетичної безпеки 
базуються на таких теоріях:

неореалізм (трактування міжнародних відносин як 
безладного розвитку, ресурсний націоналізм, посилений 
контроль із боку держави над природними ресурсами, 
можливість введення ембарго на поставки енергоносіїв). 
теорія характерна для видобувних країн, які прагнуть 
посилити свої позиції на міжнародній арені і захистити 
свої інтереси на світовому ринку;

неолібералізм (відання переваг міжнародним інститу-
ціям і міждержавному співробітництву, пріоритет ринко-
вих механізмів, які визначаються основні тенденції розви-
тку енергетичної сфери).

дієвім є синтез елементів неореалістічесной і нео-
ліберальної теорій, які гармонізують вплив на розвиток 
енергетичної сфери ринкових механізмів і міждержавного 
суперництва.

енергетична безпека є спільною метою як споживачів, 
так і постачальників, але частіше цим поняттям оперують 
країни-імпортери сировини. зміст зазначеного поняття – 
надійне енергопостачання, забезпечення доступу до енер-
гетичних ресурсів і палива в необхідній кількості за умо-
вою задовільної якості за ринковою ціною. 

епоха індустріалізації і зростання споживання енер-
горесурсів, яка наступила в XXI ст., створює проблему 
безпечного транспортування ресурсів із різних видобув-
них регіонів на споживчі ринки. транзит енергоресурсів 
виступає одним із основних елементів сучасної міжнарод-
ної безпеки [3, с. 259]. спроби запобігти прокладці нових, 
альтернативних транспортних інфраструктур посилює 
боротьбу між військово-політичними колами держав, 
стратегічні інтереси яких на світових енергетичних рин-
ках не збігаються.

розвиток енергетичних технологій значною мірою 
визначає темпи економічного зростання і його галузеву 
структуру в довгостроковому періоді, впливаючи на 
величину абсолютних і відносних витрат виробництва 
в країні, а також на кордон виробничих можливостей 
національної економіки. взаємодія системи енергетич-
ного забезпечення світової економіки з «великою» систе-
мою світового господарства може зіграти істотну роль в 

майбутньому розвитку, особливо в умовах глобалізації і 
загострення глобальних проблем, включаючи проблему 
захисту клімату [4]. 

глобальне енергетичне співробітництво вимагає уста-
нови універсального механізму регулювання, який буде 
координувати інтереси держав-споживачів, виробників і 
транзитерів на основі таких принципів: державний суве-
ренітет над енергетичними ресурсами; енергетична ефек-
тивність і охорона навколишнього середовища; свободи 
транзиту при транспортуванні енергоресурсів; лібераліза-
ція в торгівлі енергоресурсами.

енергетична безпека є гарантом стабільного розви-
тку, політичної самостійності країни шляхом формування 
паливно-енергетичного балансу, раціонального викорис-
тання енергетичних ресурсів. вона трактується Європей-
ською комісією як охорона стратегічних енергетичних 
ресурсів (особливо з точки зору країн, що імпортують 
енергію), оскільки їх нестача в майбутньому може ство-
рити значні проблеми, пов’язані з нестійкістю національ-
них господарств, несприятливими екологічними наслід-
ками [5, с. 9]. вимоги дотримання енергетичної безпеки 
держави передбачають наявність регулярних, надійних, 
дешевих, диверсифікованих, екологічно чистих джерел 
забезпечення енергією. об’єктами моніторингу економіч-
ної безпеки держави є такі процеси і загрози: транспор-
тування енергоносіїв (політичні рішення, терор, природні 
катастрофи), зменшення обсягів їх експорту та імпорту 
у зв’язку з війнами, санкціями, ембарго. для Європей-
ського союзу важливе значення має безпека пропозиції, 
що в умовах надзвичайно високої залежності від імпорту 
означає забезпечення надійного і стабільного постачання 
вуглеводнями за доступними цінами.

стійке функціонування паливно-енергетичного комп-
лексу україни є однією з найважливіших складових наці-
ональної безпеки з огляду на те, що він характеризується 
інерційною, капіталомісткою і наукомісткою структурою. 
особливого значення набувають проблеми кваліфікова-
ного, об’єктивного аналізу його реального технічного 
стану та системного прогнозування зміни умов потреб 
енергоринку з метою формування довгострокової стра-
тегії розвитку базових складових, включаючи, в першу 
чергу, енергомашинобудування [6, с. 69].

суттєвою проблемою є протиріччя поточних і стра-
тегічних енергетичних інтересів україни у сфері євро-
пейсько-російських відносин, де наша країна виступає 
енергетичним посередником. вирішенню конфліктів, 
нейтралізації загроз і гарантуванню економічної без-
пеки сприятиме диверсифікація джерел енергопоста-
чання. Позитивними наслідками цього процесу є: змен-
шення ризиків енергетичного ринку, сприяння розвитку 
конкурентного середовища, врегулювання відносин 
між експортерами та імпортерами, зменшення полі-
тичного впливу країн – монопольних постачальників і 
транзитерів.

Переваги і недоліки диверсифікації джерел енергоза-
безпечення наведено у табл. 1.

енергоємна національна економіка по своїй сукуп-
ності призводить до зниження рівня виробництва і галь-
мування соціально-економічного розвитку україни. 
вирішенню цього питання сприятиме зниження енерго-
залежності через формування ефективної програми енер-
гозбереження і розвиток альтернативної енергетики [7]. 

одним із джерел майбутнього завантаження газо-
проводів є видобуток і транспортування сланцевого газу 
– природного газу, що видобувається з поширеною оса-
довою породи – сланцю. україна має найбільші в Європі 
запаси сланцевого газу. 
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Пошук скупчень вуглеводнів неконвенційного сланце-
вого типу та їх розробка є актуальними і пріоритетними 
напрямами розвитку сьогоднішньої української нафтога-
зової індустрії. але зазначені проекти є високо ризикова-
ними через відсутність достовірних даних щодо запасів у 
сланцевих басейнах, високу капіталомісткість використо-
вуваних технологій.

Перехід до розробки закладів нетрадиційних вуглевод-
нів сприятиме посиленню конкуренції енергоресурсних 
потоків у глобальному та регіональному вимірах. Проте, 
сучасний стан технологій видобутку з нетрадиційних дже-
рел сировини тільки наближується до масштабного осво-
єння, тому в середньостроковій перспективі нетрадиційні 
вуглеводні не можуть стати альтернативою звичайним [8]. 
основною причиною цього є: складні умови економічної 
трансформації, політична турбулентність та військові дії 
на сході україни. унаслідок цього основні компанії – роз-
робники сланцю залишили український ринок, ажіотаж 
навколо теми вуглеводнів призупинився.

Природний газ залишається одним із ключових дже-
рел енергії, світовий попит на який зростає. утім, слан-
цева революція, яка почалася в сШа, вже істотним обра-
зом змінила транспортні потоки природного газу в світі.

розвиток видобутку сланцевого газу, а також поста-
чання скрапленого природного газу відіграватиме найваж-
ливішу роль в глобальній енергетиці і суттєво впливатиме 
на світову торгівлю шляхом генерації зміни в логістиці 
(перегляд планованих ліній газопроводів) і зміцнить пози-
ції імпортерів.

реформа газового сектора україни має своєю метою 
створення такого функціонуючого газового ринку та регу-

ляторного середовища україни, яке відповідатиме вимо-
гам євроінтеграції. запорукою ефективності реформи є 
збільшення газовидобутку в нашій країні з традиційних, 
а в перспективі - з нетрадиційних джерел.

викопні види палива обмежені, їх споживання зростає, 
а видобуток, переробка, транспортування і використання 
стають все більш дорогими, тому країнам в майбутньому 
доведеться зосередитися на інших джерелах енергії (від-
новлювана енергія, енергія з космосу, атомна енергія). для 
вирішення енергетичної проблеми Єс прийняв стратегію 
поступового заміщення невідновлюваних джерел енергії 
поновлюваними джерелами (сонячна енергія, біомаса, 
енергія вітру, гідроенергетика та геотермальна енергія).

в україні близько 50% вироблюваної електроенергії 
виробляється на атомних станціях. у порівнянні з тради-
ційними джерелами виробництво енергії на них має такі 
переваги: непотрібність кисню, зменшення парникового 
ефекту і негативного впливу на клімат планети. за час 
роботи атомних реакторів в них накопичується велика 
кількість радіоактивних елементів [9, с. 25]. з цієї при-
чини атомні блоки представляють собою велику небез-
пеку навіть після припинення в них ланцюгової реакції 
розпаду ядер урану. незважаючи на це, атомна енергетика 
україни забезпечує енергетичну незалежність країни.

до переваг атомної енергетики відносять: здатність 
виробити велику кількість електроенергії з відносно 
невеликої кількості палива, запаси яких знаходяться 
у відносно більш стабільних країнах, основним недо-
ліком є безпека експлуатації атомних електростанцій і 
безпечного поводження і зберігання відпрацьованого 
ядерного палива.

таблиця 1
переваги і недоліки диверсифікації джерел енергозабезпечення

переваги недоліки переваги недоліки
Європейський союз російська Федерація

- загальне прагнення зміц-
нення енергетичної безпеки;
- лібералізація енергетичного 
ринку відповідно до євро-
пейських вимог, підвищення 
конкуренції;
- отримання додаткового 
фінансування енергетичних 
проектів;
- формування спільних стра-
тегій енергетичної політики;
- обмін досвідом викорис-
тання поновлюваних джерел 
енергії;
- розробка енергозберігаючих 
програм та імпорт енергозбе-
рігаючих технологій.

- відсутність загального 
законодавства, що регламен-
тує диверсифікацію джерел 
поставок ядерного палива,
- ймовірність зниження ролі 
україни у транзиті газу в 
Європу через альтернативні 
проекти;
- незначний потенціал для 
імпорту енергоресурсів з 
країн Єс.

- поставка головних природ-
них енергоресурсів, які забез-
печують роботу Пек україни;
- тривалі відносини, що істо-
рично склалися між країнами 
в рамках срср;
- фінансові надходження від 
послуг з транзиту російських 
природного газу і нафти в 
країни Єс.

суттєва загроза енергетичній 
безпеці україни через залеж-
ність від імпорту;
монопольне положенню на 
українському енергетичному 
ринку в сфері енергопоста-
чання;
 ігнорування національних 
інтересів україни, військовий 
конфлікт. 

каспійський регіон країни опек
переваги недоліки переваги недоліки

- подолання монополії енер-
гопостачання;
- зниження енергозалежності; 
- уникнення маніпулювання і 
політичного тиску;
- розширення транзитних 
можливостей;
- збільшення доходів від тран-
спортування природного газу 
через територію україни.

- підвищення цін на енергоре-
сурси;
- погіршення відносин з 
росією через скорочення 
поставок;
- додаткові витрати на роз-
виток газотранспортної сис-
теми, модернізацію трубо-
проводів;
- тривале очікування вве-
дення проектів в дію.

- диверсифікація поставок 
нафти і, відповідно, зниження 
залежності від імпорту цього 
енергоресурсу з росії;
- розширення транзитних 
можливостей, збільшення 
доходів від транспортування.

- потреба у встановленні умов 
нових договірних відносин;
- необхідність забезпечення 
якісного транзиту газу;
- брак інвестиційних вкладень 
у модернізацію українських 
нафтопроводів;
- можлива недовіра експорте-
рів до нового посередника.

Джерело: власна розробка 
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незважаючи на єдність стратегічної мети держав-чле-
нів Єс, їх цілі можуть різниться з огляду на відмінності 
у забезпеченні енергоресурсaми [13]. тому потребують 
необхідність скоординованих дій. виникає протиріччя 
між об’єднанням національних енергетичних систем і 
фактичними компетенціями держав – членів в енергетич-
ній політиці. але залежність від імпорту енергетичних 
ресурсів спонукає країни Єс виробити загальноєвропей-
ську енергетичну політику.

доцільність виділення нафтопереробної промисловості 
в окрему складову енергетичної безпеки країни обумов-
лена специфікою даної галузі, яка в технічному відношенні 
є найбільш складною з галузей паливно-енергетичного 
комплексу, що виробляють енергоносії. необхідність без-
перервного вдосконалення енергетичної безпеки в сфері 
нафтопереробки також пов’язана з такими чинниками: 
зростаючі потреби населення і сфери господарювання в її 
продуктах; зростаючі вимоги до екологічної чистоти; праг-
нення до отримання максимального прибутку [10, с. 278]. 
енергетична безпека україни в сфері нафтопереробки 
стрімко наближається до кризового стану, що обумовлено 
як внутрішніми проблемами національного нафтоперероб-
ного комплексу, так і економічними взаємовідносинами з 
імпортерами сировини і готових нафтопродуктів.

головним власним енергоносієм в україні є вугілля, 
як поширений, економічно вигідний вид палива і надій-
ний постачальник енергії, вагома альтернатива нафти 
і природного газу. Перевагами використання вугілля є: 
історично нижчі ціни порівняно з вартістю нафти і газу, 
можливість формування резервів на електростанціях 
порівняно з рідкими, газоподібними або поновлюваними 
джерелами енергії.

розвиток технологій комплексної переробки вугілля 
послужить хеджуванням ризиків для мінімізації впливу 
волатильності цін на нафту і газ, запасів яких на території 
україни бракує [11, с. 81]. 

незважаючи на значну роль вугільної промисловості 
для економічної безпеки нашої країни, вона не отримує 
достатньої підтримки від держави. у складних умовах 
опинилися вугледобувні та вуглепереробні підприємств, 
які розвивалися на базі великих фінансово-промислових 

корпорацій міжгалузевого профілю, та навіть входили до 
складу транснаціональних корпорацій.

видобуток газу метану вугільних родовищ з поверхні - 
перспективний напрямок промислової політики та інстру-
мент підвищення економічної та енергетичної безпеки 
країни. його розвитку сприятимуть проекти державно-
приватного партнерства за участю фінансово-промис-
лових корпорацій за умови громадського контролю [12]. 
використання метану вугільних родовищ дозволяє отри-
мати не тільки альтернативний джерело палива, але і під-
вищити рівень екологічної безпеки у вугледобувних регі-
онах, забезпечити безаварійність ведення гірських робіт і 
знизити собівартість вугілля. 

існують такі варіанти розвитку державної політики 
щодо забезпечення економічної безпеки метано-вугільної 
галузі:

1) пасивна – виявляється у відмові від цілеспрямо-
ваного управління галуззю, стимулювання інноваційно-
інвестиційної активності суб’єктів господарювання, 
надання державних гарантій під залучення фінансових 
інвестицій. внесок держави у забезпечення економічної 
безпеки полягає тільки у створенні законодавчого та нор-
мативно-правового поля, але він не є дієвим:

2)  активна – застосовує інструменти стимулювання 
інноваційно-інвестиційної та соціальної активності 
суб’єктів господарювання реального сектора економіки, 
передбачає створення сприятливих умов для комплекс-
ного освоєння і використання родовищ, у т.ч. на основі 
залучення іноземних інвестицій. 

висновки з проведеного дослідження. визначено 
сутність енергетичної безпеки держави і економічних 
чинників, які на неї впливають у контексті глобалізацій-
ного виміру україни. запропоновано шляхи підвищення 
енергозабезпеченості національної економіки в частині 
визначення перспектив розвитку ринків вугілля, нафти, 
природного і сланцевого газу, альтернативних джерел. 
При цьому означено роль енергозбереження як переду-
мови зміцнення економічної безпеки держави. 

Перспективами подальших досліджень є розробка 
рекомендацій зі зміцнення національної енергетичної без-
пеки у газовій сфері. 
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аннотация. статья посвящена определению сущности энергетической безопасности государства и экономических 
факторов, влияющих на нее. охарактеризовано влияние глобализационного измерения украины на национальную без-
опасность в энергетической сфере. Предложены пути повышения энергообеспеченности национальной экономики. Это 
касается угля, нефти, природного и сланцевого газа, альтернативных источников. При этом выделено энергосбережение 
как предпосылку укрепления экономической безопасности государства.

ключевые слова: экономическая безопасность, государство, энергетическая сфера, глобализационное измерение, 
энергообеспеченность, энергосбережение.

Summary. The article is devoted to the definition of the essence of energy security of the state and economic factors af-
fecting it are determined. The impact of the globalization dimension of Ukraine on national security in the energy sector is de-
scribed. The ways of increasing energy supply of the national economy are proposed. This applies to coal, oil, natural and shale 
gas, alternative sources. At the same time, energy saving is defined as a prerequisite for strengthening the economic security of 
the state.

Keywords: economic security, state, energy sector, globalization dimension, energy supply, energy saving.
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